
Crisp (sprød)

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at 
få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og 
undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-
funktionen, når bagepladen hurtigt den rette temperatur, og 
begynder at brune maden og gør den sprød.

Følgende tilbehør er beregnet til brug med sprød-funktionen:
 - Bagepladen
 - Håndtag til bagepladen (tilbehør sælges separat) til at 
holde i pladen, når den er varm.

Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizzaer 
og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til 
stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, 
hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun 
at tilføje en meget begrænset mængde olie).

q Tryk på Crisp-knappen (Sprød).
w Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille tilbered-

ningstiden.
e Tryk på OK / Jet Start-knappen.  Herefter stater funk-

tionen.

Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret lang 
tid (pizza, kager...), anbefaler vi at stegebakken forvarmes i 
2-3 minutter på forhånd.

Beregnet 
tilbehør:

Bageplade Håndtag til bageplade
(sælges separat)

steam menu 
(dampkogningsmenu)

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og 
naturlige retter ved brug af dampkogning. Du kan også 
bruge dampkogeren til at koge pasta og ris.

q Tryk på Steam-knappen (Dampkogning).

w Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge den 
ønskede madtype (se tabellen nedenfor), og tryk på 
OK for at bekræfte.

e Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille 
styrken (i henhold til oversigten over portioner i 
brugsvejledningen).

r Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter 
funktionen.

MaDType VægT

 p  1 pasta L1=70 g, L2=140 g, 
L3=210 g

p 2 Ris
L1=100 g, L2=200 
g, L3=300 g, 
L4=400 g

p 3 Kartofler / Rodfrugter  150 g - 500 g

p 4 Bløde grøntsager 150 g - 500 g

p 5 Frosne grønsager  150 g - 500 g

p 6 Fiskefileter 150 g - 500 g

p 7 Kyllingefileter 150 g - 500 g

p 8 Frugter 150 g - 500 g

Beregnet 
tilbehør:

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjem-
meside.

Lid

Grid

Bowl Dampkoger

CloCk (ur)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre 
mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Tryk på auto Clean-knappen (automatisk rengøring), og 
tryk derefter på Jet Start-knappen for at starte rengøringen.
Når forløbet er færdig, lyder en biplyd hver 10. sekund i 10 
minutter. Tryk herefter på stop-knappen, eller åbn ovnlågen 
for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, og tør 
indersiderne af med en blød klud eller et stykke køllenrul.

auto Clean 
(automatisk rengøring) Sådan indstilles uret på dit apparat:

q Hold auto Clean/Clock-knappen (automatisk 
rengøring/Ur) nede i 3 sekunder.

w Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
e Tryk på OK / Jet Start-knappen. Minutterne 

begynder at blinke.
r Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
t Tryk på OK / Jet Start-knappen. Uret er nu indstillet.
Bemærk:
Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), 
står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfælde skal 
du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.

OpSKRIFT STaRTTIL-
STaND

SpRøDe 
STegeOp-
SKRIFTeR

VægT VaRIgHeD TILBeHøR

u 
Quiché

Stuetempe-
ratur 950 g 18min

Bageplade

i 
Cordon Bleu/

Kyllingekotelet-
ter

Frosset 100 g - 400 g 
/ 100 g 6-11min

Bageplade

o 
pommes frites 

Frosset √ 200 g - 400 g 
/ 50 g 9-11min

  
Sæt bagepladen på øverste rist

a 
Kyllingenuggets 

Frosset √ 200 g - 500 g 
/ 50 g 8-11min

  
Sæt bagepladen på øverste rist

s 
Brødfisk 

Frosset √ 250 g - 500 g 
/ 50 g 8-11min

  
Sæt bagepladen på øverste rist

d 
Kartoffelbåde 

Stuetempe-
ratur √ 300 g - 550 g 

/ 50 g 12-20min
  

Sæt bagepladen på øverste rist

f 
Kyllingevinger 

Frosset √ 200 g - 600 g 
/ 50 g 9-19min

  
Sæt bagepladen på øverste rist

g 
Sandkage (let)

Stue- 
temperatur 400 g 23min

  
Mikrobølge- og ovnsikker tallerken på ne-

derste rist

h 
Frisk pizza

Stuetempe-
ratur 700 g 21min

  
Sæt bagepladen på nederste rist

j 
Muffins 

Stuetempe-
ratur 350 g 23min.

  
Sæt bagepladen på nederste rist

k 

Småkager 
Stuetempe-
ratur 180 g 14min

  
Sæt bagepladen på nederste rist

l 

Marengs 
Stuetempe-
ratur 100 g 60min

  
Sæt bagepladen på nederste rist

Chef menu (kokkens menu)
Dette er et udvalg af automatiske opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt. 
q Tryk på Chef Menu-knappen (Kokkens menu).
w Hold plus/minus-knapperne nede, for at vælge opskriften (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at 

bekræfte.
e afhængig af madtypen, beder skærmen dig muligvis om at indstille vægten. Brug plus/minus-knapperne for at 

indstille værdierne.
r Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.
Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevare og dens vægt. 

Bemærk: du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i kokkens menu i brugsanvisningen.

OpSKRIFT STaRTTIL-
STaND

SpRøDe 
STegeOp-
SKRIFTeR

VægT VaRIgHeD TILBeHøR

q 

popcorn
Stuetempe-
ratur 100 g 3min

w 
Blandet ris 

Frosset 300 g - 
650 g 6-11min

Tallerken til mikrobølgeovn

e 

Blandet pasta 
Frosset 250 g - 

550 g 5-10min
Tallerken til mikrobølgeovn

r 
grøntsagsgryde 

Frosset 150 g - 
600 g 4-12min

Tallerken til mikrobølgeovn

t 
Frossen lasagne

Frosset 300 g - 
600 g 26-40min

Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.

y 
Frossen pizza

Frosset 250 g - 
750 g 6-11min

Bageplade

for at starte mikrobølgefunktionen på den højeste 
styrke (800 W) i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet 
start-knappen.

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: grill), 
skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.

Jet start

du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i kokkens menu i brugsanvisningen.



  MCP 349STARTVEJLEDNINGDK

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genop-
varme mad og drikkevarer hurtigt.
q Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Den mak-

simale styrke (800 W) vises på skærmen, og watt-iko-
net begynder at blinke.

w Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille styrken.
e Tryk på OK-knappen, for at bekræfte
r Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilbered-

ningstiden.
t Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funk-

tionen.
STyRKe aNBeFaLeT BRUg:

800 W
Opvarmning af drikkevarer,  vand, klar suppe, 
kaffe, te eller andre madvarer med højt vand-
indhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, 
vælges en lavere styrke.

650 W Tilberedning af  fisk, kød, gratin osv.

500 W
Retter, der kræver påpasselighed,  f.eks. saucer 
med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, 
og færdigtilberedning af sammenkogte retter.

350 W Viderekogning af ragout,  smeltning af smør.
160 W Optøning.

90 W Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.

miCroWaVe (mikroBølge) grill
anbefalet 
tilbehør:

Låg til tallerken
(sælges separat)

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af maden, 
som danner en grill- eller gratineringseffekt.
grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, 
varme sandwich, kartoffelkroketter, pølser og grøntsager.
q Tryk på grill-knappen. 
w Tryk på plus- og minus-knappen, for at indstille til-

beredningstiden.
e Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

Beregnet 
tilbehør: Den øverste rist

Med denne funktion kan du automatisk tø madvarer op 
hurtigt.

q Tryk  på  Je t  Def ros t  Menu-knappen (Je t 
optøningsmenu).

w Tryk på plus- og minus-knapperne, for at vælge 
madtypen (se tabellen nedenfor).

e Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter 
optøningen. Funktionens varighed beregnes 
automatisk i henhold til den valgte fødevare og dens 
vægt.

For at opnå de bedst mulige resultater, beder produktet dig 
om at røre rundt i maden, når det er nødvendigt.

MaDType VægT

 p  1 Hakkekød 100 g - 2000 g

p 2 Fjerkræ 100 g - 2500 g

p 3 Fisk 100 g - 1500 g

p 4 grøntsager 100 g - 1500 g

p 5 Brød (standard) 50 g - 550 g

p 6
Optøning af brød*
(med bagepladen) 100 g - 500 g

*Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed, 
for at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og op-
tøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og føle, 
som om det var friskbagt. Brug denne funktion til hurtigt at 
optø og varme frosne rundstykker, baguetter & croissan-
ter.
Stil den tomme bageplade på drejetallerkenen, luk lågen 
og vælg optøningsprogrammet til brød, vælg brødets vægt 
og tryk på OK-knappen. 
Skærmen viser "pRe HeaT" (FORVaRM), og ovnen vil 
bruge mikrobølger og gril til at forvarme bagepladen. Når 
temperaturen er nået, vises en besked ("aDD" (TILFøJ)), 
hvorefter du kan putte brødet i ovnen.
put brødet på bagepladen, luk lågen og tryk på Jet 
Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Jet defrost-menuen 
(Jet optøningsmenu)

JEt reheat menu 
(Jet genopVarmningsmenu)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine 
retter. 
q Tryk på Jet Reheat Menu-knappen (Jet genopvarm-

ningsmenu)..
w Tryk på plus/minus-knapperne  for at vælge madtypen 

(se tabellen nedenfor) og tryk på OK-knappen for at 
bekræfte.

e Tryk på plus/minus-knapperne  for at indstille mad-
vægten (se tabellen nedenfor).

r Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funk-
tionen.

MaDType VægT

 p  1 Suppe 250 g - 1000 g

p 2 Sovs 250 g - 1000 g

p 3 Kold pizza 200 g - 600 g

p 4 Tallerken 250 g - 350 g

p 5 Drikkevarer 150 ml – 600 ml 

ComBi grill (mikroBølge- og 
grillkomBination) ComBi air (mikroBølge- og 

VarmluftkomBination)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du 
kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

q Tryk på Combi-knappen .

w Brug plus/minus-knapperne til at vælge “1“ og tryk 
derefter på OK-knappen, for at bekræfte.

e Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille Mi-
krobølgestyrken (se tabellen nedenfor).

r Tryk på OK-knappen, for at bekræfte.

t Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilbered-
ningstiden.

y Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter 
funktionen.
STyRKe aNBeFaLeT BRUg:

650 W grøntsager

500 W Fjerkræ

350 W Fisk

160 W Kød

90 W gratineret  frugt

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du 
kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.
q Tryk på Combi-knappen .
w Brug plus/minus-knapperne til at vælge “2“ og tryk 

derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
e Brug plus/minus-knapperne  for at indst i l le 

temperaturene, og tryk på OK-knappen for at 
bekræfte.

r Brug plus/minus-knapperne  for at indst i l le 
mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor), og tryk på 
OK-knappen for at bekræfte.

t Tryk på plus/minus-knapperne  for at indstille tiden.
y Tryk på OK / Jet Start-knappen. 

STyRKe aNBeFaLeT BRUg:

350 W Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og 
fisk

160 W Stegt kød og frugttærter
90 W Kager

 

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktio-
nen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og 
virker ligesom en almindelig ovn.
q Tryk på Forced air-knappen (Varmluft).

w Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge indstil-
le temperaturen, og tryk på OK for at bekræfte.

e Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilbered-
ningstiden.

r Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter 
funktionen. Forvarm-ikonet begynder at lyse, når 
den indstillede temperatur nås.

forCed air (Varmluft)

Den nederste rist
Beregnet 
tilbehør:

Brug denne funktion,  hvis du bruger større tallerkner, der 
ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende 
tilberedningsfunktioner: Forced air (Varmluft), Combi grill 
(Mikrobølge- og grillkombination), Combi air (Mikrobølge- 
og varmluftkombination).

stop dreJetallerken

q Microwave-knap (Mikrobølge)
w grill-knap
e Combi-knap (Mikrobølge- og grill/Mikrobølge- 

og varmluft)
r Jet Reheat Menu-knap (Jet genopvarmnings-

menu)

t Jet Defrost Menu-knap (Jet optøningsmenu)
y Skærm
u auto clean/Clock-knap (automatisk rengøring/

Ur)
i Minus-knap
o Stop-knap
a OK-knap
s Forced air-knap (Varmluft)
d Steam-knap (Damp)
f Crisp-knap (Sprød)
g Chef Menu-knap (Kokkens menu)
h Stop Turntable-knap (Stop drejetallerken)
j plus-knap
k Jet Start-knap
l Grill-ikon
1( Jet optøningsmenu-ikon
2) Kokkens menu-ikon
2! automatisk rengøring-ikon
2@ Stop drejetallerken-ikon
2# Forvarm-ikon
2$ Mikrobølge-ikon
2% Varmluft-ikon
2^ Sprød-ikon
2& Jet genopvarmningsmenu-ikon
2* Dampmenu-ikon
2( Nederste rist-ikon
3( Nederste rist-ikon
3! Sekunder-ikon
3@ Temperatur-ikon
3# Valt af vægt/portioner
3$ Mikrobølgestyrke (watt)
3% Valg af madtype
3^ Indstilling af ur/Valg af tid

2) 2! 2@ 2#

2$

2%

2^

2& 2* 2( 3)

3! 3$

3#
3@

3^
3%
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Beregnet 
tilbehør: Den nederste rist

Beregnet 
tilbehør: Den øverste rist

 W 1 0 8 9 6 7 8 2


