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OPIS PRODUKTU

PANEL STEROWANIA

1. Panel sterowania
2. Grzałka okrągła  

(niewidoczna)

3. Tabliczka znamionowa  
(nie usuwać)

4. Drzwiczki
5. Grzałka górna/grill
6. Oświetlenie
7. Talerz obrotowy

1. LEWY WYŚWIETLACZ

2. PAUZA
Do wstrzymania cyklu gotowania

3. WŁ./WYŁ.
Do włączania lub wyłączania kuchenki 
mikrofalowej, a także wyłączania lub 
wstrzymania wykonywania funkcji w 
dowolnym czasie.

4. POWRÓT
Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

5. POKRĘTŁO/PRZYCISK FUNKCJI 
6th SENSE
Służy do wyboru funkcji i regulacji 
wszystkich parametrów gotowania. 
Nacisnąć , aby wybrać, dokonać 
ustawień, przejść do funkcji lub 
parametrów i je potwierdzić i 
uruchomić program gotowania.

6. MOC
Służy do ustawienia temperatury, 
poziomu grillowania lub mocy 
mikrofali.

7. START
Aby wybierać funkcje i potwierdzać 
ustawienia

8. CZAS
Aby ustawić godzinę lub określić czas 
gotowania.

9. PRAWY WYŚWIETLACZ

INSTRUKCJA  
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie  
Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU 
WHIRLPOOL
Aby móc korzystać z programu 
kompleksowej pomocy i wsparcia, należy 
zarejestrować swój produkt na stronie 
www. whirlpool. eu/ register

WWW

Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję 
obsługi i konserwacji urządzenia można 
pobrać, odwiedzając naszą stronę 
docs . whirlpool . eu i postępując zgodnie ze 
wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie 
tej broszury.
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AKCESORIA
TALERZ OBROTOWY

Umieszczony na podstawce, 
szklany talerz obrotowy może 
być używany do wszystkich 
metod gotowania.
Talerz obrotowy musi zawsze 
stanowić podstawę dla innych 

pojemników i akcesoriów, z wyjątkiem prostokątnych 
tacek do pieczenia.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
Podstawki należy używać tylko ze 
szklanym talerzem obrotowym. 
Na podstawce nie należy 
umieszczać innych naczyń.

TALERZ CRISP
Może być używany tylko z 
wybranymi funkcjami. 
Talerz Crisp musi być zawsze 
umieszczany na środku 
szklanego talerza obrotowego 
i, kiedy jest pusty, może być 

wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji 
przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę 
bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP
Przydatny do wyjmowania 
gorącego talerza Crisp z 
kuchenki.

PODSTAWKA DRUCIANA
Pozwala umieścić potrawę bliżej 
grilla, ułatwiając jej doskonałe 
przypieczenie. Umieścić ruszt na 
talerzu obrotowym, upewniając 
się, że nie styka się z innymi 
powierzchniami.

PROSTOKĄTNA TACKA DO PIECZENIA
Blachy do pieczenia należy 
używać tylko z funkcjami 
umożliwiającymi pieczenie 
konwekcyjne; 
nigdy nie używać w połączeniu z 
mikrofalami. 

Włożyć talerz poziomo, umieszczając go na 
podstawce wewnątrz komory kuchenki.
Uwaga: Używając prostokątnej blachy do pieczenia nie 
trzeba wyjmować talerza obrotowego i jego podstawki.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych 
akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, 
czy nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i 
są odporne na działanie temperatur panujących w 
jej komorze.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nigdy 
nie powinno się używać metalowych pojemników 
na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że jedzenie i naczynia 
nie stykają się z wewnętrznymi ściankami 
kuchenki.
Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze 
sprawdzić, czy talerz obrotowy może się 
swobodnie obracać. Przy wkładaniu i wyjmowaniu 
naczyń należy uważać, aby nie odłączyć talerza 
obrotowego.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.
Akcesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego. 
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FUNKCJE

 6th SENSE – FUNKCJE

Korzystając z funkcji „6th Sense”, wystarczy wybrać rodzaj, 
wagę lub ilość potrawy, by osiągnąć najlepsze możliwe 
rezultaty. Kuchenka mikrofalowa automatycznie obliczy 
optymalne ustawienia, a następnie będzie je odpowiednio 
dostosowywać w trakcie gotowania.
Całkowity czas gotowania nie zawiera czasu faz 
nagrzewania.

 6th SENSE – ODGRZEWANIE
Do odgrzewania gotowych potraw - 

zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. 
Urządzenie automatycznie oblicza wartości 
ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych 
możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. 
Potrawę należy umieścić na żaroodpornym 
talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek 
mikrofalowych.

KATEGORIA POTRAWA WAGA

GOTOWE DANIE OBIADOWE 250 - 500 g

MROŻONE DANIE 250 - 500 g

MROŻ. LASAGNE 250 - 500 g

ZUPY 200 - 800 g

NAPOJE 1 - 5 dl

 6th SENSE – GOTOWANIE
Do szybkiego gotowania potraw z 

uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć 
żaroodpornego naczynia dostosowanego do 
kuchenek mikrofalowych.

KATEGORIA POTRAWA WAGA

PIECZONE ZIEMNIAKI  
(Obrócić, gdy pojawi się 
odpowiedni komunikat)

200 g - 1 kg

ŚWIEŻE WARZYWA  
(Pokroić na równe kawałki i dodać 
2-4 łyżki stołowe wody. Przykryć)

200 - 800 g

MROŻONE WARZYWA  
(Obrócić, gdy pojawi się 
odpowiedni komunikat. Przykryć)

200 - 800 g

WARZYWA KONSERWOWE 200 - 600 g

PRAŻONA KUKURYDZA 100 g

 6th SENSE – CRISP
Do szybkiego podgrzewania i zapiekania 

mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, 
chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy 
używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego 
w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego 
komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

KATEGORIA POTRAWA WAGA

FRYTKI  
(rozłożone w jednej warstwie i 
posypane solą przed smażeniem)

200 - 600 g

PIZZA, NA CIENKIM CIEŚCIE 200 - 500 g

PIZZA, GRUBE CIASTO 300 - 800 g

SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA,  
KAWAŁKI KURCZAKA  
(Posmarować talerz niewielką 
ilością oleju)

200 - 600 g

PALUSZKI RYBNE  
(talerz Crisp musi być podgrzany)

200 - 600 g

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza 
Crisp

 MIKROFALE
Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania 

potraw i napojów.

MOC ZALECENIA

900 W Szybkie podgrzewanie napojów lub 
potraw o dużej zawartości wody

750 W Gotowanie warzyw

650 W Pieczenie mięsa i ryb

500 W

Gotowanie sosów mięsnych lub sosów 
zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie 
tart mięsnych lub zapiekanych 
makaronów

350 W Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe 
do rozpuszczania masła lub czekolady

160 W Rozmrażanie mrożonych owoców lub 
zmiękczanie masła i sera

90 W Zmiękczanie lodów

 TERMOOBIEG
Do pieczenia potraw w sposób pozwalający 

uzyskać podobne rezultaty, co w przypadku 
zwykłego piekarnika.  
Do przygotowywania potraw można używać blach 
lub innych naczyń do pieczenia, odpowiednich do 
użytku w kuchence.
Zalecane akcesoria: Prostokątna blacha do pieczenia /
druciana podstawka
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PIERWSZE UŻYCIE

. USTAWIANIE ZEGARA
Przy pierwszym uruchomieniu kuchenki należy 
wybrać język i czas.

Zaczną migać dwie cyfry godzin: Obrócić pokrętło, 
aby wybrać godziny i wcisnąć , aby potwierdzić.

Zaczną migać dwie cyfry minut. Obrócić pokrętło, aby 
wybrać minuty i wcisnąć , aby potwierdzić.
Uwaga: Aby zmienić ustawienie godziny później, wcisnąć 
i przytrzymać  przez co najmniej jedną sekundę przy 
wyłączonej kuchence i powtórzyć kroki przedstawione 
powyżej.

W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść 
potrzeba ponownego ustawienia czasu.

 CRISP
Pozwala doskonale przypiec potrawę, 

zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może 
być stosowana tylko przy zastosowaniu specjalnego 
talerza Crisp.
Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza 
Crisp

 JET DEFROST
Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów 

żywności, na podstawie określenia ich wagi. 
Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio 
na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się 
odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na 
drugą stronę.

KATEGORIA POTRAWA WAGA

MIĘSO  
(mielone, kotlety, steki, kawałki 
pieczeni)

100 g - 2 kg

DRÓB  
(kurczak w całości, w kawałkach, 
filety)

100 g - 2,5 kg

RYBA  
(w całości, steki, filety)

100 g - 2 kg

WARZYWA  
(warzywa mieszane, groszek, 
brokuły itp.)

100 g - 2 kg

CHLEB  
(chleb, bułki, rogaliki)

100 g - 1 kg

 FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE

 SZYBKIE PODGRZANIE
Służy do szybkiego podgrzewania kuchenki 

przed rozpoczęciem cyklu pieczenia. Przed 
umieszczeniem potraw w kuchence mikrofalowej, 
poczekać do zakończenia tej funkcji.

 TERMOOBIEG + MIKROFALE
Służy do przygotowywania dań pieczonych w 

krótkim czasie.
Wymagane akcesoria: podstawka druciana

 GRILL
Do przypiekania, grillowania i zapiekania. 

Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia. 
Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy 
wstępne nagrzewanie grilla przez 3-5 minut.
Wymagane akcesoria: podstawka druciana

 GRILL + MIKROFALE
Do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw, 

poprzez połączenie funkcji mikrofal i grilla.
Wymagane akcesoria: podstawka druciana

 TURBOGRILL
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, 

połączenie funkcji grilla i pieczenia konwekcyjnego. 
Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia.
Wymagane akcesoria: podstawka druciana

 TURBOGRILL + MIKROFALE
Do szybkiego pieczenia i przypiekania 

potraw, łącząc funkcje mikrofal, grilla i pieczenia 
konwekcyjnego.
Wymagane akcesoria: podstawka druciana
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CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. WYBIERANIE FUNKCJI
Jeżeli kuchenka jest wyłączona, na wyświetlaczu 
pokazany jest tylko bieżący czas. Nacisnąć i 
przytrzymać  , aby włączyć kuchenkę. Zmieniając 
ustawienia pokrętła zapoznać się z głównymi 
funkcjami dostępnymi na wyświetlaczu z lewej strony. 
Wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć .

Aby wybrać szczegółowe opcje funkcji (jeżeli są 
dostępne), wybrać główną funkcję, a następne 
wcisnąć , aby zatwierdzić i przejść do menu funkcji.

Obrócić pokrętło, wybierając jedną z funkcji 
dodatkowych, dostępnych na prawym wyświetlaczu, 
a następnie potwierdzić, wciskając .

2. USTAWIĆ FUNKCJĘ
. FUNKCJE AUTOMATYCZNE/JET DEFROST
KATEGORIA POTRAWY
Podczas używania niektórych funkcji 
automatycznych, konieczne będzie wybranie 
kategorii przygotowywanej potrawy.

Gdy na ekranie miga ikona , należy obracając 
pokrętło wybrać żądaną kategorię, a następnie 
potwierdzić wciskając .
WAGA
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, funkcje 
automatyczne (i funkcja Jet Defrost) wymagają 
wprowadzenia wagi potrawy, którą należy wybrać 
z ustawień domyślnych: kuchenka obliczy właściwy 
czas trwania funkcji dla potrawy danej kategorii.

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ustawienie 
domyślne i miga ikona , należy obrócić pokrętło, 
ustawiając wagę potrawy a następnie potwierdzić, 
wciskając .

. FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE
Po wybraniu żądanej funkcji można zmienić jej 
ustawienia.
Na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejno 
ustawienia, które można zmieniać.
MOC KUCHENKI MIKROFALOWEJ/ TEMPERATURA

Kiedy na wyświetlaczu miga ikona  , obrócić 
pokrętło, aby ustawić moc, a następnie nacisnąć , 
aby potwierdzić. Powtarzać te czynności, aby zmienić 
kolejne ustawienia (jeśli to możliwe).
Uwaga: Po włączeniu funkcji można zmienić moc, wciskając 
°C / W , by uzyskać dostęp do ustawień menu, a następnie 
obrócić pokrętło, by zmienić ustawienie.

MOC GRILLA
Istnieją trzy zdefiniowane poziomy mocy dla 
grillowania: 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki). Wartość 
standardowa jest wyświetlana pomiędzy dwoma 
migającymi symbolami “- -” .

Obrócić pokrętło, aby ustawić żądany poziom grilla, a 
następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
CZAS TRWANIA

Gdy na ekranie miga ikona , użyć pokrętła, aby 
ustawić właściwy czas pieczenia i potwierdzić, 
wciskając .
Nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się 
piec w trybie ręcznym: Nacisnąć  , aby potwierdzić i 
rozpocząć wykonywanie funkcji.
Uwaga: Obracając pokrętło, można dostosować czas 
gotowania także, gdy proces gotowania już się rozpoczął; 
Każde kolejne naciśnięcie przycisku , wydłuża czas 
gotowania o 30 sekund.

SZYBKIE PODGRZANIE
Wybrać funkcję, a następnie za pomocą pokrętła 
ustawić docelową temperaturę i nacisnąć  , aby 
potwierdzić i rozpocząć wykonywanie funkcji.

Gdy kuchenka osiągnie temperaturę docelową, 
włącza się sygnał dźwiękowy.
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Uwaga: Zaleca się, aby nie wkładać potrawy do kuchenki, 
przed zakończeniem wykonywania tej funkcji.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI
Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień 
nacisnąć , aby włączyć funkcję.
Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie 
wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 
30 sekund.
Uwaga: Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w 
dowolnym momencie można nacisnąć  .

. JET START
Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć 

, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z 
funkcją mikrofal o pełnej mocy (900 W).

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA
Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by 
zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki 
mikrofalowej. 

Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć 
, aby włączyć wybraną funkcję.

4. PAUZA
Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu 
wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, 
należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.
Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i 
nacisnąć .
AUTOMATYCZNA PAUZA  
(ZAMIESZANIE LUB OBRÓCENIE POTRAWY) 
Wykonywanie niektórych funkcji automatycznych 
zostanie wstrzymane, aby umożliwić obrócenie lub 
zamieszanie potrawy. 

Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, należy 
otworzyć drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z 
komunikatem na wyświetlaczu, a następnie ponownie 
zamknąć drzwiczki i wcisnąć , by kontynuować 
gotowanie.

5. KONIEC GOTOWANIA
Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu 
oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

Aby wydłużyć czas gotowania bez zmiany ustawień, 
ustawić nowy czas za pomocą pokrętła i wcisnąć .

. SCHŁADZANIE
Po zakończeniu wykonywania funkcji z 
wykorzystaniem gorącego powietrza urządzenie 
wykonuje procedurę schładzania.
Na wyświetlaczu pojawia się „Cool On” (Schładzanie 
wł.).
Po wykonaniu tej procedury kuchenka automatycznie 
się wyłączy.
Uwaga: procedurę schładzania można przerwać, otwierając 
drzwiczki i ewentualnie w razie potrzeby wznowić, zamykając 
drzwiczki z powrotem.

. BLOKADA PRZED DZIEĆMI
Aby zablokować klawiaturę, wcisnąć i przytrzymać  
przez co najmniej 5 sekund. 

Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie 
blokady klawiatury.
Uwaga: Blokada klawiatury może być także uruchomiona 
podczas gotowania.
Ze względów bezpieczeństwa kuchenkę można w każdym 
momencie wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk .



PL

7

TABELA GOTOWANIA

POTRAWA FUNKCJA NAGRZEWANIE TEMP. (°C) MOC (W) CZAS TRWA-
NIA AKCESORIA

Ciasta drożdżowe
- 160 - 180 - 30 - 60  

- 160 - 180 90 25 - 50  
Ciasta z nadzieniem  
(sernik, strucla, szarlotka)

Tak 160-190 - 35 - 70  

Ciastka Tak 170-180 - 10 - 20  

Bezy Tak 100-120 - 40 - 50

Bułki Tak 210-220 - 10 - 12

Bochenek chleba Tak 180-200 - 30 - 35

Pizza / Placek Tak 190-220 - 20 - 40

Pizza (0,4-0,5 kg) - - - 14 - 16
Tarty wytrawne  
(tarta warzywna, placek z nadzieniem)

Tak 180-190 - 40 - 55  
Placek z nadzieniem (1-1,2 kg) - - - 18 - 20

Lasagne / Zapiekany makaron - 350 - 500 15 - 40  

Pieczona jagnięcina/cielęcina/pieczeń 
wołowa  
(1,3-1,5 kg)

- 170-180 - 70 - 80*  

- 160-180 160 50 - 70*  

Pieczeń wołowa - średnia (1,3-1,5 kg) - 170-180 - 40 - 60*  

Pieczony kurczak/królik /kaczka  
(w całości 1-1,2 kg)

- 210-220 - 50 - 70*  

- 210-220 350 45 - 60*  

Kurczak/królik/kaczka  
(filety/kawałki 0,4-1 kg)

- - 350 - 500 20 - 40*  
- - - 12 - 18

Pieczona ryba (w całości) - - 160 - 350 20 - 40  

Filety rybne/kawałki Tak - - 15 - 30*  
Nadziewane warzywa 
(pomidory, cukinia, bakłażany...)

- - 500 - 650 25 - 50  

Tosty - - - 3 - 6

Kiełbaski / szaszłyki / żeberka / 
hamburgery - - - 20 - 40*

Kiełbaski/hamburgery (0,2-1 kg) Tak** - - 6 - 16

Zapiekane ziemniaki  - - 350 - 500 20 - 40*

Ziemniaki krojone (0,3-0,8 kg) - - - 10 - 20

Pieczone owoce - - 160 - 350 15 - 25  

Zapiekanka warzywna - - - 15 - 25  
Smażone warzywa (0,3-0,8 kg) Tak** - - 8 - 18

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania. ** Wstępnie nagrzewać talerz Crisp przez 3-5 minut.

FUNKCJE
Crisp Termoobieg Termoobieg + Mikrofal Grill Grill + mikrofale

AKCESORIA

Talerz żaroodporny/pojemnik 
nadający się do użycia w 

kuchenkach mikrofalowych
Podstawka druciana Prostokątna tacka do pieczenia Talerz Crisp
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POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką 
z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka 
kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do 
sucha ściereczką.
• Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem 
do mycia.
• Regularnie, w szczególności po wylaniu się płynów, 
należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i 
umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki 
potraw.
• Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka 
temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. 
Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA
Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, nadają 
się do mycia w zmywarkach.
Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym 
detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie 
zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp, 
należy zawsze odczekać aż ostygnie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że 
urządzenie ostygło.
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek 
lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, 
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie 
urządzenia.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie działa. Awaria zasilania.
Urządzenie odłączone od 
zasilania.

Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy kuchenka 
jest prawidłowo podłączona do sieci. Wyłączyć 
kuchenkę i włączyć ją ponownie, sprawdzając czy 
usterka ustąpiła.

Kuchenka wydaje głośne 
dźwięki, nawet jeśli jest 
wyłączona.

Wentylator chłodzący jest 
włączony.

Otworzyć drzwiczki lub wcisnąć .

Wyświetlacz pokazuje literę „F”, 
po której następuje liczba lub 
litera.

Błąd oprogramowania. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
serwisem technicznym i podać numer następujący 
po literze „F”.

USUWANIE USTEREK

CZYSZCZENIE

400011091758
Wydrukowano we Włoszech

KARTA PRODUKTU
WWW  Karta produktu z danymi dotyczącymi zużycia 

energii przez urządzenie może zostać pobrana ze 
strony docs . whirlpool . eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I 
KONSERWACJI URZĄDZENIA
> WWW Instrukcję obsługi i konserwacji 
można pobrać z naszej strony 
docs . whirlpool . eu (możliwe jest użycie 
tego kodu QR), podając kod produktu.
> Można również skontaktować się z naszym 
Biurem Obsługi Klienta

KONTAKT Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA
Nasze dane kontaktowe 
znajdują się w 
książeczce gwarancyjnej. 
Kontaktując się z naszym 
serwisem technicznym, 
należy podać kody z 
tabliczki znamionowej 
swojego urządzenia.
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 XXXXXXXXXXXX


