
DAKvikguide

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL 
PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på 
www . whirlpool . eu/ register, for at modtage en mere 
komplet assistance

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet 
tages i brug.

PRODUKTBESKRIVELSE
1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt

(må ikke fjernes)
3. Ovnlåge
4. Lys
5. Drejetallerken

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

1 32 5 6 74

1. STOP
Bruget til at stoppe en funktion eller
et lydsignal, slette indstillingerne og
slukke for ovnen.
2. MIKROBØLGEFUNKTION/
EFFEKT
Bruges til at markere 
mikrobølgefunktionen og til at 
indstille det ønskede effektniveau.

3. JET DEFROST
4. DISPLAY
5. + / - KNAPPER
Bruges til justering af indstillingerne
for en funktion (f.eks. længde, vægt).

6. START
Bruges til at starte en funktion.
7. LÅGEÅBNINGSKNAP
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TILBEHØR
DREJETALLERKEN

Drejetallerkenen kan bruges med 
alle tilberedningsmetoder, når den 
placeres på den tilhørende støtte. 
Drejetallerkenen skal altid anvendes 

som base for andre beholdere eller tilbehør.

DREJEKRYDS
Brug kun drejekrydset til 
glasdrejetallerkenen. 
Andet tilbehør må ikke hvile på 
drejekrydset.

Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken 
model der er købt.

Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos 
Kundeservice.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før 
indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i 
mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller 
drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i 
kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, 
at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på 
ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller 
fjerner andet tilbehør.

FUNKTIONER
MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme 
mad- eller drikkevarer.

POWER ANBEFALET TIL

750 W Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer 
med højt vandindhold eller kød og grønsager.

500 W Tilberedning af fisk, kødsovs eller sovse med ost eller 
æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.

350 W Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller 
chokolade.

160 W Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør 
og ost.

0 W Kun ved brug af minuturet.

JET DEFROST
Til hurtig optøning af forskellige typer af mad 

ved blot at angive deres vægt. Maden skal anbringes 
direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når 
dette forespørges. Maden skal anbringes direkte 
på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette 
forespørges. En hviletid efter optøningen forbedrer altid 
resultatet.



DA
DAGLIG BRUG
. VÆLG EN FUNKTION
Tryk blot på knappen til den ønskede funktion, for at 
vælge den.
. INDSTIL VARIGHEDEN

Når du har valgt den ønskede funktion, 
bruges eller til at indstille dens 
varighed.

Varigheden kan ændres under tilberedningen, ved at 
trykke på eller eller ved at forlænge varigheden 
med 30 sekunder ad gangen, ved at trykke på .
. INDSTIL MIKROBØLGEEFFEKTEN

Tryk på det nødvendige antal gange, 
for at vælge mikrobølgeeffektniveauet.
Bemærk: Man kan også ændre denne 

indstilling under tilberedningen, ved at trykke på .
. JET DEFROST

Tryk på , og brug herefter eller
til at indstille fødevarens vægt. 
Funktionen vil holde en kort pause 

under optøningen, så man kan vende fødevaren. Luk 
ovnlågen og tryk på , når handlingen er fuldført.
. AKTIVÉR FUNKTIONEN
Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, 
trykker du på for at aktivere funktionen.
Hver gang der trykkes på knapp enigen, øges 
tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.
Du kan til enhver tid trykke på , for at stoppe den 
aktive funktion.
. JET START 
Når ovnen er slukket, trykker du på , for at aktivere 
tilberedning med mikrobølgefunktionen indstillet på 
højeste niveau (750 W) i 30 sekunder.

. PAUSE
Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion 
midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende 
maden.
Indstillingen huskes i 10 minutter.
For at starte den igen, skal du lukke lågen og trykke på 

.
Der lyder et bip en eller to gange i minuttet i 10 
minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-
knappen, eller åbn ovnlågen, for at stoppe signalet.
Bemærk: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis 
ovnlågen åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er 
afsluttet.
. AFKØLER
Når en funktion er færdig, starter ovnen muligvis en 
afkølingsprocedure. Ovnen slukker automatisk.
. SIKKERHEDSLÅS

Denne funktion aktiveres automatisk for 
at forhindre, at ovnen slukkes ved et 
uheld. Åbn og luk lågen, og tryk så på

, for at starte funktionen.
. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Tryk på indtil timernes to cifre (vil 
venstre) begynder at blinke.
Anvend eller til at indstille det 

korrekte timetal, og tryk på , for at bekræfte: 
Minutterne vil blinke på displayet. Benyt eller til at 
indstille minutterne, og tryk på , for at bekræfte.
Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter 
længerevarende strømafbrydelser.
. TIMER
Displayet kan benyttes som en timer. Tryk på eller

, for at aktivere funktionen og indstille det ønskede 
tidsrum. Tryk på , for at indstille effekten på 0 W, og 
tryk så på , for at aktivere nedtællingen.
Bemærk: Minuturet aktiverer ikke nogen af 
tilberedningscyklusserne. Tryk på  for til enhver tid at 
stoppe minuturet.



.RENGØRING
Brug aldrig damprensningsudstyr Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/

ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige 
apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER
• Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiberklud.
Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er
meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
• Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til
rengøring af ruden i ovndøren.
• Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i
tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.

TILBEHØR
Alt tilbehøret kan vaskes i opvaskemaskinen.

FEJLFINDING
Problem Mulig årsag Løsning

Ovnen fungerer ikke.
Ingen strøm.
Afbrydelse fra lysnettet.

Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder 
i stikkontakten.
Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er 
afhjulpet.

På displayet vises “Err”. Softwarefejl. Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv det 
bogstav eller nummer, der står efter “Err”.

Policer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:
• Besøge vores website docs . whirlpool . eu
• Ved hjælp af QR-koden
• Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når

du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXX

Displayets tekst er uklar og det ser ud 
til at være i stykker.

Andet indstillet sprog. Kontakt det nærmeste servicecenter.



FIPikaopas

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä 
osoitteessa www . whirlpool . eu/ register

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTEKUVAUS
1. Käyttöpaneeli
2. Tunnistekilpi  

(älä poista)
3. Luukku
4. Kevyt
5. Pyörivä lautanen

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

1 32 5 6 74

1. STOP
Pysäyttää toiminnon tai äänimerkin, 
peruuttaa asetukset ja kytkee uunin 
pois päältä.
2. MIKROAALTOTOIMINTO/TEHO
Valitsee mikroaaltotoiminnon ja 
asettaa vaaditun tehotason.

3. JET DEFROST
4. NÄYTTÖ
5. + / - PAINIKKEET
Säätää toiminnon asetukset (esim. 
pituus, paino).

6. KÄYNNISTYS
Käynnistää toiminnon.
7. LUUKUN AVAUSPAINIKE
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VARUSTEET
PYÖRIVÄ LAUTANEN

Tukeensa asetettua pyörivää 
lautasta voidaan käyttää kaikkien 
kypsennysmenetelmien kanssa. 
Pyörivää lautasta on käytettävä aina 

aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI
Käytä tukea ainoastaan 
lasilautaselle. 
Älä aseta tuen päälle muita 
varusteita.

Tarvikkeiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella ostetusta 
mallista riippuen.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen 
huoltopalvelusta.

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia 
varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat 
mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin 
lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai 
juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu 
kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi 
pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää 
lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai 
poistettaessa.

TOIMINNOT
MIKROAALTO

Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen 
ja lämmitykseen.

POWER SUOSITUKSET

750 W Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja 
vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.

500 W Kalan, lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden 
kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.

350 W Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai 
suklaan sulatukseen.

160 W Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston pehmennys.

0 W Vain ajastinta käytettäessä.

JET DEFROST
Monien erityyppisten ruokien pikaiseen 

sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden 
paino. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle 
lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa. Ruoka on 
laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä 
ruokaa kehotettaessa. Sulatuksen jälkeinen seisonta-
aika parantaa aina lopputulosta.



FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
. VALITSE JOKIN TOIMINTO
Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä 
painiketta.
. VALITSE PITUUS

Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, 
aseta toiminta-ajan pituus käyttämällä 

- tai -valitsinta.
Aikaa voidaan muuttaa kypsennyksen aikana 
painamalla tai -painiketta tai lisäämällä ajan 
pituutta 30 sekunnin verran jokaisella painikkeen
painalluksella.
. ASETA MIKROAALTOJEN TEHO

Paina -painiketta niin monta kertaa 
kuin tarvitaan mikroaaltojen tehotason 
valitsemiseen.

Huomaa: Voit myös muuttaa tätä asetusta kypsennyksen 
aikana painamalla .
. JET DEFROST

Paina , ja aseta sitten ruoan paino 
käyttäen -tai  -valitsinta. 
Sulatuksen aikana toiminto pysähtyy 

lyhyesti, jotta ruokaa voidaan kääntää. Kun toimenpide 
on suoritettu, sulje luukku ja paina .
. AKTIVOI TOIMINTO
Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto 
painamalla .
Joka kerta kun painiketta painetaan uudelleen, 
kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.
Voit pysäyttää parhaillaan aktiivisena olevan 
toiminnon milloin tahansa painamalla .
. JET START 
Kun uuni on sammutettuna, painamalla aktivoit 
kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä 
teholla (750 W) 30 sekunniksi.

. TAUKO
Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit 
sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla 
luukun.
Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.
Käynnistä se uudelleen sulkemalla luukku ja painamalla 

.
Merkkiääni kuuluu kerran tai kaksi minuutissa 10 
minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit 
sammuttaa äänimerkin painamalla pysäytyspainiketta 
tai avaamalla luukun.
Huomaa: Asetus säilyy muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku 
avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.
. JÄÄHDYTYS
Kun toiminto on päättynyt, uuni saattaa käynnistää 
jäähdystysvaiheen kunnes uuni pysähtyy 
automaattisesti.
. TURVALUKITUS

Tämä toiminto aktivoidaan 
automaattisesti, jotta estetään uunin 
vahingossa tapahtuva päälle 

kytkeminen. Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto 
sitten painamalla .
. KELLONAJAN ASETTAMINEN

Paina kunnes kaksi tuntia 
tarkoittavaa numeromerkkiä 
(vasemmalla) alkavat vilkkua.

Aseta oikeat tunnit - tai -valitsimella ja vahvista 
painamalla : Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta 
minuutit - tai -valitsimella ja vahvista painamalla 

.
Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän 
sähkökatkon jälkeen.
. AJASTIN
Näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Toiminto 
aktivoidaan ja tarvittava aika asetetaan käyttämällä 
- tai -valitsinta. Aseta teho arvoon 0 W painamalla
ja aktivoi sitten käänteinen laskenta painamalla .
Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja.
Keskeytä ajastin milloin tahansa painamalla .



.PUHDISTUS
Älä käytä höyrypuhdistuslaitteita. Älä käytä teräsvillaa, hankaussieniä tai 

hankausaineita/syövyttäviä puhdistusaineita, koska 
ne saattavat vaurioittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT
• Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos
pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on
lisätty muutama pisara pesuainetta, jonka pH-arvo on
neutraali. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
• Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
• Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista
pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin
pohjalta kaikki ruoan jäämät.

VARUSTEET
Kaikki lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

VIANMÄÄRITYS
Ongelma Mahdollinen syy Korjaus

Uuni ei toimi.
Sähkökatkos.
Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.

Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty 
verkkoon.
Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkasta, onko 
vika poistunut.

Näytöllä lukee “Err”. Ohjelmistovika.
Ota yhteys lähimpään myynninjälkeiseen 
palvelupisteeseen ja ilmoita “Err”-tekstin jälkeinen kirjain 
tai numero.

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa 
osoitteesta:
• Verkkosivustolta docs . whirlpool . eu
• Käyttämällä QR-koodia
• Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä asiakaspalveluun (katso numero takuukirjasesta). Kun otat 

yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.
XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXX

Näytön teksti on epäselvää ja näyttö 
vaikuttaa olevan rikki.

Toinen kieli asetettu. Ota yhteyttä lähimpään asiakkaiden 
jälkimarkkinapalvelukeskukseen.



NOHurtigveiledning

MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET 
WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta en mer fullstendig assistanse, 
vennligst registrer produktet ditt på 
www . whirlpool . eu/ register

Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene 
nøye.

PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsskilt

(må ikke fjernes)
3. Dør
4. Lett
5. Roterende tallerken

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL

1 32 5 6 74

1. STOPP
For å stoppe en funksjon eller et
lydsignal, ved å slette innstillingene
og slå av ovnen.
2. MIKROBØLGEFUNKSJON/
EFFEKT
For å velge mikrobølgefunksjonen 
og stille inn ønsket effektnivå.

3. JET DEFROST
4. DISPLAY
5. + / - KNAPPER
For regulering av innstillinger til
en funksjon (f.eks. tilberedningstid,
vekt).

6. START
For å starte en funksjon.
7. KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
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TILBEHØR
ROTERENDE TALLERKEN

Når den er plassert på sin støtte, kan 
den roterende glasstallerkenen 
brukes med alle metodene for 
tilberedning. 

Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for 
andre beholdere eller tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN
Bruk kun støtten til den roterende 
glasstallerkenen. 
Ikke plasser annet tilbehør på 
støtten.

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken 
modell som kjøpes.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat 
gjennom kundeservice.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på 
markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om 
at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler 
ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri 
benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i 
kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie 
fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter 
på den roterende tallerkenen når du setter inn eller 
fjerner annet tilbehør.

FUNKSJONER
 MIKROBØLGER

For rask tilberedning og oppvarming av mat 
eller drikke.

EFFEKT ANBEFALT FOR

750 W Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med 
høyt vanninnhold eller kjøtt og grønnsaker.

500 W
Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser som 
inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av 
kjøttpaier eller pastaretter.

350 W Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør 
eller sjokolade.

160 W Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og 
ost.

0 W Når du kun benytter minuttelleren.

JET DEFROST
For rask opptining av forskjellig typer matvarer 

ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør 
plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. 
Snu maten når du blir minnet om det. Mat bør plasseres 
direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten 
når du blir minnet om det. Husk at noen minutters 
hviletid etter tining alltid gir bedre resultat.



NO
DAGLIG BRUK
. VELG EN FUNKSJON
Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du 
ønsker, for å velge den.
. STILL INN TILBEREDNINGSTIDEN

Etter at du har valgt funksjonen du 
ønsker, bruk eller  for å stille inn 
varigheten.

Tiden kan endres under stekingen ved å trykke på 
eller eller ved å øke varigheten med 30 sekund hver 
gang en trykker .
. STILL INN EFFEKTEN PÅ MIKROBØLGEOVNEN

Trykk så mange ganger du ønsker 
for å stille inn mikrobølgenes effektnivå.
Merk: Du kan også endre denne 

innstillingen mens stekingen pågår ved å trykke .
. JET DEFROST

Trykk , bruk deretter eller  for å 
stille inn matens vekt. Mens tiningen 
pågår, vil funksjonen ta en kort pause 

for å tillate deg å snu maten. Når operasjonen er 
avsluttet, lukk døren og trykk .
. AKTIVER FUNKSJONEN
Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk 
på for å aktivere funksjonen.
Hver gang knappen trykkes igjen, vil steketiden 
økes med ytterligere 30 sekunder.
Du kan trykke når som helst for å stanse 
funksjonen som for øyeblikket er aktiv.
. JET START 
Når ovnen er slått av, trykker du på for å aktivere 
matlaging med mikrobølge-funksjon satt på full effekt 
(750 W) i 30 sekunder.

. PAUSE
For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel 
for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne 
døren.
Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.
For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på .
Du vil høre et lydsignal en eller to ganger i minuttet i 10 
minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-
knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.
Merk: Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder hvis 
du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er avsluttet.
. NEDKJØLING
Når en funksjon er avsluttet, kan ovnen foreta en 
avkjølingsprosedyre ovnen slår seg av automatisk.
. SIKKERHETSLÅS

Denne funksjonen aktiveres automatisk 
for å hindre at ovnen blir slått på 
utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk 

deretter på for å starte funksjonen.
. STILL INN RIKTIG KLOKKESLETT

Trykk på helt til de to sifrene for time 
(til venstre) starter å blinke.
Bruk eller for å stille inn riktig 

time og trykk for å bekrefte: Minuttene vil blinke på 
displayet. Bruk eller for å stille inn minuttene og 
trykk på for å bekrefte.
Merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige 
strømbrudd.
. TIMER
Display kan benyttes som en timer. For å aktivere 
funksjonen og stille inn varigheten du ønsker, trykk på 

eller . Trykk på for å stille effekten på 0 W, trykk 
deretter for å aktivere nedtellingen.
Merk: Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene. For å 
stoppe kjøkkentimeren når som helst, trykk på .



.RENHOLD
Bruk aldri damprengjøringsutstyr. Bruk ikke stålull, skuresvamper eller slipende/

etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade 
apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER
• Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis
de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt
rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
• Rengjør dørglasset med et egnet flytende
vaskemiddel.
• Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern
den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren
bunnen i ovnen og fjerne alle matrestene.

TILBEHØR
Alt tilbehør kan vaskes sikkert i oppvaskmaskin.

PROBLEMLØSNING
Problem Mulig årsak Løsning

Ovnen virker ikke.
Strømbrudd.
Den er koplet fra nettet.

Kontroller at det ikke er strømbrudd og påse at ovnen er 
tilkoblet strømnettet.
Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.

Display viser “Err”. Programvarefeil. Ta kontakt med nærmeste Kundeservice og oppgi 
bokstaven eller nummeret som følger “Err”.

Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du finne ved å:
• besøke vårt nettsted docs . whirlpool . eu
• Ved å benytte QR-koden
• Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du 

kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXX



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

1

3

5

4
2



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”.

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/XXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXX

Displayen visar oklar text och verkar 
vara trasig.

Ställ in ett annat språk. Kontakta ditt närmsta kundtjänstcenter




