
CRISP (PRzyRumIenIanIe)

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 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 (Przyrumienianie).
w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas go-

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

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

Dedykowane 
wyposażenie:

Talerz Crisp Rączka do talerza Crisp

STeam menu 
(menu GoTowanIe 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:

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

Lid

Grid

Bowl

Naczynie do gotowa-
nia na parze

CloCk (zeGaR)
Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w 
oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w 
usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Naciśnij przycisk auto Clean (autmatyczne czyszczenie), 
a następnie naciśni j przycisk Jet Start (Szybkie 
uruchamianie), 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 
(auTomaTyCzne CzySzCzenIe)

aby ustawić zegar urządzenia:
q Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk auto 

Clean/Clock (automatyczne czyszczenie/zegar).
w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić godziny.
e Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). 

zacznie migać wskazanie minut.
r Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić minuty.
t Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). 

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

PRzEPIS STaN PO-
CząTKOWy

PRzEPISy DO-
TyCząCE 

PRzyRUMIE-
NIaNIa

WaGa CzaS 
TRWaNIa aKCESORIa

q 

Popcorn

Temperatura 
pokojowa 100 g 3 min.

w 
Mieszany ryż 

zamrożony 300-650g 6-11 min.
Naczynie do kuchenek mikrofalowych

e 

Mieszanka makaronów 
zamrożony 250-550g 5-10 min.

Naczynie do kuchenek mikrofalowych

r 

Mieszanka warzywna 
zamrożony 150-600g 4-12 min.

Naczynie do kuchenek mikrofalowych

t 
Mrożona lasagna

zamrożony 300-600g 26-40 min. Naczynie żaroodporne do kuchenek mikro-
falowych

y 

zamrożona pizza
zamrożony 250-750g 6-11 min.

Talerz Crisp

PRzEPIS STaN PO-
CząTKOWy

PRzEPISy DO-
TyCząCE 

PRzyRUMIE-
NIaNIa

WaGa CzaS TRWaNIa aKCESORIa

u 

Quiche
Temperatura 
pokojowa 950g 18 min.

Talerz Crisp

i 

Kotlety szwajcar-
skie /kotlety z kur-

czaka

zamrożony 100 - 400g 
/100g 6-11 min.

Talerz Crisp

o 

Frytki 
zamrożony √ 200-

400g/50g 9-11 min.   
Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie

a 

Kurczak w panier-
ce w kawałkach 

zamrożony √ 200-
500g/50g 8-11 min.   

Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie

s 

Ryba panierowana 
zamrożony √ 250-

500g/50g 8-11 min.   
Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie

d 

ziemniaki łódeczki 
Temperatura 
pokojowa √ 300-

550g/50g 12-20 min.   
Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie

f 
Skrzydełka kur-

czaka 
zamrożony √ 200-

600g/50g 9-19 min.   
Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie

g 

Biszkopt (Jasny)
Temperatura 
pokojowa 400g 23 min.

  
Naczynie dostosowane do gotowania w ku-
chenkach mikrofalowych i w piekarnikach 

na niskim stojaku

h 

Świeża pizza
Temperatura 
pokojowa 700g 21 min.   

Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie

j 

Muffiny
Temperatura 
pokojowa 350g 23 min.   

Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie

k 
Kruche ciasteczka 

Temperatura 
pokojowa 180g 14 min.   

Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie

l 

Bezy
Temperatura 
pokojowa 100 g 60 min.   

Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie

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 przyciski Plus/Minus, aby wybrać rodzaj potrawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk 

OK w celu potwierdzenia.
e W zależności od rodzaju potrawy, na wyświetlaczu może pojawić się polecenie ustawienia wagi. Użyj przycisku 

Plus/Minus do ustawienia wymaganych wartości.
r Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.
Czas trwania funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie wybranej potrawy i wagi. 
Uwaga: Pełny opis wszystkich przepisów funkcji MENU SZEFA KUCHNI można znaleźć w instrukcji obsługi.

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), 
naciśnij przycisk Jet Start w celu jej uaktywnienia.

jeT STaRT 
(SzybkIe uRuChamIanIe)

Pełny opis wszystkich przepisów funkcji MENU SZEFA KUCHNI można znaleźć w instrukcji obsługi.
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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 dokładności,  np. sosów 
z dużą zawartością białka, potraw, których główny-
mi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie 
potraw duszonych.

350 W Gotowanie potraw duszonych,  roztapianie masła.
160 W Rozmrażanie.

90 W zmiękczanie lodów, masła i serów. Utrzymywanie 
ciepła.

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

mICRowave (mIkRofale) GRIll

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 oddzielnie)

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą 
grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt 
grillowania lub zapiekania.
za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie 
jak, tosty z serem, kanapkina ciepło, krokiety ziemniaczane, 
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 (Szybkie uruchamia-
nie), aby rozpocząć gotowanie.

Funkcja ta umożliwia szybkie i automatyczne rozmrażanie 
produktów.

q Naciśnij przycisk Menu Jet Defrost (Szybkie 
rozmrażanie).

w Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu wyboru rodzaju 
potrawy (patrz tabela poniżej).

e Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). 
Rozpocznie się cykl rozmrażania. Czas trwania 
funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie 
wybranej potrawy i wagi.

menu jeT defRoST 
(SzyBKIe ROzmRAżANIe)

RODzaJ PRODUKTU WaGa

 p  1 Mielone mięso 100g - 2000g

p 2 Drób 100g - 2500g

p 3 Ryby 100g - 1500g

p 4 Warzywa 100g - 1500g

p 5 Chleb (standardowy) 50g - 550g

p 6
Rozmrażanie chleba*
(używanie talerza Crisp) 100g - 500g

W celu uzyskania najlepszych, możliwych wyników, gdy to będzie 
potrzebne, produkt poprosi o odwrócenie/zamieszanie potrawy:

*Ta własna funkcja firmy Whirlpool służy do rozmrażania 
chleba. Dzięki połączeniu funkcji rozmrażania i przyru-
mieniania chleb będzie smakował i wyglądał, jak świeżo 
upieczony. Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i 
podgrzewania mrożonych bułek, bagietek i croissantów.
Umieść pusty talerz Crisp na szklanym talerzu obrotowym, 
zamknij drzwi, a następnie wybierz program Rozmrażanie 
chleba, ustaw wagę chleba i naciśnij przycisk OK. 
Na wyświetlaczu pokaże się “PRE HEaT (NaGRzEWaNIE 
WSTĘPNE)”, a kuchenka wykorzysta funkcję mikrofal i grilla 
do wstępnego podgrzania talerza Crisp. Po uzyskaniu usta-
wionej temperatury, pojawi się komunikat (“DODaJ”), infor-
mując o możliwości dodania chleba.
Umieść chleb na talerzu Crisp, zamknij drzwi i naciśnij 
przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zosta-
nie uaktywniona.

menu jeT ReheaT
(SzybkIe PodGRzewanIe)

Funkcja ta umożliwia automatyczne odgrzewanie potraw. 
q Naciśnij przycisk Menu Jet Reheat (Szybkie podgrze-

wanie).
w Naciśnij przyciski Plus/Minus , aby ustawić rodzaj po-

trawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w 
celu potwierdzenia.

e Naciśnij przyciski Plus/Minus  w celu ustawienia wagi 
potrawy (patrz tabela poniżej).

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

RODzaJ PRODUKTU WaGa

 p  1 zupa 250g - 1000g

p 2 Sos 250g - 1000g

p 3 Pizza z lodówki 200g - 600g

p 4 Płytki talerz 250g - 350g

p 5 Napoje 150ml - 600ml 

CombI GRIll
CombI aIR (TeRmoobIeG)

POzIOM MOCy SUGEROWaNE STOSOWaNIE:

650 W Warzywa

500 W Drób

350 W Ryby

160 W Mięso

90 W zapiekane  owoce

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia 
szybsze zapiekanie potraw.

q Naciśnij przycisk Combi .

w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby  wybrać “1“ i na-
ciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.

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 (Szybkie uruchamia-
nie). Funkcja zostanie uaktywniona.

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i termoobiegu, co za-
pewnia szybsze przyrządzanie potraw z efektem piecze-
nia w piekarniku.

POzIOM MOCy SUGEROWaNE STOSOWaNIE:

350 W Drób, ziemniaki w mundurkach, 
lasagne i ryby

160 W Pieczenie mięsne i ciasta z owocami
90 W Ciastka i ciasta

Funkcja ta umożliwia uzyskanie efektu pieczenia w piekarni-
ku. Dzięki zastosowaniu elementu grzejnego o dużej mocy 
oraz wentylatora cykl gotowania przypomina pieczenie w tra-
dycyjnym piekarniku.

foRCed aIR (TeRmoobIeG)

Niski ruszt z drutu
Dedykowane 
wyposażenie:

q Naciśnij przycisk Forced air (Termoobieg).
w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić tempera-

turę i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
e Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas go-

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

nie). Funkcja zostanie uaktywniona. Po osiągnięciu 
ustawionej temperatury zacznie świecić ikona termo-
obiegu.

Funkcję tą można używać , gdy wymagane jest  użycie 
bardzo dużych talerzy, które nie mogą obracać się 
swobodnie z kuchence.
Funkcja „Wyłączenie talerza obrotowego” działa tylko z 
następującymi funkcjami gotowania: Termoobieg, Combi 
Grill, Termoobieg z trybem Combi

SToP TuRnTable 
(WyŁąCzeNIe TAleRzA OBROTOWeGO)

q Przycisk Microwave (Mikrofale)
w Przycisk Grill
e Przycisk Combi (Combi Grill/Termoobieg w 

trybie Combi)
r Przycisk Menu Jet Reheat (Szybkie pod-

grzewanie)
t Przycisk Menu Jet Defrost (Szybkie roz-

mrażanie)
y Wyświetlacz
u Przycisk auto Clean/Clock (automatyczne 

czyszczenie/zegar)
i Przycisk Minus
o Przycisk Stop
a Przycisk OK
s Przycisk Forced air (Termoobieg)
d Przycisk Steam (Gotowanie na parze)
f Przycisk Crisp
g Przycisk Chef Menu (Menu szefa)
h Przycisk Stop Turntable (zatrzymanie tale-

rza obrotowego)
j Przycisk Plus
k Przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie)
l Ikona Grill
1( Ikona Menu Szybkierozmrażanie
2) Ikona menu szefa
2! Ikona automatycznego czyszczenia
2@ Ikona zatrzymania talerza obrotowego
2# Ikona wstępnego podgrzewania
2$ Ikona Mikrofale
2% Ikona termoobiegu
2^ Ikona Crisp
2& Ikona Menu Szybkie podgrzewanie
2* Ikona Menu Gotowanie na parze
2( Ikona niskiego rusztu
3) Ikona wysokiego rusztu
3! Ikona sekund
3@ Ikona temperatury
3# Waga/Wybór porcji
3$ Moc mikrofal (Waty)
3% Wybór potrawy
3^ Ustawienie zegara/Wybór czasu

2) 2! 2@ 2#

2$

2%

2^

2& 2* 2( 3)

3! 3$

3#
3@

3^
3%

l 1(

q Naciśnij przycisk Combi .
w Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby  wybrać “2“ i 

naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
e Naciśnij przyciski Plus/Minus  , aby ustawić temperaturę 

i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
r Naciśnij przyciski Plus/Minus   w celu ustawienia mocy 

mikrofal (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK 
w celu potwierdzenia.

t Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas.
y Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). 
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Dedykowane 
wyposażenie: Niski ruszt z drutuDedykowane 

wyposażenie: Wysoki ruszt z drutu
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