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-/+  Knappen 
Brukes til å øke/redusere koketiden eller vekten av maten.

Jet Start
Trykk på jet start- knappen for å starte mik-
robølge-funksjonen på maksimal effekt i 30 
sekunder.
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunk-
sjon (f.eks : Grill), trykk på jet start for å starte 
den valgte funksjonen.
Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil 
øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

Stop
 

Trykk denne for å 
stoppe eller 
tilbakestille alle 
ovnsfunksjonene.

Klokke Knappen 

For å stille klokken eller kjøkkentimer.

TA PAUSE ELLER STOPPE 
TILBEREDNINGEN

TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:
Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre 
i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene blir 
holdt i 5 minutter.
FORTSETTE TILBEREDNINGEN:
Lukk døren og trykk på startknappen EN GANG. Nå 
fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt. 
GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å 
FORTSETTE TILBEREDNINGEN:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.
MERK: Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslam-
pen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er 
normalt.
Du vil høre et lydsignal en gang i minuttet i 10 minutter 
når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen 
eller åpne døren for å stoppe signalet.
MERK:  Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder, 
dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at til-
beredningen er ferdig.

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett 
minutt etter at ovnen er gått i “hvilemodus“. I denne til-
standen er døren og berøringsknappen låst.
Døren må åpnes og lukkes når du f.eks legger mat inn 
i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil 
displayet vise “DOOR“ (dør).

Funksjonen mikrobølge lar deg raskt tilberede eller 
varme opp mat og drikke.

 Trykk på Power-knappen for å stille inn effekten.

 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.

 Trykk Jet Start-knappen
Når tilberedningsprosessen har startet: 
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er 
bare å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden 
med 30 sekunder.Du kan også forandre tiden ved å 
trykke +/- -knappene for å øke eller redusere tiden.

Bruk denne funksjonen når du trenger en stoppeklokke 
på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for 
eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har 
deig til heving.
 Trykk på klokkeknappen.

 Trykk +/- -knappen for å stille inn tiden du vil måle.

 Trykk Jet Start-knappen.

Blinkende kolon viser at timeren er i gang.
Det høres et lydsignal når timeren er ferdig å telle ned 
til null.
Ett trykk på klokkeknappen viser hvor mye tid som er 
igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går 
tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen 
akkurat nå).
For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i 
bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente 
den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på 
klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på 
stoppknappen.

KJØKKENTIMERBARNELÅS/BERØRINGSLÅS KLOKKE

 Trykk på klokkeknappen (3 sekunder) til tallene på 
venstre side (timer) blinker.

 Trykk +/- -knappen for å stille inn timer.
 Trykk på klokkeknappen på nytt. (De to sifrene til 

høyre (minuttene) blinker).
 Trykk +/- -knappen for å stille inn minutter.
 Trykk på klokkeknappen på nytt.
Nå er klokken innstilt og i drift.
Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er stilt 
inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder 
og deretter på stoppknappen.
Hvis du vil sette klokken i drift igjen, følger du 
prosedyren over.
Merk: Hold døren åpen mens du stiller klokken. Da har 
du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du 
greie hvert trinn innen 60 sekunder.

POWER (MIKROBØLGE)

STRØM (MIKROBØLGE)
Strøm Foreslått bruk:

JET 
(700 W)

Gjenoppvarming av drikkevarer, vann, klare 
supper, kaffe, te eller annen mat med høyt 
vanninnhold. Velg lavere effekt dersom 
maten inneholder egg eller fløte.

500 W
Mer forsiktig tilberedning av f.eks. sauser 
med høyt proteininnhold, oste- og 
eggeretter og avslutning av gryteretter.

350 W Småkoking av stuinger, smelte smør.
160 W Tining. Mykgjøring av smør, ost.

JET START
Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat 
med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

 Trykk Jet Start-knappen.
Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt 
mikrobølgeeffekttrinn og tilberedningstiden innstilt på 30 
sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 sekunder. 
Du kan også forandre tiden ved å trykke +/- -knappene 
for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen er 
aktivert.

NO Max
Chocolate



HOVEDFUNKSJONER – HURTIGGUIDENO Max
Chocolate

JET DEFROST

Denne funksjonen bruker en kraftig quartsgrill for å 
brune maten, som skaper en grill- eller gratineringseffekt.

Denne eksklusive Whirpool-funksjonen gir deg en 
perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen 
av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilbe-
reding, vil crisppannen raskt nå rikitg temperatur og 
begynne å brune og crispe maten.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke 
pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for 
å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, 
hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller 
ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedning-
stid (pizza, kaker...), anbefaler vi å forvarme crisppan-
nen 2-3 minutter på forhånd. 
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Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, og fisk . 
Jet Defrost kan bare brukes for mat som har en nettove-
kt mellom 100g - 1500g.
Plasser alltid maten på den roterende glasstallerkenen.
 Trykk Jet Defrost-knappen.

 Trykk +/- -knappen for å stille inn vekten av maten.

 Trykk Jet Start-knappen.
Midt i tine prosessen stopper ovnen og ber deg om å 
snu maten.
  • Åpne døren.
  • Snu maten.
  • Lukk døren og fortsett tilberedningen ved å trykke på  
    Jet Start-knappen.
MERK: Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. hvis 
maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden vare 
litt lenger.
TIPS OG FORSLAG:
  • Dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt 
    vekt: Følg fremgangsmåten for “Power (mikrobølge)” 
    og velg 160 W ved tining.
  • Hvis maten er varmere enn dypfryst temperatur 
    (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.
  • Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur 
    (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og grillvarme, 
som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

KOMBI (MIKROBØLGE + GRILL)
Strøm Foreslått bruk:

350 - 500 W Tilberedning av fjærkre og lasagne
160 - 350 W Tilberedning av fisk og frosne gratenger

160 W Tilberedning av kjøtt
   0 W Bruning kun under tilberedning

MERK:
• Kontroller at kokekarene som benyttes ved grilling tåler 
  varmen i en vanlig ovn.
• Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. 
  Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

GRILL CRISP

COMBI (MIKROBØLGE + GRILL)

Inngangsspenning 230 V~50 HZ

Nominell inngangseffekt 1500 W
Utgangseffekt mikrobølger 700 W
Grill 650 W
Utvendige mål (HxBxD) 360 X 392 X 350
Innvendige mål (HxBxD) 149 X 290 X 290

TEKNISKE DATA

W 1 0 8 1 3 2 7 8

Dedikert 
tilbehør: Crisppanne Crisp-håndtak

 Trykk på crisp-knappen.

 Trykk +/− -knappen for å stille inn koketiden.

 Trykk Jet Start-knappen.

Du kan ikke endre effekttrinnet eller slå grillen av/på når 
du bruker crisp-funksjonen. 

MERK:
• Bruk kun den vedlagte crisppannen med denne 
  funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi 
  korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.
• Kontroller at crisppannen er riktig plassert midt på 
  glasstallerkenen.
• Ovnen og crisppannen blir meget varme når denne 
  funksjonen brukes.
• Du må ikke sette den varme crisppannen oppå noe 
  som ikke tåler varme.
• Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
• Bruk grytekluter eller det spesielle, medfølgende 
  crisp-håndtaket når du skal ta ut crisppannen.

     Trykk på Combi-knappen for å stillen inn effekten. 
 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.
 Trykk Jet Start-knappen.
I løpet av tilberedningstiden kan mikrobølgeeffekten endres 
når som helst ved å trykke «kombi»-knappen, og det er 
mulig å justere koketiden ved å trykke +/- -knappene. 

Dedikert 
tilbehør:

Høy 
Rist

 Trykk på grillknappen.
 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.
 Trykk Jet Start-knappen.
I løpet av tilberedningstiden er det mulig å justere 
koketiden ved å trykke +/- -knappene.

MERK:
• Kontroller at kokekarene som benyttes ved grilling tåler 
  varmen i en vanlig ovn.
• Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. 
  Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

Dedikert 
tilbehør:

Høy 
Rist

Mens tilberedningen av sjokoladeoppskriften pågår, 
kan  ovnen stanse (én eller fl ere ganger, avhengig av 
oppskriften) og vise en melding som ber deg legge til 
mat («Add Food») eller snu maten («turn Food»). (Se 
komplett veiledning i den vedlagte brosjyren):
  • Åpne døren.
  • Tilsett ingredienser eller rør i maten.
  •  Lukk døren og fortsett tilberedningen ved å trykke på 

Jet Start-knappen.

MERK: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter fo-
respørselen om å røre i / snu maten («turn Food») etter 
oppskriften, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv 
om det ferdige resultatet da kanskje ikke blir optimalt).
Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter fore-
spørselen om å legge til mat («Add Food») etter 
oppskriften, vil ovnen gå i ventemodus.

CHOCOLATE (SJOKOLADE)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen har egne mik-
robølgealgoritmer som lar deg tilberede 7 velsmakende 
sjokoladeoppskrifter hurtig og enkelt (se tabell neden-
for). Se den vedlagte brosjyren som inneholder en kom-
plett veiledning i å tilberede sjokoladeoppskrifter tilpas-
set dette produktet. 

OPPSKRIFT VEKT
 1 Smeltet sjokolade (mørk) 100g - 200g – 500g
2 Smeltet sjokolade (hvit/melk) 100g - 200g – 500g
3 Temperert sjokolade (mørk) 200g – 500g

4
Temperert sjokolade 
(hvit/melk) 200g – 500g

5 Varm sjokoladedrikk 700g
6 Sjokoladekrem til bakverk 950g
7 Små sjokoladekaker 160g

 Trykk sjokolade-knappen gjentatte ganger for å 
angi ønsket oppskrift.

 Trykk +/- -knappen for å angi matvekt.
(se tabell nedenfor)

 Trykk Jet Start-knappen.

Dedikert 
tilbehør: Crisppanne Crisp-håndtak

Silikon 
bolle


