
SVSnabbguide

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN 
WHIRLPOOL
För att få en mer omfattande support, vänligen 
registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder 
apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt  

(ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Lampa
5. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

1 32 5 6 74

1. STOPP
För att stoppa en funktion eller en 
ljudsignal, radera inställningarna 
och stänga av ugnen.
2. FUNKTIONEN MIKROVÅG/
EFFEKT
För att välja mikrovågsfunktionen 
och ställa in önskad effektnivå.

3. JET DEFROST
4. DISPLAY
5. KNAPPAR + / -
För att justera inställningarna för en 
funktion (t.ex. tiden, vikten).

6. START
För att starta en funktion.
7. KNAPP FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN
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TILLBEHÖR
ROTERANDE GLASPLATTA

Placerad på sin plats kan den 
roterande glasplattan användas för 
alla tillagningsmetoder. 
Den roterande glasplattan ska alltid 

användas som bas för andra behållare eller tillbehör.

STÖD TILL DEN ROTERANDE GLASPLATTAN
Använd endast stödet till den 
roterande glasplattan. 
Ställ inte andra tillbehör på stödet.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på 
modellen du köpt.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd 
dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. 
Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar 
och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig 
användas i mikrovågsmatlagning.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i 
kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan 
röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att 
aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med 
tillbehör.

FUNKTIONER
 MIKROVÅGOR

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

POWER REKOMMENDERAS FÖR

750 W Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel 
med hög vattenhalt eller kött och grönsaker.

500 W
Tillagning av fisk, köttsåser eller såser som innehåller 
ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller 
ugnsbakad pasta.

350 W Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör 
eller choklad.

160 W Upptining av djupfrysta livsmedel eller för att mjuka 
upp smör och ost.

0 W För att använda timern enbart.

JET DEFROST
För snabb upptining av olika slags mat genom 

att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt 
på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen 
uppmanar dig till det. Maten ska placeras direkt på 
den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen 
uppmanar dig till det. En viss ståtid efter upptining ger 
alltid bättre resultat.



SV
DAGLIG ANVÄNDNING
. VÄLJ EN FUNKTION
Tryck helt enkelt på knappen för önskad funktion för att 
välja den.
. STÄLL IN TIDEN

Efter att ha valt önskad funktion, 
använd  eller  för att ställa in hur 
lång tid den ska köra.

Tiden kan ändras under tillagningen genom att trycka 
på  eller  för att öka tiden med 30 sekunder varje 
gång som knappen  trycks in.
. STÄLL IN MIKROVÅGSEFFEKTEN

Tryck på  så många gånger som 
behövs för att ställa in mikrovågornas 
effektnivå.

Observera: Den här inställningen kan ändras under 
tillagningen genom att trycka på .
. JET DEFROST

Tryck på  och använd sedan  eller 
 för att ställa in matens vikt. Under 

upptining kommer funktionen att göra 
en kort paus för att tillåta dig att vända maten. När 
detta gjorts, stäng luckan och tryck på .
. AKTIVERA FUNKTIONEN
När du har angivit alla inställningar som behövs, tryck 
på  för att aktivera funktionen.
Varje gång  trycks in igen ökar tillagningstiden med 
ytterligare 30 sekunder.
Du kan trycka på  när som helst för att stoppa 
funktionen som är aktiv för tillfället.
. JET START 
När ugnen är avstängd, tryck på  för att aktivera 
tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt 
(750 W) under 30 sekunder.

. PAUS
Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om 
eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.
Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.
För att starta den igen, stäng luckan och tryck på .
En ljudsignal avges en eller två gånger i minuten i 
10 minuter när tillagningen är klar. Tryck på STOPP-
knappen eller öppna luckan för att stänga av 
ljudsignalen.
Observera: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls den 
aktuella inställningen endast i 60 sekunder efter avslutad 
tillagning.
. NEDKYLNING
När en funktion har avslutats kör ugnen ett 
nedkylningsprogram och ugnen stängs av automatiskt.
. KNAPPLÅS

Den här funktionen aktiveras 
automatiskt för att förhindra att ugnen 
slås på av misstag. Öppna och stäng 

luckan och tryck sedan på  för att starta funktionen.
. STÄLLA IN TIDEN

 Tryck på  tills de två siffrorna som 
anger timmen (till vänster) börjar att 
blinka.

Använd  eller  för att ställa in rätt timme och tryck 
på  för att bekräfta. Minuterna blinkar på displayen. 
Använd  eller  för att ställa in minuterna och tryck 
på  för att bekräfta.
Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa 
strömavbrott.
. TIMER
Displayen kan användas som en timer. För att aktivera 
funktionen och ställa in önskad tidslängd, tryck på  
eller . Tryck på  för att ställa in effekten på 0 W 
och tryck sedan på  för att aktivera nedräkningen.
Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. 
Tryck på  för att stoppa timern när som helst.



.RENGÖRING
Använd inte ångtvätt. Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/

frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada 
apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR
• Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de 
är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt 
rengöringsmedel. Avsluta med en torr trasa.
• Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande 
rengöringsmedel.
• Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den 
roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra 
ugnens botten och avlägsna alla matrester.

TILLBEHÖR
Alla tillbehör kan maskindiskas.

FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak Lösning

Ugnen fungerar inte.
Strömavbrott.
Inte ansluten till elnätet.

Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till 
elnätet.
Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet 
kvarstår.

Displayen visar “Err”. Programvarufel. Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller 
numret som följer texten ”Err”.

400011454116

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom 
att:
• Besöka vår webbsida docs . whirlpool . eu
• Använda QR-koden
• Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår 

kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.
XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXX


