
crisp

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat 
propečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. 
Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř 
Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat 
pokrm.

Následující příslušenství je určeno pro použití s funkcí 
Crisp:
 - Talíř Crisp
 - Držák talíře Crisp (prodává se odděleně) k manipulaci 
s horkým talířem Crisp.

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších 
pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro přípravu 
smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených 
hranolků, hamburgerů a dalších mas atd. bez přidání oleje 
(nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).

q Stiskněte tlačítko Crisp.
w Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku pří-

pravy.
e Stiskněte tlačítko OK/Jet Start.  Funkce se spustí

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou 
dobu přípravy (pizza, koláče …) doporučujeme Předehřev 
talíř Crisp po dobu 2 až 3 minuty.

Vyhrazené 
příslušenství:

Talíř Crisp Držák talíře Crisp
(v prodeji samostatně)

steam meNU(Nabídka pára)

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé 
pokrmy pomocí vaření v páře. Pařák lze rovněž použít k 
vaření těstovin a rýže.

q Stiskněte tlačítko Steam (Pára).

w Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte typ potraviny 
(viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

e Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte úroveň (podle 
tabulky porcí, která je uvedena v úplném návodu na 
použití).

r Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Druh POKrMu hMOTNOST

 P 1 Těstoviny L1=70g  L2=140g  
L3=210g

P 2 rýže L1=100g  L2=200g  
L3=300g  L4=400g

P 3
Brambory/kořenová 
zelenina  150 - 500g

P 4 Měkká zelenina 150 - 500g

P 5 Mražená zelenina  150 - 500g

P 6 Rybí filé 150 - 500g

P 7 Kuřecí filety 150 - 500g

P 8 Ovoce 150 - 500g

Speciální 
příslušenství:

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool! Jděte na svoji místní webovou stránku Whir-
lpool.

Lid

Grid

Bowl Pařák

clock (hodiNy)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní 
plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných 
zápachů.

Stiskněte tlačítko Auto Clean (Automatické čištění) a 
potom stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus čištění.
Po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat 
zvukový signál každých 10 sekund pod dobu 10 minuty. 
Chcete-li tento zvukový signál zrušit, stiskněte tlačítko 
Stop nebo otevřete dveře. Nakonec vyjměte nádobu a 
otřete vnitřní plochy měkkým hadříkem nebo papírovou 
utěrkou..

aUto cleaN  
(AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Pokyny pro nastavení hodin spotřebiče:

q Stiskněte a podržte tlačítko Auto Clean//Clock (Auto-
matické čištění/hodiny) po dobu 3 sekund.

w Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
e Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Začnou blikat minuty.
r Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte minuty.
t Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. hodiny jsou nastaveny.
Poznámka:
Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku 
napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení 
hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených 
pokynů od kroku 2.

RECEPT výChOZí 
STAv

RECEPTy 
CRisP FRy

hMOT-
NOST 

MNOžSTví
DÉLKA PŘí-

PrAvY PŘíSLuŠENSTví

q 

Popcorn

Pokojová 
teplota 100g 3min.

w 

rýžová směs 
Mražené 300-650g 6-11min.

Nádobí určené do mikrovlnné trouby

e 

Směs těstovin 
Mražené 250-550g 5-10min.

Nádobí určené do mikrovlnné trouby

r 

Zeleninová směs 
Mražené 150-600g 4-12min.

Nádobí určené do mikrovlnné trouby

t 
Zmrazené lasagne

Mražené 300-600g 26-40min.
Nádobí určené do mikrovlnné a běžné trouby

y 

Mražená pizza
Mražené 250-750g 6-11min.

Talíř Crisp

RECEPT výChOZí 
STAv

RECEPTy 
CRisP FRy

hMOT-
NOST 

MNOžSTví
DÉLKA PŘí-

PrAvY PŘíSLuŠENSTví

u 

Slaný koláč
Pokojová 
teplota 950g 18min.

Talíř Crisp

i 

Cordon Bleu/
kuřecí kotlety

Mražené 100 - 400 
g/100g 6-11min.

Talíř Crisp

o 

Hranolky 
Mražené √ 200 - 400 

g/50g 9-11min.   
Talíř Crisp na vysokém stojanu

a 

Kuřecí nugety 
Mražené √ 200 - 500 

g/50g 8-11min.   
Talíř Crisp na vysokém stojanu

s 

Kuchaná ryba 
Mražené √ 250 - 500 

g/50g 8-11min.   
Talíř Crisp na vysokém stojanu

d 

Americké brambo-
ry (Potato wedge) 

Pokojová 
teplota √ 300 - 550 

g/50g 12-20min   
Talíř Crisp na vysokém stojanu

f 
Kuřecí křidélka 

Mražené √ 200 - 600 
g/50g 9-19min   

Talíř Crisp na vysokém stojanu

g 

Piškotový koláč 
(lehký)

Pokojová 
teplota 400g 23min.

  
Nádoba vhodná do mikrovlnné a horkovzdušné 

trouby na vysokém stojanu

h 

Čerstvá pizza
Pokojová 
teplota 700g 21min.   

Talíř Crisp na nízkém stojanu

j 

Muffiny 
Pokojová 
teplota 350g 23min.   

Talíř Crisp na nízkém stojanu

k 

Sušenky 

Pokojová 
teplota 180g 14min.   

Talíř Crisp na nízkém stojanu

l 

Pusinky 
Pokojová 
teplota 100g 60min.   

Talíř Crisp na nízkém stojanu

chef meNU (NAbÍdKA ŠÉfKUChAře)
výběr automatických receptů s přednastavenými hodnotami parametrů přípravy pro optimální výsledky vaření. 
q Stiskněte tlačítko Chef Menu (Nabídka Šéfkuchaře).
w Stisknutím a podržením tlačítka Plus/Minus vyberte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka 

OK.
e v závislosti na typu potraviny se na displeji může zobrazit výzva k nastavení hmotnosti. Pomocí tlačítka Plus/Mi-

nus nastavte požadované hodnoty.
r  Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.
Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti. 

Poznámka: Úplný popis každého receptu z NAbÍdKA ŠÉfKUChAře je uveden v Návodu k použití.

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maxi-
mální výkon (800 W) po dobu 30 sekund stiskněte tla-
čítko Jet Start.
Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu 
o 30 sekund.
Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: 
Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spusťte zvolenou 
funkci.

JeT STArT

Úplný popis každého receptu z Nabídka šéfkuchaře je uveden v Návodu k použití.



  MCP 349STrUČNÝ Návod K POUŽITÍCZ

výKON DOPOruČENÉ POužiTí:

800 W
Ohřívání nápojů,  vody, řídkých polévek, kávy, čaje 
nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. 
Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, 
zvolte nižší výkon.

650 W Tepelná úprava  ryb, masa, zeleniny, apod.

500 W
Šetrnější tepelná úprava  např. omáček s vysokým 
obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů 
a k dokončování zapékaných jídel.

350 W Dušení masa se zeleninou,  rozpouštění másla.
160 W rozmrazování.

90 W Měkčení zmrzliny, másla a sýrů. Přihřívání.

Funkce mikrovln umožňuje rychle připravovat nebo 
ohřívat jídlo a nápoje.

MICrOWAVe  
(mikrovlNNá troUba) Grill (Gril)

q Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba). Na 
displeji se zobrazí maximální výkon (800 W) a ikona 
wattů začne blikat.

w Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte výkon.
e Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
r Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípra-

vy.
t Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Doporučené 
příslušenství:

Kryt talíře
(v prodeji samostatně)

Tato funkce využívá výkonný gril k pečení pokrmů, který 
vytváří efekt grilování nebo zapékání.
Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako 
jsou sýrové tousty, horké sendviče, bramborové krokety, 
párky a zelenina.

Speciální 
příslušenství: vysoký stojan

q Stiskněte tlačítko Grill (Gril). 

w Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípra-
vy.

e Stisknutím tlačítka OK/Jet Start zahajte přípravu.

Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat 
jídlo.

q Stiskněte tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)

w Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz 
následující tabulka).

e Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Bude zahájen cyklus 
rozmrazování. Délka trvání funkce bude automaticky 
vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

JeT defrOST MeNU  
(NAbÍdKA JeT defrOST)

Druh POKrMu hMOTNOST

P 1 Mleté maso 100 - 2000 g

P 2 Drůbež 100 - 2500 g

P 3 Ryby 100 - 1500 g

P 4 Zelenina 100 - 1500 g

P 5 Pečivo (standardní) 50 - 550 g

P 6
rozmrazování pečiva*
(s použitím talíře Crisp) 100 - 500 g

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás 
vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.

*Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožňuje rozmra-
zovat zmrazené pečivo. Pokud zkombinuje technologie 
rozmrazování a Crisp, vaše pečivo bude chutnat jako 
čerstvě upečené. Tuto funkci používejte k rychlému roz-
mrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů.
umístěte prázdný talíř Crisp na skleněný otočný talíř, zavřete 
dveře, potom vyberte program rozmrazování pečiva, nastav-
te hmotnost pečiva a stiskněte tlačítko OK. 
Na displeji se zobrazí „PŘEDEhŘEv“ a trouba předehřeje 
talíř Crisp pomocí mikrovln a grilu. Po dosažení teploty se 
zobrazí zpráva („ADD“), že můžete vložit pečivo.
umístěte pečivo na talíř Crisp, zavřete dveře a stiskněte tla-
čítko Jet Start. Funkce se spustí.

JeT reheAT MeNU  
(NAbÍdKA JeT reheAT)

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla. 
q Stiskněte tlačítko Jet reheat Menu (Nabídka Jet re-

heat).
w Stisknutím tlačítek Plus/Minus  nastavte typ potraviny 

(viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
e Stisknutím tlačítek Plus/Minus  nastavte hmotnost po-

traviny (viz tabulka níže).
r Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Druh POKrMu hMOTNOST

 P 1 Polévka 250 - 1000 g

P 2 Omáčka 250 - 1000 g

P 3 Chlazená pizza 200 - 600 g

P 4 velký talíř 250 - 350 g

P 5 Nápoje 150 ml - 600 ml 

combi Grill
 (KOMbINOVANÝ grIl)

combi air  
(KOMbINOVANÝ VzdUCh)

hLADiNA výKONu DOPOruČENÉ POužiTí:

650 W Zelenina

500 W Drůbež

350 W Ryby

160 W Maso

90 W Zapékané  ovoce

Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, 
což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.
q Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace) .
w Stisknutím tlačítek Plus/Minus vyberte volbu „1“ a 

potvrďte stisknutím tlačítka OK.
e Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte mikrovlnný 

výkon (viz následující tabulka).
r Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
t Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípra-

vy.
y Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzduš-
né trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za 
kratší dobu.

hLADiNA výKONu DOPOruČENÉ POužiTí:

350 W Drůbež, brambory ve slupce, 
lasagne a ryby

160 W Pečená masa a ovocné koláče
90 W Koláče a sladké pečivo

Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená 
v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilá-
toru je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě.

forced air (hOrKÝ VzdUCh)

Nízký stojan
Vyhrazené 

příslušenství:

q Stiskněte tlačítko Forced Air (horkovzdušná trouba).

w Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte teplotu a potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

e Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.

r Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí. Jakmile 
bude dosažena nastavená teplota, začne blikat ikona Pře-
dehřev.

Použijte tuto funkci , když potřebujete použít velmi velkou 
nádobu, která by se nemusela v troubě otáčet volně.
Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při 
použití následujících funkcí trouby: horkovzdušná trouba, 
Kombinovaný gril, Kombinovaný vzduch

stop tUrNtable  
(zASTAVeNÍ OTOČNÉhO TAlÍře)

q Tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba)
w Tlačítko Grill (Gril)
e Tlačítko Combi (Combi Grill / Combi Air)(Kombinace 

(kombinovaný gril/ kombinovaný vzduch))

r Tlačítko Jet reheat Menu (Nabídky Jet reheat)
t Tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídky Jet Defrost)
y Displej
u Tlačítko Auto clean/Clock (Automatické čištění/hodi-

ny)

i Tlačítko Minus
o Tlačítko Stop
a Tlačítko OK
s Tlačítko Forced Air (horkovzdušná trouba)
d Tlačítko Steam (Pára)
f Tlačítko Crisp
g Tlačítko Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře)
h Tlačítko Stop Turntable (zastavení otočného talíře)
j Tlačítko Plus
k Tlačítko Jet Start
l ikona Gril
1( ikona nabídky Jet Defrost
2) ikona Nabídka šéfkuchaře
2! ikona Automatické čištění
2@ ikona zastavení otočného talíře
2# ikona Předehřev
2$ ikona Mikrovlnná trouba
2% ikona horkovzdušná trouba
2^ ikona Crisp
2& ikona nabídky Jet reheat
2* ikona Nabídka Pára
2( ikona nízkého stojanu
3) ikona vysokého stojanu
3! ikona sekund
3@ ikona teploty
3# výběr hmotnosti/porcí
3$ Mikrovlnný výkon (watty)
3% výběr typu potraviny
3^ Nastavení hodin/výběr času

2) 2! 2@ 2#

2$

2%

2^

2& 2* 2( 3)

3! 3$

3#
3@

3^
3%

l 1(

q Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace) .
w Stisknutím tlačítek Plus/Minus vyberte volbu „2“ a 

potvrďte stisknutím tlačítka OK.
e Stisknutím tlačítek Plus/Minus  nastavte teplotu a 

potvrďte stisknutím tlačítka OK.
r Stisknutím tlačítek Plus/Minus  to nastavte mikrovlnný 

výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka 
OK.

t Stisknutím tlačítek Plus/Minus  nastavte čas.
y Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. 

q

w

e

r

t

y

u

i

o

a

s

d

f

g

h

j

k

Vyhrazené 
příslušenství: Nízký stojan

Speciální 
příslušenství: vysoký stojan

 W 1 0 8 9 0 3 5 5


