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-/+  Gombot 
Hogy növelje / csökkentse a sütési idő vagy az étel súlyát.

Jet Start
A mikrohullám funkció maximális 
teljesítménnyel történő elindításához és 30 
másodpercig tartó működtetéséhez 
egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.
Ha már választott sütési funkciót (pl.:  Grill), 
nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott 
funkció indításához.
A gomb minden további megnyomására 30 
másodperccel nő a sütési idő.

Stop
 

Nyomja meg 
a sütőfunkciók 
bármelyikének 
leállításához, illetve 
alaphelyzetbe 
állításához. 

Óra Gombot 

Az óra beállításához, vagy a konyhai időmérő.

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY 
LEÁLLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:
Ha ellenőrizni, összekeverni, vagy megforgat-
ni szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés 
szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi.
A SÜTÉS FOLYTATÁSA:
Zárja be az ajtót, és nyomja meg a START gombot 
EGYSZER. A sütés onnét folytatódik, ahol megszakadt. 
HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:
Vegye ki az ételt, zárja be az ajtót, és nyomja meg a 
STOP gombot.
MEGJEGYZÉS: A sütés befejeződése után a sütőtér 
világítása működik a STOP gomb megnyomása előtt, ez 
normális jelenség.
A sütés befejeződése után 5 percen át percenként 
hangjelzés hallható. A hangjelzés kikapcsolásához 
nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.
MEGJEGYZÉS:  A sütő csak 60 másodpercig tárolja a 
beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót 
kinyitotta, majd visszazárta.

Ez az automatikus biztonsági funkció 2 perccel azután 
kapcsol be, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba.  
Ebben a módban az ajtó és az érintőgombok 
lezárásra kerülnek.
A sütő ajtaját ki kell nyitni és be kell zárni (pl. 
élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a 
biztonsági zár kioldana. Máskülönben a kijelzőn 
megjelenik a “DOOR“(AJTÓ) felirat.

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors 
sütését vagy felmelegítését.
 Nyomjuk meg a Power gombot, hogy beállítsa a 

Teljesítményszintet.
 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő 
         beállításához.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.
Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött: 
Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperc-
es lépésenként a Start gomb megnyomásával. Minden 
további gombnyomással a sütési idő 30 másodperccel 
meghosszabbodik.Az idő értékét a +/- gomb megnyo-
másával is növelheti, illetve csökkentheti. 

Olyankor használja ezt a funkciót, amikor egy konyhai 
órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez 
különféle célokra, mint például tojás főzése vagy a 
tészta kelesztése a sütés előtt stb.
 Nyomja meg az Óra gombot.
 Nyomja meg a +/- gombot a mérendő idő 
         beállításához.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.
Villogó kettőspontok jelzik, hogy az időbeállítás üzemel.
Hangjelzés hallható, amikor az időzítő óra befejezte a 
visszaszámlálást.
Ha egyszer lenyomja az Óra gombot, megjelenik, hogy 
mennyi van hátra a beállított időből. Ez 3 másodpercig 
marad a kijelzőn, majd visszatér a sütési idő kijelzésére 
(ha a sütés folyamatban van).
Ha olyankor állítja le a Konyhai időmérőt, amikor az egy 
másik funkció mellett a háttérben működik, először hívja 
elő az időmérőt az Óra gomb lenyomásával, majd állítsa 
le a Stop gomb megnyomásával.
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 Nyomja le mindaddig az Óra gombot 
         (3 másodperc), amíg a bal oldali szám (óra) 
         villogni nem kezd.
 Nyomja meg a +/- gombot az órák számának 
          beállításához.
 Nyomja meg az Óra gombot ismét. (A két jobb 
         oldali szám (perc) villog.).
 Nyomja meg a +/- gombot a percek számának 
          beállításához.
 Nyomja meg az Óra gombot ismét.
Az óra beállítása megtörtént és működik.
Ha a kijelzőről el kívánja távolítani a már beállított óra 
kijelzését, csak le kell nyomnia ismét 3 másodpercig az 
Óra gombot, majd a Stop gombot.
Az Óra funkció újbóli elindításához kövesse a fenti eljárást.
Megjegyzés: Tartsa nyitva a sütő ajtaját az Óra beállítá-
sa alatt. Ily módon 5 perc áll rendelkezésére a művelet 
elvégzéséhez. Egyébként a lépések mindegyikét 60 
másodpercen belül végre kell hajtania.

POWER (MIKROHULLÁM)

POWER (MIKROHULLÁM)
Teljesít-
mény Javasolt használat:

JET 
(700 W)

Italok, víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, 
illetve magas víztartalmú egyéb ételek 
melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt 
tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

500 W

Kényes elkészítési módozatú ételekhez, 
például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, 
tojás- és sajtételekhez, valamint a párolt 
ételek elkészítésének a befejezéséhez.

350 W Párolt ételek készítéséhez, 
vaj olvasztásához.

160 W Kiolvasztás. Vaj, sajtok felpuhításához.

JET START
Ez a funkció nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére 
szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.
Ez a funkció automatikusan elindul maximális mikrohul-
lámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. 
A gomb minden további megnyomására 30 másodperc-
cel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama 
a +/- gomb megnyomásával is módosítható - növelhető 
vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.

HU Max
Chocolate
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Chocolate

JET DEFROST (JET KIOLVASZTÁS)

Ez a funkció nagy teljesítményű kvarcgrillt használ az 
ételek pirításához, grillezéshez vagy csőbensütéshez.

A Whirlpool eme egyedi funkciója lehetővé teszi, hogy 
az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. 
A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a 
Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, 
és megkezdi az étel barnítását és pirítását.

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek 
melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, 
kolbászfélék, burgonya, hasábburgonya, 
hamburger és egyéb húsfélék stb. sütésére is alkalmas 
olaj hozzáadása nélkül (vagy csak igen kis mennyiségű 
olaj hozzáadásával).

A rövid sütési időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) 
sütése előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percig tartó 
előmelegítését. 
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Ezt a funkciót hús, baromfi, hal, kiolvasztásához 
használja. A JET kiolvasztás funkció csak 100 g - 1.5 kg 
közötti nettó súly esetében használható.
Az ételt mindig az üveg forgótányérra helyezze.
 Nyomja meg a Jet Defrost gombot.
 Nyomja meg a +/- gombot az étel súlyának 
         beállításához.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.
A kiolvasztási folyamat félidejében a sütő leáll, és a 
következő utasítást adja (“turn Food”) akkor fordítsa 
meg az ételt.
  • Nyissa ki az ajtót.
  • Fordítsa meg az ételt.
  • Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva  
    indítsa újra a sütőt.
MEGJEGYZÉS: A sütő automatikusan folytatja a 
funkciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. 
Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.
TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK:
  • Ha a súly kevesebb vagy több, mint az ajánlott súly: 
    Kövesse a “Power (Mikrohullám)” részben leírt ljárást,  
    és válassza a 160 W teljesítményszintet, amikor a 
    kiolvasztást használja.
  • Ha az élelmiszer melegebb a mélyhűtési 
    mérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer 
    súlyánál alacsonyabb súlyértéket.
  • Ha az élelmiszer hidegebb a mélyhűtési 
    hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer 
    súlyánál magasabb súlyértéket.

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinál-
ja, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb elkészítését.

COMBI (MIKROHULLÁM + GRILL)
Teljesítmény Javasolt használat:
350 - 500 W Baromfi és lasagne elkészítése
160 - 350 W Halak és fagyasztott csőbensültek elkészítése

160 W Hús sütése
   0 W Barnítás csak a sütés alatt

MEGJEGYZÉS:
• Mielőtt bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe 
  venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben 
  keletkező hőnek.
• Ne használjon műanyagból készült eszközöket a 
  grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. 
  A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem 
  megfelelőek.

GRILL CRISP

COMBI (MIKROHULLÁM + GRILL)

Tápfeszültség 230 V~50 HZ

Névleges teljesítményfelvétel 1500 W
Mikrohullámos kimenő teljesítmény 700 W
Grill 650 W
Külső méretek (MaxSzxMé) 360 X 392 X 350
Belső méretek (MaxSzxMé) 149 X 290 X 290

MŰSZAKI ADATOK

W 1 0 8 1 3 2 7 5

Használható 
tartozék:

Crisp 
Tányér

Crisp 
fogantyú

 Nyomja meg a Crisp gombot.
 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő 
         beállításához.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Sütés közben a sütési időt a +/- gomb megnyomásával 
lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS: 
• Csak a sütőhöz tartozó Crisp tányért használja ennél 
  a funkciónál. E funkció használata esetén a 
  kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem 
  biztosítják a megfelelő eredményt.
• Győződjön meg arról, hogy a Crisp tányér megfelelően 
  van az üveg forgótányér közepére helyezve.
• E funkció használatakor a sütő és a Crisp tányér 
  nagyon felforrósodik.
• A forró Crisp tányért ne helyezze semmilyen, hőre 
  érzékeny felületre.
• Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszál feletti 
  felső falat.
• A forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez 
  használjon sütőkesztyűt vagy a mellékelt speciális 
  Crisp fogantyút.

     A Combi gombot megnyomva állítsa be a teljesítményt. 
 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő beállításához.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.
Sütés közben a mikrohullámú teljesítmény bármikor módo-
sítható a „Combi“ gomb megnyomásával, és lehetőség van 
a sütési idő módosítására is a +/- gomb megnyomásával.

 Nyomja meg a Grill gombot.
 Nyomja meg a +/- gombot a sütési idő 
         beállításához.
 Nyomja meg a Jet Start gombot.
Sütés közben a sütési időt a +/- gomb megnyomásával 
lehet beállítani.
MEGJEGYZÉS:
• Mielőtt bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe 
  venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben 
  keletkező hőnek.
• Ne használjon műanyagból készült eszközöket a 
  grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. 
  A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem 
  megfelelőek.

Használható 
tartozék:

Magas 
Grillrács

A csokoládékészítés során előfordulhat, hogy a sütő 
leáll (recepttől függően egyszer vagy többször), és a
kijelző felkéri, hogy helyezze be (“Add Food”) vagy 
keverje meg (“turn Food”) a hozzávalókat (a teljes 
útmutatásért tekintse meg a mellékelt füzetet):
  • Nyissa ki az ajtót.
  • Adja hozzá vagy keverje meg az ételt.
  •  Csukja be az ajtót, és a Jet Start gombot megnyomva 

indítsa újra a sütőt.
MEGJEGYZÉS: Ha a recept hozzávalóinak keverése 
üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki 
az ajtót, a sütő folytatja a sütést (ebben az esetben az 
eredmény nem biztos, hogy optimális lesz).
Ha recept hozzávalóinak hozzáadása üzenet 
megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, 
a sütő készenléti módba lép.

CHOCOLATE (CSOKOLÁDÉ)

Ez az exkluzív Whirlpool-funkció speciális 
algoritmusokat alkalmaz 7 ízletes csokoládé recept 
gyors és egyszerű elkészítéséhez (lásd az alábbi 
táblázatot). Olvassa el a mellékelt füzetet a csokoládé 
receptek elkészítésének módját illetően. 

RECEPT SÚLY

 1
Olvasztott csokoládé 
(Étcsokoládé) 100 g - 200 g - 500 g

2
Olvasztott csokoládé 
(Fehér/Tejcsokoládé) 100 g - 200 g - 500 g

3
Csokoládé temperálás 
(Étcsokoládé) 200 g - 500 g

4
Csokoládé temperálás 
(Fehér/Tejcsokoládé) 200 g - 500 g

5 Forró csokoládé 700 g
6 Csokoládés süteménykrém 950 g

7 Kakaós aprósütemény 160 g

 Nyomja meg többször a Csokoládé gombot a 
         recept beállításához.
 Nyomja meg a +/- gombot a súly beállításához.

(lásd az alábbi táblázatot)
 Nyomja meg a Jet Start gombot.

Használható 
tartozék:

Crisp 
Tányér

Crisp 
Fogantyú

Használható 
tartozék:

Magas 
Grillrács

Szilikon 
edény


