
MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.
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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 se-
kunder.

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

JET START

Sådan indstilles uret på dit apparat:

q Tryk på Clock-knappen (Ur).
w Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
e Tryk på Clock-knappen (Ur) eller Jet Start-knappen. 

Minutterne begynder at blinke.
r Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
t Tryk på Clock-knappen (Ur) eller Jet Start-knappen. 

Uret er nu indstillet.

Bemærk:
Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strøm-
svigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfæl-
de skal du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.

CLOCK (UR)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genop-
varme mad og drikkevarer hurtigt.

q Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Den 
maksimale styrke (800W) vises på skærmen, og 
watt-ikonet begynder at blinke.

w Tryk gentagne gange på Microwave-knappen 
(Mikrobølge), for at indstille styrken (se tabellen 
nedenfor).

e Brug plus/minus-knapperne t i l  at  indst i l le 
tilberedningstiden.

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

STyrke ANBeFAleT BrUG:

800 W
Opvarmning af drikkevarer,  vand, klar suppe, 
kaffe, te eller andre madvarer med højt 
vandindhold. Hvis fødevaren indeholder æg 
eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.

650 W Tilberedning af  fisk, kød, grøntsager osv.

500 W
retter, der kræver påpasselighed,  fx saucer 
med højt proteinindhold, oste- og æggeret-
ter, og tilberedning af sammenkogte retter.

350 W Viderekogning af gryderetter,  smeltning af smør.
160 W Optøning.
90 W Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.

Anbefalet tilbe-
hør:

låg til tallerken
(sælges separat)
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g Favorit-ikon
h Jet optøning-ikon
j Jet genopvarmning-ikon
k Automatisk rengøring-ikon
l Mikrobølge-effekt (watt)
; Mikrobølge-ikon
2) Grill-ikon (kun på MCP 343)
2! Låsindstilling/Tidsvalg
2@ Valg af madtype
2# Vægt (gram)
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q Skærm
w Favourite-knap (Favorit)
e Microwave-knap (Mikro-

bølge)
r Pop Corn-knap
t Grill-knap
y Clock-knap (Ur)
u Stop-knap
i Auto Clean-knap (Auto-

matisk rengøring)
o Jet Defrost-knap (Jet op-

tøning)
a Plus-knap
s Minus-knap
d Jet reheat-knap (Jet gen-

opvarmning)
f Jet Start-knap
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STARTVEJLEDNINGDK   MCP 341
  MCP 343

GRILL (kun på MCP 343) 

KOMBI GRILL + MICROWAVE (MIKROBØLGE- 
OG GRILLKOMBINATION) (kun på MCP 343)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du 
kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.
q Tryk på Grill-knappen.

w Tryk gentagne gange på Microwave-knappen (Mikro-
bølge) for at indstille stryken (se tabellen nedenfor).

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

r Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberednin-
gen.

STyrke ANBeFAleT BrUG:

650 W Grøntsager

500 W Fjerkræ
350 W Fisk
160 W kød

90 W Gratineret  frugt
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JET dEFROST MENU 
(JET OPTØNINGSMENU)

JET REhEAT MENU 
(JET GENOPVARMNINGSMENU) FAVOURITE (FAVORIT)

AUTO CLEAN 
(AUTOMATISK RENGØRING)

POP CORN (kun på MCP 341)

Beregnet til-
behør: rist

Beregnet til-
behør: ristAnbefalet tilbe-

hør:
låg til tallerken
(sælges separat)

Med Favourite-funktionen (Favorit) kan du nemt og hurtigt 
gemme og hente en favoritopskrift.

Sådan gemmes en favoritopskrift:
q Vælg tilberedningsfunktion og værdierne (fx 

watt, madtype, vægt...) uden at starte 
tilberedningen.

w Hold Favourite-knappen (Favorit) nede i et par 
sekunder.

e Der lyder et bip, og funktionen er gemt.
Sådan hentes en favoritopskrift:
q Tryk på Favourite-knappen (Favorit).

Bemærk: 
 - Det er muligt at erstatte en eksisterende favoritopskrift 
med en ny.

 - Hvis apparatet afbrydes eller hvis der har været strømsvigt, 
nulstilles din favorit -funktion til standardværdien (fx: 
Mikrobølge-funktion, 800 W, 2 minutter).

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre 
mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehageli-
ge lugte.

Hæld 235 ml vand i en plastikbeholder, og stil den på 
drejetallerkenen.
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 ovnlå-
gen for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, og tør 
indersiderne af med en blød klud eller et stykke køllenrul.

Med denne funktion kan du automatisk tø madvarer op 
hurtigt. 

q Tryk gentagne gange på Jet Defrost-knappen (Jet 
optøning), for at indstille madtypen (se tabellen 
nedenfor).

w Tryk på plus- og minus-knapperne, for at indstille 
madens vægt.

e Tryk på 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 100 g - 550 g

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine 
retter. 

q Tryk gentagne gangen på Jet reheat-knappen (Jet 
genopvarmning), for at vælge madtypen.

w Tryk på plus- og minus-knapperne, for at indstille 
madens vægt.

e Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter 
genopvarmningen. 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 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 - 350g 

p 5 Drikkevarer 150 ml – 600 ml 

Med denne funktion kan du tilberede mikrobølge-popcorn 
(posens nettovægt skal være 100 g).

q Tryk på Pop Corn-knappen.

w Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberednin-
gen.

Bemærk: Det er kun muligt at tilberede én pose ad 
gangen. 

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 tilbe-

redningstiden.
e Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberednin-

gen.


