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SV

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR 
MYCKET VIKTIG
Denna bruksanvisning och 
apparaten själv tillgodoser dig med 
viktiga säkerhetsvarningar, som du 
ska läsa och observera vid varje 
tidpunkt.
Detta är en säkerhetsrelaterad 
varningssymbol som varnar om 
eventuella risker för användaren och 
andra i närheten.

Alla säkerhetsvarningar 
föregås av denna symbol och 
följande ord:

FARA

Anger en farlig situation som, om 
den inte undviks, kommer att 
orsaka allvarliga personskador.

VARNING

Anger en farlig situation som kan 
förorsaka allvarliga personskador 
om den inte undviks.
Alla säkerhetsvarningar ger specifika 
detaljer om den potentiella risk som 
föreligger och talar om hur du ska 
undvika risken för personskador och 
andra skador samt elektriska stötar 
på grund av felaktig användning av 
apparaten. Följ följande 
instruktioner noggrant:

 - Dessa instruktioner ska alltid 
förvaras nära till hands för 
framtida referens.

 - Använd skyddshandskar vid allt 
uppacknings- och 
installationsarbete.

 - För att hantera och installera 
apparaten krävs minst två 
personer.

 - Apparaten måste kopplas bort 
från eluttaget innan något som 
helst installationsarbete utförs.

 - Installation och underhåll ska 
utföras av behörig fackman i 
enlighet med tillverkarens 
anvisningar och lokala 
säkerhetsbestämmelser. Ingen 
reparation eller byte av delar får 
göras på produkten om detta inte 
direkt anges i bruksanvisningen.

 - Byte av elkabel får bara utföras av 
en kvalificerad elektriker. Vänd 
dig till auktoriserad 
serviceverkstad.

 - Enligt lag är det obligatoriskt att 
ansluta denna apparat till jord.

 - Nätkabeln måste vara tillräckligt 
lång för att apparat ska kunna 
anslutas till ett eluttag när den 
står på plats.

Dessa instruktionerkommer också finnas tillgängliga på webbplatsen: 
www.whirlpool.eu

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
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SV - För att installationen ska uppfylla 
gällande säkerhetskrav måste en 
allpolig strömbrytare med minst 
3 mm kontaktavstånd användas.

 - Använd inte förlängningssladdar 
eller grenuttag.

 - Anslut inte apparaten till ett uttag 
som kan manövreras av en 
fjärrkontroll eller en timer.

 - Dra inte i elkabeln.
 - När installationen är klar ska inte 

användaren kunna få åtkomst till 
de elektriska komponenterna.

 - Vidrör aldrig apparaten med våta 
kroppsdelar och var inte barfota 
när du använder den.

 - Apparaten är endast avsedd att 
användas i hushållet för 
matlagning. Det är inte tillåtet att 
använda apparaten för andra 
ändamål (t.ex: för att värma upp 
rum eller utomhus).  
Tillverkaren frånsäger sig allt 
ansvar för skador på personer, 
djur eller egendom om dessa 
anvisningar och 
säkerhetsföreskrifter inte följs.

 - Denna produkt är avsedd att 
byggas in. Använd den inte som 
en fristående produkt.

 - Under användning blir apparaten 
och dess åtkomliga delar heta. Var 
noga med att inte vidröra 
värmeelementen.

 - Mycket unga barn (0-3 år) och 
unga barn (3-8 år) ska hållas borta 
från produkten såvida de inte är 
under konstant tillsyn.

 - Barn från 8 års ålder och personer 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller bristande 
erfarenhet och kunskap får lov att 
använda apparaten om de hålls 
under uppsikt eller om de har fått 
instruktioner om hur apparaten 
ska användas på ett säkert sätt 
och förutsatt att de förstår vilka 
faror det innebär. Barn får inte 
leka med apparaten. Rengöring 
och underhåll får inte utföras av 
barn utan tillsyn.

 - Under och efter användning ska 
du undvika att vidröra 
värmeelementen och apparatens 
invändiga ytor: risk för 
brännskada.  
Undvik att låta apparaten komma 
i kontakt med trasor eller andra 
brännbara material tills alla 
komponenter har svalnat helt.

 - När du är klar med matlagningen, 
öppna apparatens lucka försiktigt 
för att gradvis släppa ut den 
varma luften eller ångan innan du 
öppnar helt. Täpp aldrig till 
ventilationsöppningarna.

 - Använd grytlappar för att ta ut 
kokkärl och tillbehör och vidrör 
aldrig värmeelementen inuti 
apparaten.

 - Lägg aldrig lättantändligt 
material inuti apparaten eller i 
närheten av den: om apparaten 
skulle slås på av misstag kan 
materialet fatta eld.



4

SV  - Använd inte mikrovågsugnen 
för att värma mat eller vätskor i 
lufttäta behållare.  
Trycket ökar i behållaren och 
den kan explodera eller orsaka 
annan skada när den öppnas.

 - Använd inte din mikrovågsugn 
för att torka textilier, papper, 
kryddor, örter, trä, blommor, 
frukt eller andra brännbara 
material. Brand kan uppstå.

 - Lämna inte apparaten utan 
tillsyn, särskilt när du använder 
papper, plast eller andra 
brännbara material under 
tillagningen. Papper kan 
förkolna eller brinna och vissa 
plaster kan smälta när de 
används vid uppvärmning av 
mat.

 - Använd bara behållare som är 
lämpliga för användning i 
mikrovågsugn.

 - Vätskan kan bli överhettad till 
en temperatur över kokpunkten 
utan att det syns att den kokar. 
Det finns då risk att den heta 
vätskan plötsligt kokar över.

 - Använd inte mikrovågsugnen 
för 
fritering eftersom oljans 
temperatur inte kan 
kontrolleras.

 - När du har värmt en nappflaska 
eller en barnmatsburk ska du 
alltid kontrollera temperaturen 
och röra om innan barnet äter. 
Ta av lock och nappar innan 
maten värms.

 - Om alkoholhaltiga drycker 
används vid matlagningen (t.ex. 
rom, konjak, vin), tänk på att 
alkohol avdunstar vid höga 
temperaturer. Därför finns det 
risk för att dessa alkoholångor 
fattar eld när de kommer i 
kontakt med det elektriska 
värmeelementet.

 - Överhettad fett och olja kan lätt 
fatta eld. Övervaka alltid 
tillagningen när du lagar mat 
med mycket fett, olja eller 
alkohol (t- ex. rom, cognac, vin).

 - Använd inte mikrovågsugnen 
för att tillaga eller värma upp 
hela ägg, med eller utan skal, 
eftersom de kan explodera även 
efter att uppvärmningen har 
avslutats.

 - Om material inuti eller utanför 
apparaten antänds eller om du 
ser rök, håll luckan stängd och 
stäng av apparaten. Koppla bort 
nätkabeln eller stäng av 
strömmen med säkringen eller 
huvudströmbrytaren.

 - Överhetta inte maten. Brand 
kan uppstå.
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SV - Rengöring av ugnen är normalt 
det enda underhåll som krävs. 
Om apparaten inte hålls ren kan 
dess yta ta skada, vilket i sin tur 
kan reducera apparatens 
livslängd och även orsaka 
farliga situationer.

 - Använd inte ångtvätt för 
rengöring.

 - Använd inga starka, slipande 
rengöringsmedel eller vassa 
metallskrapor för att rengöra 
apparatens glaslucka eftersom 
de kan repa ytan så att glaset 
splittras.

 - Frätande kemikalier och ångor 
får inte användas i denna 
apparat. Denna typ av apparat 
är endast avsedd för 
uppvärmning och tillagning av 
mat. Den är inte avsedd för 
industriell användning eller 
laboratoriebruk.

 - Avlägsna aldrig någon kåpa.  
Lucktätningarna och områdena 
kring tätningarna måste 
inspekteras regelbundet 
avseende skador. Om dessa 
områden skadas får apparaten 
inte användas förrän den har 
reparerats av en behörig 
servicetekniker.

 - Service får endast utföras av en 
behörig servicetekniker. Att 
utföra service eller reparation 
som kräver att kåpor som 
skyddar mot mikrovågsenergi 
avlägsnas är farligt för alla som 
saknar erforderlig utbildning.
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SV FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

Denna apparat, som är avsedd att komma i 

kontakt med livsmedel, följer den europeiska 

förordningen (  ) nr 1935/2004 och är 

framtagen, tillverkad och såld enligt 
säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 

MILJÖSKYDD

BortskaffanDe av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100% 

och är märkt med återvinningssymbolen (  ).  

Förpackningsmaterialets olika delar ska därför 
kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande 
lokala bestämmelser om avfallshantering.

tips för energiBesparing

 - Värm bara upp mikrovågsugnen om det 
specificeras i tillagningstabellen eller om ditt 
recept kräver det.

 - Använd mörka eller svartlackerade 
ugnsformar och bakplåtar, eftersom de 
absorberar värme mycket bättre.

 - Stäng av apparaten 10-15 minuter innan den 
inställda tillagningstiden är slut. Mat som 
kräver längre tillagningstid kommer att 
fortsätta tillagas även när apparaten är 
avstängd.

kassering av proDukten

 - Denna produkt är märkt i enlighet med 
direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av 
eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, WEEE).

 - Genom att säkerställa att produkten hanteras 
på rätt sätt bidrar du till att förebygga 
eventuella negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa, som annars kan orsakas 
av olämplig avfallshantering av denna 
produkt.

 - Symbolen    på produkten och på de 
dokument som medföljer produkten visar att 
denna produkt inte får skrotas som 
hushållsavfall, utan ska lämnas in på 
miljöstation för återvinning av elektrisk och 
elektronisk utrustning.

2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med 
påföljande tillägg) och skyddskraven i EMC-
direktiv 2004/108/EG. 

KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

 - Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera 
apparaten i enlighet med lokala miljöbestämmelser om avfallshantering. Innan skrotning ska du 
klippa av elsladden så att apparaten inte kan anslutas till elnätet.

 - För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska 
hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, din lokala sophanteringstjänst 
eller butiken där du köpte apparaten.
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FÖRE NÄTANSLUTNING

INSTALLATION AV PRODUKTEN

INSTALLATION

När produkteN har packats upp, kontrollera att den inte 
har skadats under transporten och att luckan 
stänger ordentligt.

koNtakta diN återförsäljare eller närmaste kundtjänst 
om du upptäcker ett problem.

följ meDföljanDe separata monteringsanvisningar 
för att installera produkten.

försäkra Dig om att spänningen som anges på 
typskylten överensstämmer med 
nätspänningen i ditt hem.

ta inte Bort skyddsplattorna som sitter på 
mikrovågsugnens sidovägg. Skyddsplattorna 
förhindrar att fett och matsmulor tränger in i 
mikrovågskanalerna.

se till att mikrovågsugnens utrymme är tomt före 
installationen.

kontrollera att proDukten inte är skaDaD. 
Kontrollera att det går att stänga 
mikrovågsugnens lucka ordentligt och att 
luckans inre tätningslist inte är skadad. Töm 
mikrovågsugnen och rengör insidan med en 
mjuk, fuktig trasa.

använD inte denna produkt om nätkabeln är 
skadad, om den inte fungerar korrekt eller om 
den har skadats eller tappats. Doppa inte ned 
nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från 
heta ytor. Det föreligger annars risk för 
elektriska stötar, brand och andra faror.

om nätkaBeln är för kort, låt en behörig elektriker 
eller servicetekniker installera ett eluttag nära 
produkten.

nätkaBeln måste vara tillräckligt lång för att 
produkten ska kunna anslutas till eluttaget när 
den är inbyggd i ett köksskåp.

för att installationen ska uppfylla gällande 
säkerhetsbestämmelser ska en allpolig brytare 
med minst 3 mm kontaktavstånd användas.

EFTER NÄTANSLUTNING

proDukten fungerar endast när 
mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd.

Denna proDukt måste vara jorDaD. Tillverkaren 
ansvarar inte för skador på person, djur eller 
egendom som uppkommer på grund av att 
detta krav inte har uppfyllts.

för att förhiNdra eveNtuella skador rekommenderar 
vi att du inte tar ut produkten från 
polystyrenskummet förrän du ska installera den.

BarN skall iNte utföra iNstallatioNsiNgreppeN. Håll barn på 
avstånd under installation av apparaten. Förvara allt 
förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrendetaljer 
och liknande) utom räckhåll för barn, både under 
installation och efter.

tillverkaren ansvarar inte för problem som 
orsakas av att användaren inte har följt dessa 
anvisningar.

Den unDre Delen av apparaten får inte vara tillgänglig 
efter installation. För att apparaten ska fungera 
korrekt får inte minimiutrymmet mellan 
arbetsbänken och ugnens övre kant täckas 
över.
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MATLAGNING

PLASTFOLIE OCH PÅSAR

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING OCH RÅD

ta Bort klämmor och förslutningar som 
innehåller metalltrådar från plast- och 
papperspåsar innan de läggs in i ugnen.

gör hål i plastfolie med en gaffel eller liknande 
för att släppa ut trycket och undvika explosion 
eftersom ånga bildas under tillagningen.

mikrovågor tränger in i maten till ett begränsat 
djup. Om du ska laga flera bitar på en gång, lägg 
bitarna i en cirkel för att göra så att flera bitar är 
på utsidan.

små Bitar är färdiga tidigare än stora bitar.

skär maten i lika stora bitar för en jämn 
tillagning.

fukt avDunstar under tillagning i mikrovågsugn.

ett mikrovågssäkert lock på kärlet gör att mindre 
fukt försvinner.

oftast fortsätter maten att tillagas efter att 
mikrovågsugnen är klar. Därför är det viktigt att 
låta ståtiden avsluta tillagningen.

vanligtvis är Det viktigt att röra om under 
tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du 
flytta den tillagade maten på utsidorna mot 
mitten och den mindre tillagade maten i mitten 
mot utsidorna.

lägg tunna köttskivor ovanpå varandra i en hög 
eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas 
över. Tjockare matstycken, såsom 
köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära 
varandra.

VÄTSKOR

vätskan kan Bli överhettaD till en temperatur över 
kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det 
finns då risk för att den heta vätskan plötsligt 
kokar över.

för att unDvika Detta:

q Använd inte kärl med raka sidor och smal 
hals.

w Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i 
ugnen och lämna teskeden i kärlet.

e Rör om igen efter uppvärmningen och ta 
sedan försiktigt ut kärlet från 
mikrovågsugnen.

BARNMAT

när Du har värmt en nappflaska eller en 
barnmatsburk måste du alltid kontrollera 
temperaturen och röra om innan barnet äter.

på så sätt kan du vara säker på att värmen är 
jämnt fördelad, samtidigt som du undviker 
risken för skållning eller brännskador.

försäkra Dig om att lock och nappar har tagits 
bort innan maten värms.

FRYST MAT

för Bästa resultat rekommenderar vi att tina 
direkt på den roterande glasplattan. Om 
nödvändigt, använd en plastbehållare som är 
lämplig för mikrovågsugn.

kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre 
om du rör i dem under upptiningen.

separera Delarna när de börjar tina. Enskilda 
skivor tinar snabbare.

HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN

taBellen anger vilka funktioner som passar bäst 
för olika typ av mat. Tillagningstiden, där den 
anges, startar från den stund du sätter in maten 
i mikrovågsugnen, förutom förvärmning (där 
sådan krävs).

tillagningens inställningar och tiDer är endast 
vägledande och beror på mängden mat och på 

vilka tillbehör som används. Laga alltid maten 
med den minsta tillagningstiden som anges 
och kontrollera att den är färdig i mitten.

för Bästa möjliga resultat, följ noga råden i 
tillagningstabellen vad gäller val av tillbehör 
(om medföljande) som ska användas (om 
medföljande).
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SVPANELBESKRIVNING

Funktions-  
symboler

STOP/PAUS- 
knapp

ON/OFF- 
knapp

POWER- 
knapp

START- 
knapp

TILLBAKA- 
knapp

INSTÄLLNINGS- 
ratt

KLOCK- 
knapp

Digital 
display

Effekt

STÖD FÖR DEN ROTERANDE GLASPLATTAN
rullstöDet ska sitta under den 
roterande glasplattan. Placera 
aldrig något annat tillbehör på 
detta stöd.

 ɳ Montera rullstödet i ugnen.

ROTERANDE GLASPLATTA
Den roteranDe glasplattan ska 
användas för alla 
tillagningsmetoder. Den samlar 
upp droppande vätskor och 
matsmulor som annars skulle fläcka och smutsa 
ned ugnen invändigt.

 ɳ Placera glasplattan på rullstödet.

ÅNGKOKARE
använD ångkokaren tillsammans 
meD Durkslaget när du lagar fisk, 
grönsaker eller potatis.

använD ångkokaren utan 
Durkslaget när du lagar t.ex. ris, 
pasta eller vita bönor.

placera alltiD ångkokaren på glasplattan.

ALLMÄNT
Det finns ett antal tillbehör på marknaden. 
Kontrollera att de är lämpade för 
mikrovågsugnar innan du köper dem.

kontrollera att tillBehören Du ska använDa är 
mikrovågssäkra och testa dem snabbt i 
mikrovågsugnen innan du 
använder dem till 
matlagning.

se till att mat och tillBehör som ställs in i 
mikrovågsugnen inte kommer i direkt kontakt 
med ugnsutrymmets väggar eller tak. 

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller 
delvis är tillverkade av metall.

om tillBehör som innehåller metall kommer i 
kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen 
används kan det bildas gnistor och ugnen kan 
skadas.

kontrollera alltiD att glasplattan kan snurra fritt 
innan du startar ugnen.

TILLBEHÖR
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SV KNAPPLÅS / SÄKERHETSLÅS

För att låsa upp knapplåset, håll 
TILLBAKA-knappen intryckt i 5 
sekunder.

innan knapplåset låses upp måste Du öppna och stänga 
ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat. Annars 
visas "door” på displayen.

knapplåsfunktionen aktiveras genom 
att hålla TILLBAKA-knappen intryckt 
(i ungefär 5 sekunder) tills 
nyckelsymbolen visas istället för siffrorna.

Nyckeln försvinner efter  
3 sekunder och displayen visar 
den föregående skärmen 
igen.

RÖRA OM ELLER VÄNDA MATEN 
(6tH sense-funktiOner enBart)

PÅ/AV

oBs: i jet Defrost-läget fortsätter ugnen 
automatiskt efter 2 minuter om du inte vänder på 
maten. I detta fall tar upptiningen längre tid.

när proDukten är av (off), kan inga knappar 
eller rattar användas (förutom Start- 
knappen). 24-timmarsklockan visas.

oBs: Beskrivningarna i Denna Bruksanvisning 
förutsätter att ugnen är PÅ.

viD använDning av någon 6th sense-funktionerna, 
kan det hända att ugnen stannar (beroende på 
vilket program och vilken matklass som valts) 
och uppmanar dig att RÖRA OM MATEN eller 
VÄNDA den.

för att fortsätta tillagningen:

 ɳ Öppna luckan.
 ɳ Vänd maten.
 ɳ Stäng ugnsluckan och starta om genom att 

trycka på Start-knappen.

sätt på och stäng av proDukten genom att 
trycka på On/Off-knappen i en halv 
sekund.

när ugnen är på on, fungerar alla knappar och 
rattar på normalt sätt och 24-timmarsklockan 
visas inte.

STANDBY-LÄGE

När produkten är i Standby-läge visas den 
nedtonade 24-timmarsklockan. Vrid på ratten 
eller tryck på någon av knapparna för att lämna 
Standby-läget.

efter att man tryckt på stop-knappen, eller om 
ingen åtgärd utförs på produkten på en viss tid, 
aktiveras ugnens Standby-läge.
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MATKLASSER (6tH sense-funktiOner enBart)

när 6th sense-funktionerna använDs behöver ugnen 
veta vilken matklass den ska använda för att 
kunna garantera ett bra resultat. Matklassens 
siffra och matklassens symbol visas när du väljer 
matklass med inställningsratten.

matklasserna listas i tabellen för varje 6th 
Sense-funktion.

matklassguiDen på denna ugn anger vilken 
matklass som används i de funktioner som 
tillämpar matklasser.

 

MAT

Kött (100 g - 2 kg)

Fågel (100 g -

om maten inte finns meD på Dessa listor, eller om 
matens vikt är lägre eller högre än 
rekommenderad vikt, följ anvisningarna i 
"Tillagning och uppvärmning med 
mikrovågor".

JET DEFROST
Fryst

Kött Fågel Fisk Grönsaker Bröd

för att fortsätta när en funktion har slutförts: 
när enD visas kan du förlänga tillagningstiden 
med 30 sekunder genom att trycka på Start-
knappen. Varje gång knappen trycks in förlängs 
tillagningstiden med 30 sekunder.

en ljuDsignal avges en gång i minuten i 
10 minuter när tillagningen är klar. 
Tryck på STOP-knappen eller öppna 
luckan för att stänga av ljudsignalen.

notera: Om luckan öppnas och sedan stängs 
behålls de aktuella inställningarna endast i 60 
sekunder efter avslutad tillagning.

för att avBryta tillagningen: 
öppna ugnsluckan när du vill avbryta 
tillagningen för att kontrollera, vända eller röra 
om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 
minuter.

för att fortsätta tillagningen: 
stäng ugnsluckan och tryck på START-
knappen EN GÅNG. Tillagningen 
fortsätter då från den punkt där programmet 
avbröts. 

trycker Du på start-knappen TVÅ GÅNGER ökar 
tiden med 30 sekunder.

STOPPA / AVBRYTA / FORTSÄTTA TILLAGNINGEN
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när en funktion har avslutats kan ugnen köra ett 
kylningsprogram. Detta är normalt och på 
displayen visas “Cool On (kylning På)”. 
När proceduren är klar stängs ugnen av 
automatiskt. 

tryck på Back (tillBaka)-knappen för 
att tillfälligt visa 24-timmarsklockan 
när "Cool On" visas.

kylningsproceDuren kan avbrytas genom att 
luckan öppnas utan att ugnen skadas.

AVKYLNING

q tryck på clock (klocka)-knappen (i en halv sekunD) (de två siffrorna till vänster (timmar) blinkar).

w vriD på inställningsratten för att ställa in timmarna.

e tryck på inställningsratten (de två siffrorna till höger (minuter) blinkar).

r vriD på inställningsratten för att ställa in minuterna.

t tryck på inställningsratten igen för att bekräfta ändringen.

Klockan är inställd och går.

KLOCKINSTÄLLNING

när ugnen ansluts till elnätet första 
gången uppmanas du att ställa in 
klockan.

efter ett strömavBrott blinkar 
klockan och den måste då ställas in 
igen.







Effekt
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Effekt-nivå

ENDAST MIKROVÅGOR

effekt använDning:

900 W
uppvärmning av Drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med högt 
vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.

750 W tillagning av grönsaker, kött osv.

650 W tillagning av fisk.

500 W
försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att 
avsluta tillagningen av gryträtter.

350 W sjuDning av stuvningar,smältning av smör och choklad.

160 W upptining. Mjukgöring av smör och ost.

90 W mjukgöring av glass.

0 W viD använDning av enbart timern.

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING  
MED MIKROVÅGOR

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q vriD på inställningsratten tills du hittar mikrovågsfunktionen.

w tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

e vriD på inställningsratten för att ställa in mikrovågseffekten.

r tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

t  vriD inställningsratten för att ställa in tillagningstiden.

y tryck på start-knappen eller inställningsratten.

när tillagningen har Börjat:  
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-
knappen. Varje tryckökar tiden med 30 sekunder. Du kan också öka eller 
minska tiden genom att vrida på inställningsratten.

unDer tillagningen kan du ändra tillagningstiden och/eller effektnivån.

<= genom att trycka på önskad knapp: =>

använD Denna funktion för normal 
matlagning och uppvärmning av 
t.ex. grönsaker, fisk, potatis och 
kött.



 

Effekt

Effekt
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Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q öppna ugnsluckan och sätt in maten i ugnen. Stäng luckan.

w tryck på start-knappen för att automatiskt starta ugnen med 
full mikrovågseffekt (900 W) och tillagningstiden inställd på  
30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med  
30 sekunder.

SNABBSTART (JET START)

använD Denna funktion för snabb 
uppvärmning av mat med hög 
vattenhalt såsom tunna soppor, 
kaffe eller te.



Effekt



Du kan också öka eller minska tiDen genom att vriDa på 
inställningsratten efter att funktionen har startat.

oBs: 
Denna funktion är enDast tillgänglig när ugnen är avstängd eller i 
standby-läge och funktionsratten är i läget  
"Mikrovågor".
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följ anvisningarna i “Tillagning och uppvärmning 
med mikrovågor” och välj effektnivå 160 W vid 
manuell upptining.

kontrollera och inspektera maten Då och Då. Ju 
mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att 
avgöra hur lång tid som behövs för de olika 
mängderna.

MANUELL UPPTINING

vänD på stora stekar efter halva upptiningstiden.

kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre 
om du rör i dem under upptiningen.

viD upptining är det bättre att tina maten 
lite för lite och låta upptiningen 

avslutas under ståtiden.

en viss ståtiD efter upptiningen ger alltiD Bättre resultat 
eftersom värmen då sprids och fördelas jämnt  
över maten.

fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller kartonger 
kan placeras direkt i ugnen förutsatt att 
förpackningen inte har några delar av 
metall (t.ex. förslutningar med 
metalltråd).

formen på förpackningen påverkar 
upptiningstiden. Mat i platta 
förpackningar tinar fortare än tjocka 
frysblock.

separera Delarna när de börjar tina.  
Enskilda skivor tinar snabbare.

skyDDa De tunnaste Delarna (t.ex. 
kycklinglår och kycklingvingar) 
med små  
bitar aluminiumfolie om de 
börjar bli för varma.
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SV SNABBUPPTINING (JET DEFROST)

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q vriD på inställningsratten tills du kommer till snabbupptiningsfunktionen (Jet Defrost).

w tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

e Vrid på inställningsratten för att välja matklass.

r tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

t  vriD på inställningsratten för att ställa in vikten.

y tryck på start-knappen.

använD Denna funktion för att tina 
kött, fågel, fisk, grönsaker och 
bröd. 
Snabbupptining (Jet Defrost) ska 
bara användas för livsmedel med 
en nettovikt mellan 100 g och 2,5 
kg.

lägg alltiD maten på glasplattan.

Power









Effekt

halvvägs genom upptiningsprocessen, stannar 
ugnen med uppmaningen "turn food" (vänd 
maten).

 ɳ Öppna luckan.
 ɳ Vänd maten.
 ɳ Stäng ugnsluckan och starta om genom att 

trycka på Start-knappen.

notera: Ugnen fortsätter automatiskt efter  
2 minuter om maten inte har blivit vänd.  
I detta fall tar upptiningen längre tid.
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VIKT:
Denna funktion Behöver veta matens nettovikt. Ugnen beräknar 
sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta 
proceduren.

om vikten är lägre eller högre än Den rekommenDeraDe: Följ 
anvisningarna i avsnittet "Tillagning & uppvärmning med 
mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.

FRYST MAT:
Ställ in en lägre viktom matens temperatur är högre  
än djupfryst (-18 °C).

ställ in en Högre viktom matens temperatur är lägre  
än djupfryst (-18 °C).

MAT TIPS

q kött (100 g - 2,0 kg) köttfärs, kotletter, biffar eller stekar.

w fågel (100 g - 2,5 kg) kyckling, hel, bitar eller filéer.

e fisk (100 g - 1,5 kg) hela Biffareller filéer.

r grönsaker (100 g - 1,5 kg) BlanDaDe grönsaker, ärtor, broccoli, etc.

t BröD (100 g - 1,0 kg) limpa, bullar eller småfranska.

för mat som inte är meD i Denna taBell och om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade, 
följ anvisningarna i avsnittet "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid 
upptining.

JET DEFROST
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MAT TIPS

q mattallrik (250 g - 500 g)

värm upp övertäckt. 
för Bästa resultat, förbered maten enligt 
rekommendationerna på nästa sida.

w frusen matportion (250 g - 500 
g)

följ anvisningarna på förpackningen, dvs. ventilation, 
sticka hål, osv...

e fryst lasagne (250 g - 500 g) värm upp övertäckt Vänd om det behövs.

r soppa (200 g - 800 g) värm utan lock i separata skålar eller i en stor skål.

t Dryck (100 g - 500 g) värm upp utan att täcka över.

om maten inte finns meD på Dessa listor och om matens vikt är lägre eller högre än rekommenderad 
vikt, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q vriD på inställningsratten tills du hittar 6th Sense-funktionen.

w tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

e vriD på inställningsratten tills du hittar 6th Sense Reheat-funktionen.

r tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

t  vriD på inställningsratten för att välja önskad matklass.

y tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

u vriD på inställningsratten för att ställa in vikten.

i tryck på start-knappen.

använD Denna funktion för att värma 
färdiglagad mat som antingen är 
fryst, kyld eller har 
rumstemperatur.

lägg maten på en mikrovågssäker 
och värmetålig tallrik eller fat.













Effekt

6TH SENSE UPPVÄRMNING
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täck alltiD över maten när denna funktion 
används, förutom vid uppvärmning av kylda 

soppor.  
Då behövs inget lock.

om maten ligger i en förpackning så att 
den redan är övertäckt, kan du göra 2-3 
snitt i förpackningen för att släppa ut 

överloppstryck under uppvärmningen.

gör hål i plastfolie med en 
gaffel eller liknande så att 
trycket kan jämnas ut när 
ånga bildas i behållaren  
under tillagningen.

när Du lägger upp en maträtt som skall förvaras i 
kylskåpet för värmning vid senare tillfälle, 

placera tjockare och 
mer kompakta 
ingredienser längs 
tallrikens 
ytterkanter och 
tunnare eller lättare 

ingredienser i mitten.

lägg tunna köttskivor ovanpå varandra i en hög 
eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas 
över.

tjockare matstycken såsom köttfärslimpor och 
korvar, ska placeras nära varandra.

resultatet Blir alltiD Bättre efter en 
viss ståtiD på  
1-2 minuter .

omrörning unDer uppvärmning 
unDer uppvärmningsprocessen kan ugnen stanna 
(beroende på program) med uppmaningen 
"STIR FOOD" (RÖR OM MATEN).

 ɳ Öppna luckan.
 ɳ Rör om maten.
 ɳ Stäng ugnsluckan och starta om genom att 

trycka på Start-knappen.

notera: Ugnen fortsätter automatiskt efter  
1 minut om maten inte har rörts om. I detta fall 
tar uppvärmningen längre tid.

6TH SENSE UPPVÄRMNING



20

SV

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q vriD på inställningsratten tills du hittar 6th Sense Steam (Ångkokning)-funktionen.

w tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

e vriD på inställningsratten för att välja önskad matklass.

r tryck på inställningsratten för att bekräfta ditt val.

t vriD på inställningsratten för att ställa in vikten.

y tryck på start-knappen.

använD Denna funktion för t.ex. 
grönsaker, fisk, ris och pasta. 
Denna funktion fungerar i 2 steg.

 ɳ Under det första steget kokas 
maten upp.

 ɳ Under det andra steget juste-
ras sjudningstemperaturen au-
tomatiskt så att maten inte ko-
kar över.









Effekt

6TH SENSE STEAM (ÅNGKOKNING)

ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor!

använD Den alDrig på något annat sätt.

om åNgkokareN aNväNds med andra funktioner kan skador 
uppstå.

koNtrollera alltid att glasplattan kan snurra fritt innan du 
startar ugnen.

placera alltid ångkokaren på glasplattan.

ÖVERTÄCKNING AV MAT
täck alltiD över maten meD ett lock. Säkerställ att 
behållaren och locket är mikrovågssäkra för de 
används. Om det inte finns någor lock för 
behållaren du valt, kan du använda en tallrik i 
stället. Den ska placeras upp och ner ovanpå 
behållaren.

använD inte plastfolie eller aluminiumfolie för 
att täcka över mat.

BEHÅLLARE
kärlen som använDs får inte fyllas till mer än 
hälften. När du behöver koka stora mängder mat 
väljer du ett större kärl så att det inte fylls till mer 
än hälften. Detta förhindrar att det kokar över.

TILLAGNING AV GRÖNSAKER
lägg grönsakerna i Durkslaget. Tillsätt 100 ml 
vatten i ångkokarens underdel. Täck med 
locket och ställ in tiden.

mjuka grönsaker så som broccoli och purjolök 
kräver en koktid på 2-3 minuter.

hårDare grönsaker såsom morötter och potatis 
kräver en koktid på 4-5 minuter.

TILLAGA RIS
följ matförpackningens anvisningar om koktid, 
vatten- och rismängd.

placera ingreDienserna i unDerDelen, täck med 
lock och ställ in tiden.
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TÅL MASKINDISK:

rullstöD.

roteranDe glasplatta.

rengöring av ugnen är normalt det 
enda underhåll som krävs.
om ugnen inte hålls ren kan dess 
yta ta skada, vilket i sin tur kan 
reducera ugnens livslängd och 
även orsaka farliga situationer.

aNväNd iNte skursvampar iNNehållaNde metall, 
reNgöriNgsmedel med slipmedel, stålull, 
skurtrasor eller dylikt. Det kan skada 
kontrollpanelen och ugnens 
invändiga och utvändiga 
ytor. Använd en svamp 
och ett milt 
rengöringsmedel eller 
hushållspapper fuktat med 
fönsterputsmedel. Spraya 
fönsterputsmedlet på hushållspapperet. 
spraya iNte direkt på ugnen.

ta ut glasplattan och rullstöDet, då och 
då, speciellt om något kokat över 
eller spillts ut, och rengör 
ugnsutrymmets botten.

Denna ugn har utformats för att 
alltid användas med glasplattan på plats.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

använD inte mikrovågsugnen när 
glasplattan har tagits ut för rengöring.

använD ett milt rengöringsmeDel, vatten och en 
mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, 
luckans fram- och baksida samt 
lucköppningen.

se till att fett och matsmulor inte samlas 
på luckans kanter.

svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in 
en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. 
Ångan mjukar upp fläckarna.

häll lite citronsaft i en kopp vatten, placera den 
på glasplattan och låt koka i några minuter för 
att eliminera dålig lukt inne i ugnen.

använD inte ångtvätt för att 
rengöra mikrovågsugnen.

grillelementet behöver inte rengöras eftersom 
den höga värmen förbränner eventuella 
stänkfläckar, men taket ovanför elementet 
måste rengöras då och då. 
Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en 
svamp för detta. Om du inte använder grillen 
regelbundet ska du köra grillen 10 minuter 
varje månad.

ångkokare.
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SV FELSÖKNING

om nätkaBeln Behöver Bytas ut får den bara 
bytas ut mot en originalnätkabel, som 
kan beställas genom vår 
serviceorganisation. Nätkabeln får 
endast bytas ut av behörig 
servicetekniker.

service får eNdast utföras av eN Behörig 
servicetekNiker. Att utföra service eller 
reparation som kräver att kåpor som 
skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är 
farligt för alla som saknar erforderlig 
utbildning. 
avlägsNa aldrig NågoN kåpa.

om ugnen inte fungerar, gå igenom 
nedanstående punkter innan du kontaktar 
service:

 ɳ Se till att glasplattan och rullstödet är på 
plats.

 ɳ Se till att luckan är ordentligt stängd.
 ɳ Se till att säkringarna är hela och att det 

inte är strömavbrott.
 ɳ Se till att ugnen har god ventilation.
 ɳ Vänta 10 minuter och prova sedan om ug-

nen fungerar.
 ɳ Öppna och stäng luckan en gång innan du 

försöker igen.
 ɳ Koppla bort ugnen från elnätet. Vänta 10 

minuter innan du ansluter den igen och 
gör ett nytt försök.

syftet meD Dessa kontroller är att undvika 
onödiga serviceinsatser som du själv måste 
betala. 
Uppge ugnens typnummer och serienummer 
när du kontaktar service (se serviceetiketten). 
Se garantisedeln för ytterligare information.

DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

i enlighet meD iec 60705.

iec (international electrotechnical commission) har utvecklat en standard för jämförande provning av 
uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

test mängD ungefärlig tiD effektnivå kärl

12.3.1 1000 g 12 - 13 minuter 650 W pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5½ minuter 650 W pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13-14 minuter 750 W pyrex 3.838

13.3 500 g 10 minuter 160 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

nätspänning 230 v / 50 Hz

märkeffekt 1800 W

säkring 10 a

mikrovågseffekt 1000 W

utvänDiga mått (h x B x D) 385 x 595 x 468 mm

invänDiga mått (h x B x D) 200 x 405 x 380





www.whirlpool.com

4 0 0 0 1 1 3 3 3 8 7 6

W
hi

rlp
oo

l ä
r e

tt
 re

gi
st

re
ra

t v
ar

um
är

ke
 so

m
 ti

llh
ör

 W
hi

rlp
oo

l, 
U

SA
.

Tillverkare: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY


