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UK
ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК  
ПОСІБНИК

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
WHIRLPOOL
Для отримання докладної інструкції 
з експлуатації та технічної підтримки, 
будь ласка, зареєструйте свій виріб на 
www . whirlpool . eu/ register

WWW

Щоб завантажити інструкції з техніки 
безпеки та «Довідник із використання 
та догляду», відвідайте наш веб-сайт 
docs . whirlpool . eu і дотримуйтеся інструкцій 
на задній обкладинці буклету.

Перед використанням приладу уважно  
прочитайте посібник «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

ОПИС ВИРОБУ
1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка  

(не знімати)
3. Дверцята
4. Світло
5. Обертове блюдо

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1 32 5 6 74

1. СТОП
Для зупинення виконання функції 
або лунання звукового сигналу, 
скасування налаштувань та 
вимкнення духової шафи.
2. ФУНКЦІЯ «МІКРОХВИЛІ»/
ПОТУЖНІСТЬ
Для вибору функції «Мікрохвилі» 
та налаштування потрібного рівня 
потужності.

3. JET DEFROST
4. ДИСПЛЕЙ
5. КНОПКИ «+ / -»
Для регулювання параметрів 
функції (наприклад, тривалості, 
маси).

6. ПУСК
Запуск функції.
7. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ 
ДВЕРЦЯТ
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ПРИЛАДДЯ
ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

Скляне обертове блюдо, що 
розташовується на підпорі, можна 
використовувати зі всіма 
методами готування. 

Обертове блюдо завжди слід використовувати 
у якості основи для опори інших контейнерів та 
приладдя.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА
Використовуйте підпору лише для 
скляного обертового блюда. 
Не кладіть на підпору інші 
аксесуари.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від 
придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, 
проте їх можна придбати окремо в центрі 
післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. 
Перед придбанням переконайтеся, що вони 
підходять для використання в мікрохвильовій печі 
та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери 
для їжі та напоїв під час готування в 
мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й 
аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб 
обертове блюдо вільно оберталося. Будьте 
обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, 
уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ
 МІКРОХВИЛІ
Для швидкого приготування та розігрівання їжі 

та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

750 Вт Швидке розігрівання напоїв або страв із високим 
вмістом води або м'яса та овочів.

500 Вт
Приготування риби, м’ясних соусів або соусів, що 
містять сир або яйця. Доведення до готовності 
пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.

350 Вт Приготування на повільному вогні. Ідеально 
підходить для розплавлення масла або шоколаду.

160 Вт Розморожування заморожених продуктів або 
розм’якшення масла та сиру.

0 Вт Під час використання лише таймера.

 JET DEFROST
Використовується для швидкого 

розморожування різних типів їжі. Необхідно лише 
вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо 
на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, 
коли буде запропоновано. Їжу необхідно класти 
безпосередньо на скляне обертове блюдо. 
Переверніть продукти, коли буде запропоновано. 
Відстоювання після розморожування завжди 
покращує результат.
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UK
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
.ВИБІР ФУНКЦІЇ
Просто натисніть кнопку потрібної функції.
. НАЛАШТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ

 Після вибору потрібної функції з 
використанням кнопки або  
встановіть тривалість дії функції.

Під час готування можна змінити час, натискаючи 
кнопку або , збільшуючи тривалість на 30 
секунд з кожним натисканням .
. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

Натискайте кнопку , поки не буде 
встановлено бажаний рівень 
потужності мікрохвиль.

Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під 
час готування, натиснувши кнопку .
. JET DEFROST

 Натисніть кнопку , а потім з 
використанням кнопки або  
встановіть вагу продукту. Під час 

розморожування роботу функції буде призупинено 
на короткий час для перевертання продукту. Після 
завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та 
натисніть кнопку .
. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ
Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , 
щоб активувати функцію.
З кожним наступним натисканням кнопки час 
приготування збільшуватиметься на 30 секунд.
Ви можете в будь-який час натиснути , щоб 
зупинити активну функцію.
. JET START 
Коли духову шафу вимкнуто, натисніть кнопку , 
щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль 
за повної потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.

. ПАУЗА
Щоб призупинити активну функцію, наприклад, 
щоб помішати або перевернути продукти, просто 
відкрийте дверцята.
Встановлене налаштування зберігатиметься 
протягом 10 хвилин.
Для повторного запуску функції закрийте дверцята та 
знову натисніть кнопку .
Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину 
впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення 
готування. Щоб припинити подачу звукових сигналів, 
натисніть на кнопку СТОП або відчиніть дверцята.
Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 
секунд, якщо після завершення процесу готування 
відкрити, а потім знову закрити дверцята.
.ОХОЛОДЖЕННЯ
Після завершення роботи піч може виконати 
процедуру охолодження, після неї піч вимикається 
автоматично.
. БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, 
щоб запобігти випадковому вмиканню 
духової шафи. Відкрийте та закрийте 

дверцята, а потім натисніть кнопку для запуску 
функції.
. ВСТАНОВІТЬ ЧАС ДОБИ

Натискайте кнопку , поки не 
почнуть блимати дві цифри для 
встановлення годин (зліва).

За допомогою або  встановіть правильний час 
і натисніть для підтвердження: На дисплеї буде 
блимати значення хвилин. За допомогою кнопки 
або  встановіть хвилини і натисніть кнопку для 
підтвердження.
Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності 
живлення може знадобитися встановити час повторно.
. ТАЙМЕР
Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб 
активувати цю функцію та встановити потрібну 
тривалість, скористайтеся кнопкою або
. Натисніть кнопку , щоб встановити потужність 
на 0 Вт, потім натисніть кнопку , щоб запустити 
зворотний відлік.
Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли 
приготування. Щоб припинити дію таймера в будь-який 
час, натисніть кнопку .
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ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ
WWW  Повні технічні характеристики виробу, 

які містять показники енергоефективності для 
цього приладу, можна завантажити з веб-сайту 
docs . whirlpool . eu

ЯК ОТРИМАТИ «ДОВІДНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ 
ТА ДОГЛЯДУ»
> WWW  Завантажте «Довідник із 
використання та догляду» з нашого веб-сайту 
docs . whirlpool . eu (можна використати цей 
QR-код), вказавши код продукту.

> Або зверніться до нашої служби післяпродажного 
обслуговування клієнтів.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Контактну 
інформацію 
можна знайти 
в гарантійному 
керівництві. 
Звертаючись 
до служби 
післяпродажного 
обслуговування 
клієнтів, повідомте коди, зазначені на 
ідентифікаційній табличці вашого виробу.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011369249
Надруковано в Італії

.ЧИЩЕННЯ
Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром. Забороняється використовувати дротяні 

мочалки або засоби для чищення з абразивною 
чи корозійною дією, оскільки вони можуть 
пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ
• Протріть поверхні вологою ганчіркою з 
мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте 
кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На 
завершення протріть сухою ганчіркою.
• Очищуйте скло дверцят з використанням 
відповідного рідкого миючого засобу.
• Періодично або в разі розливу рідини слід знімати 
обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу 
очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі 
залишки їжі.

ПРИЛАДДЯ
Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній 
машині.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Можлива причина Рішення

Духова шафа не працює.
Відключення живлення.
Від’єднання від електромережі.

Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи 
підключено духову шафу до електромережі.
Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб 
перевірити, чи залишилася несправність.

На дисплеї відображається Err. Помилка програмного 
забезпечення.

Зверніться до найближчого центру післяпродажного 
обслуговування та повідомте число, яке відображається 
після напису Err.


