
CHEF MENU (MENU szEFa) 
Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami parametrów gotowania, aby zaoferować opty-
malne wyniki gotowania. 

q Naciśnij przycisk Chef Menu (Menu szefa).
w Naciśnij i przytrzymaj przycisk Plus/Minus, aby wybrać przepis (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu 

potwierdzenia.
e W zależności od przepisu, na wyświetlaczu może pojawić się polecenie ustawienia wagi. Użyj przycisku Plus/Mi-

nus do ustawienia wymaganych wartości.
r Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie) Funkcja zostanie uaktywniona.
Czas trwania funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie wybranej potrawy i wagi. 

CLOCK (zEgar)
Aby ustawić zegar urządzenia:

q Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop przez 3 sekundy.
w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić godziny.
e Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie urucha-

mianie). Zacznie migać wskazanie minut.
r Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić minuty.
t Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie urucha-

mianie). Zegar został ustawiony.

Uwaga:
Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub 
po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt 
automatycznie przejdzie do mode (trybu) Ustawianie 
zegara; należy wtedy uruchomić opisaną powyżej 
procedurę, rozpoczynając od czynności 2.

Odkryj wszystkie oryginalne akcesoria firmy Whirlpool! Odwiedź lokalną witrynę firmy 
Whirlpool.

PRZEPIS
StAN PO-
CZątKO-

wy
waga CZAS 

tRWANIA PRZYGOtOWANIE

q 
       Zupa

temperatura 
pokojowa 250-1000g/250g 3-8min

Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie po-
wietrza. 
Po wyświetleniu polecenia przez kuchenkę mikro-
falową, zamieszaj potrawę. 
Przed podaniem, odstaw na 3 minuty.

w 
       Sos

temperatura 
pokojowa 250-1000g/250g 4-13min

Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie po-
wietrza. 
Po wyświetleniu polecenia przez kuchenkę mikro-
falową, zamieszaj potrawę. 
Przed podaniem, odstaw na 3 minuty.

e 
Pizza z lodówki 

temperatura 
w chłodziar-
ce

200-600g/50g 3-5min
Ułóż pizzę na specjalnym talerzu do kuchenek mi-
krofalowych 
Nie zaleca się ustawiania na sobie wielu kawałków 
pizzy.

r 
Płytki talerz

temperatura 
w chłodziar-
ce

250-350g/50g 7-10min
Przygotuj naczynie żaroodporne z mięsem, po-
tłuczonymi ziemniakami i warzywami. Przykryj 
potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza. 
Przed podaniem, odstaw na 3 minuty.

t 
Napoje

temperatura 
pokojowa 150-600ml/150ml 1-5min Włóż do kubka metalową łyżkę, aby zapobiec wy-

kipieniu.

y 
Mielone mięso Zamrożony

100-2000g (100-
499g/50g, 500-

2000g/100g) 1-29min

Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. 
Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy 
zaczekać co najmniej 5 minut. Funkcja zostanie 
uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę po-
lecenia odwróć potrawę.

u 
Drób Zamrożony

100-2500g (100-
499g/50g, 500-

2500g/100g)
1-41min

Całe kurczaki, kawałki lub filety. 
Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy 
zaczekać co najmniej 5-10 minut. Funkcja zostanie 
uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę po-
lecenia odwróć potrawę.

i 
Ryby Zamrożony

100-1500g (100-
499g/50g, 500-

1500g/100g)
1-18min

Steki lub filety w całości. 
Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy 
zaczekać co najmniej 5 minut. Funkcja zostanie 
uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę po-
lecenia odwróć potrawę.

o 
warzywa Zamrożony

100-1500g (100-
499g/50g, 500-

1500g/100g) 1-18min

Większe, średnie i małe kawałki warzyw. 
Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy 
zaczekać co najmniej 3 -5 minut. Funkcja zostanie 
uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę po-
lecenia odwróć potrawę.

CrIsP

Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można uzyskać 
doskonałe złocistobrązowe przyrumienienie górnej i 
dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednoczesnego 
zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp szybko 
osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna podpiekać 
potrawę.
 
Poniższe akcesoria są przeznaczone do używania z funkcją 
przyrumieniania:
-  talerz Crisp
-  Uchwyt talerza Crisp (sprzedawany oddzielnie) do 

chwytania gorącego talerza Crisp.

Funkcja ta służy do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz 
innych potraw na bazie ciasta. Można jej także używać do 
smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, ziemniaków, frytek, 
hamburgerów i innych mięs itp. bez oleju (lub z dodatkiem 
bardzo niewielkiej ilości oleju).

q Naciśnij przycisk Crisp.

w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas go-
towania.

e Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie urucha-
mianie).  Funkcja zostanie uruchomiona.

Przed rozpoczęciem przyrządzania potraw, które nie 
wymagają długiego czasu gotowania (pizza, ciasta…), 
zalecane jest nagrzanie wstępne talerza Crisp przez 2 - 
3 minuty.

Dedykowane 
wyposażenie: talerz Crisp Rączka do talerza Crisp 

(sprzedawane oddziel-
nie)

PRZEPIS
StAN PO-
CZątKO-

wy
waga CZAS 

tRWANIA PRZYGOtOWANIE

a 
Chleb (standardowy)* Zamrożony 100-550g/50g 1-4min

Zamrożone bułki, bagietki i croissanty.
Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy 
zaczekać co najmniej 5 minut. Funkcja zostanie 
uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę po-
lecenia odwróć potrawę.

s 
Pieczywo (chrupkie)* Zamrożony 50-500g/50g 2-6min Po podgrzaniu talerza Crisp, dodaj chleb. Obróć 

po pojawieniu się odpowiedniego polecenia.

d 
Popcorn

temperatura 
pokojowa 100 g 3min

Umieść torebkę na talerzu obrotowym. Jednorazo-
wo można przygotować tylko jedną torebkę pop-
cornu.

f 
Mieszany ryż 

Zamrożony 300-650g 6-11min
Wyjmij potrawę z opakowania. Połóż potrawę na 
talerzu do używania w kuchenkach mikrofalowych, 
po wyświetleniu polecenia zamieszaj ryż

g 
Mieszanka makaro-

nów 
Zamrożony 250-550g 5-10min

Wyjmij potrawę z opakowania, Połóż potrawę na 
talerzu do używania w kuchenkach mikrofalowych, 
po wyświetleniu polecenia zamieszaj potrawę

h 
Mieszanka warzywna 

Zamrożony 150-600g 4-12min
Połóż potrawę na talerzu do używania w 
kuchenkach mikrofalowych, Dodaj do potrawy 
2 łyżki stołowe wody. Zamieszaj potrawę po 
pojawieniu się polecenia kuchenki.

j 
Mrożona lasagna Zamrożony 300-600g 14-18min

Usuń folię aluminiową, połóż potrawę na talerzu do 
gotowania w kuchence mikrofalowej, a następnie 
włóż do kuchenki.

k 
Skrzydełka buffalo/

kurczak w panierce w 
kawałkach

Zamrożony 250-500g 9-15min
Zdejmij opakowanie. Umieść potrawę na talerzu 
Crisp. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego po-
lecenia.

   l 
Frytki

Zamrożony 250-500g 10-22min Umieść potrawę na talerzu Crisp. Zamieszaj 
potrawę po pojawieniu się polecenia kuchenki

1(
Zamrożona pizza Zamrożony 250-750g 7-13min Usuń opakowanie, połóż potrawę na talerzu Crisp.

2)
Quiche

temperatura 
pokojowa 950g 23min

Przygotuj gotowy makaron o wadze 370g, 
wypełnij ciastem talerz Crisp. Nakłuj ciasto. 
Włóż do kuchenki i podgrzej wstępnie talerz. 
Przygotuj nadzienie: 4 jajka,150ml lekko 
ukwaszonej śmietany francuskiej (crème fraiche), 
100g plastrów boczku, 130g startego sera 
(Gruyere lub podobny), czarny pieprz i mielona 
gałka muszkatołowa. Wymieszaj składniki. Po 
wyświetleniu przez kuchenkę polecenia, dodaj 
nadzienie. Włóż z powrotem do kuchenki i 
kontynuuj gotowanie.

2! 
Ryba panierowana/

Paluszki rybne
Zamrożony 250-500g 9-15min

Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Połóż potrawę 
na podgrzanym talerzu Crisp. Obróć po pojawieniu 
się odpowiedniego polecenia.

2@
Kotlety szwajcarskie 
(Cordon Bleu)/kotlety 

z kurczaka

Zamrożony 100-400g 5-11min
Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Połóż potrawę 
na podgrzanym talerzu Crisp. Obróć po pojawieniu 
się odpowiedniego polecenia.

Aby uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną mocą 
(800W) na 30 sekund, naciśnij przycisk Jet Start 
(Szybkie uruchamianie).
Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększy czas gotowania 
o 30 sekund.

Jeśli funkcja gotowania została już wybrana (np.: grill), na-
ciśnij przycisk Jet Start w celu jej uaktywnienia.

Jet StArt (Szybkie uru-
CHaMIaNIE)
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MOC SUGEROWANE StOSOWANIE:

800 W

Podgrzewanie napojów,  wody, klarownych 
zup, kawy, herbaty lub innych produktów 
o dużej zawartości wody. Jeśli produkt 
zawiera jaja lub masy kremowe, należy 
wybrać mniejszą moc.

650 W gotowanie  ryb, mięsa, warzyw, itp.

500 W

Gotowanie wymagające dużej dokładno-
ści , np. sosów z dużą zawartością białka, 
potraw, których głównymi składnikami są 
jaja i ser, a także dogotowywanie potraw 
duszonych.

350 W Gotowanie potraw duszonych,  roztapia-
nie masła.

160 W Rozmrażanie.

  90 W Zmiękczanie lodów, masła i serów. Utrzy-
mywanie ciepła.

Funkcja mikrofal umożliwia szybkie gotowanie lub podgrze-
wanie żywności i napojów.

MICrOwavE(MIKrOFaLE) grILL

Combi grill 

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia 
szybsze zapiekanie potraw.
q Naciśnij przycisk Grill.

w Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).

e Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu ustawienia mocy 
mikrofal (patrz tabela poniżej).

r Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia

t Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas go-
towania.

y Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie urucha-
mianie).. Funkcja zostanie uaktywniona.

q Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale). Na wyświe-
tlaczu pokazany zostanie maksymalny poziom mocy 
(800 W) i zaczną migać ikony watów.

w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić moc.
e Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia
r Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas go-

towania.
t Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamia-

nie). Funkcja zostanie uaktywniona.

Sugerowane 
akcesoria:

Pokrywa talerza 
(sprzedawane oddziel-
nie)

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą 
grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt gril-
lowania lub zapiekania.
Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie 
jak, tosty z serem, kanapki na ciepło, krokiety ziemniacza-
ne, kiełbaski i warzywa.

Dedykowane 
wyposażenie: wysoki ruszt z drutu

q Naciśnij przycisk Grill. 

w Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas go-
towania.

e Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie urucha-
mianie), aby rozpocząć gotowanie.

POZIOM MOCY SUGEROWANE StOSOWANIE:

650 W warzywa

500 W Drób

350 W Ryby

160 W Mięso

  90 W Zapiekane  owoce

Dedykowane 
wyposażenie: wysoki ruszt z drutu
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q Wyświetlacz 

w Przycisk Chef Menu (Menu szefa)

e Przycisk Microwave (Mikrofale)

r Przycisk Grill

t Przycisk OK 

y Przycisk Stop  

u Przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)

i Przycisk Dual Crisp (Podwójna chrupkość)

o Przycisk Plus

a Przycisk Minus
s Przycisk Steam (Gotowanie na parze)

d Przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie)

1

109876

5432

2) 2!

f g h j k

l 1(

f Ikona gotowanie 
g Ikona Jet Menu Szybkie rozmrażanie
h Ikona Crisp
j Ikona menu szefa kuchni
k Poziom mocy mikrofal (waty)
l Ikona Mikrofale
; Ikona Grill* 
2) Ustawienie zegara/Wybór czasu
2! Wybór rodzaju żywności
2# Waga (gramy)

2@

 W 1 0 9 1 2 4 8 4

SteAm meNu (meNu goto-
waNIE Na ParzE)

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie 
zdrowych potraw o naturalnym smaku. Do gotowania 
makaronu i ryżu, można także używać naczynia do 
gotowania na parze.

q Naciśnij przycisk Steam (Gotowanie na parze).

w Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić rodzaj 
potrawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK 
w celu potwierdzenia.

e Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom 
(zgodnie z tabelą porcji z pełnego podręcznika).

r Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). 
Funkcja zostanie uaktywniona.

RODZAJ PRODUKtU waga

 p  1 Makaron L1=70g  L2=140g  
L3=210g

p 2 Ryż L1=100g  L2=200g  
L3=300g  L4=400g

p 3
Ziemniaki/warzywa 
korzeniowe  150g - 500g

p 4 Miękkie warzywa 150g - 500g

p 5 Zamrożone warzywa  150g - 500g

p 6 Filety rybne 150g - 500g

p 7 Filety z kurczaka 150g - 500g

p 8 Owoce 150g - 500g

Dedykowane 
wyposażenie:

Lid

Grid

Bowl

Naczynie do gotowania 
na parze

ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszcze-
niu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nie-
przyjemnych zapachów.

Wlej 235ml wody do plastikowego pojemnika, umieść po-
jemnik na talerzu obrotowym.
Naciśnij przycisk Auto Clean (Autmatyczne czyszczenie), 
a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie urucha-
mianie), aby uruchomić cykl czyszczenia.
Na koniec, po zakończeniu cyklu, co 10 sekund przez 
10 minut generowany będzie sygnał dźwiękowy, naciśnij 
przycisk Stop lub otwórz drzwi, aby anulować sygnał. Po 
zakończeniu wyjmij pojemnik i wytrzyj miękką szmatką 
lub papierowym ręcznikiem wewnętrzne powierzchnie.

Auto CleAN (AutmA-
tyCzNe CzySzCzeNie)


