clock (óra)

crisp
Célra rendelt
tartozékok:

A készülék órájának beállításához:
Crisp tányér

Crisp fogantyú
(külön kapható)

A Whirlpool eme exkluzív 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.
A következő kiegészítőket a Crisp funkcióval történő
használatra tervezték:
- A Crisp tányért
- A Crisp fogantyút (külön kapható) a forró Crisp tányérnak
a sütőből való kivételéhez.
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Nyomja meg és tartsa a Stop gombot 3 másodpercig.
Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az óra
megadásához.
Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. A perceket
mutató számjegyek elkezdenek villogni.
Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a perc
megadásához.
Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ezzel beállította
az órát.

Megjegyzés:
Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz
(vagy áramkimaradást követően), a termék órabeállítás
módba lép. Ilyen esetben hajtsa végre a fenti eljárás lépéseit
a 2. lépéstől kezdve.

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).
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Nyomja meg a Crisp gombot.
Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő
beállításához.
Nyomja meg az OK/Jet Start gombot.Ez aktiválja a
funkciót.

A rövid sütési időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) sütése
előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percig tartó előmelegítését.

chef menu (séf menü)
Az automatikus receptek választéka előre beállított paraméterekkel kínál optimális sütési eredményt.
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Nyomja meg a Chef Menu (Séf Menü) gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Plusz / Mínusz gombot a recept kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot),
majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
A recepttől függően a kijelző felkérheti a Súly megadására. Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a kívánt értékek beállításához.
Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

RECEPT

A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.
Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a
Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.

Szobahőmérséklet

w

Szobahőmérséklet

Leves

Hűtött pizza

r

Egytálétel

t

Ital

Hűtőszekrény hőmérséklete
Hűtőszekrény hőmérséklete
Szobahőmérséklet

Súly

4-13min.

Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez.
Az étel megkeverésére vonatkozó üzenet megjelenésekor keverje meg az ételt.
Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.

3-5min.

Rendezze el egy mikrohullámú sűtőbe tehető tányéron
Több pizza egymásra helyezése nem ajánlott.

250-350g / 50g

7-10min.

Készítse el a vacsoratálat hússal, burgonyapürével
és zöldségekkel. Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a
szellőzéshez. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.

150-600ml / 150ml

1-5min.

Tegyen egy fémkanalata pohárba a túlhevülés megakadályozásához.

250-1000g / 250g

200-600g / 50g

100-2000g (100499g/50g, 5002000g/100g)

u

100-2500g
Fagyasztott (100-499g/50g,5002500g /100g)

i

Hal

o

Zöldség

Fagyasztott

Fagyasztott

ELŐKÉSZÍTÉS

3-8min.

250-1000g / 250g

Fagyasztott

Vagdalthús

IDŐTARTAM

Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez.
Az étel megkeverésére vonatkozó üzenet megjelenésekor keverje meg az ételt.
Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.

y

Szárnyas

Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát! Látogassa meg a helyi Whirlpool
weboldalt.

kezdeti
állapot

q
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A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (800
W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start
gombot.

a

Kenyér (szabványos)*

100-1500g (100499g/50g, 5001500g/100g)
100-1500g (100499g/50g, 5001500g/100g)

kezdeti
állapot

Súly

IDŐTARTAM

ELŐKÉSZÍTÉS

Fagyasztott

100-550g / 50g

1-4min.

Fagyasztott zsemle, baguette és kifli.
Hagyja az élelmiszert 5 percig állni a jobb eredmény
érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.

100 g

3min.

Helyezze a zacskót a forgótányérra. Egyszerre csak
egy zacskónyit pattogasson.

Szobahős
Pattogatott kukorica mérséklet

Vegye ki az ételt a csomagolásból. Helyezze az ételt

d

Fagyasztott

300-650g

6-11min. egy mikrohullámú sűtőbe tehető tálra, majd a sütő fel-

f

Fagyasztott

250-550g

5-10min. rohullámú sűtőbe tehető tálra, majd a sütő felszólítá-

g

Fagyasztott

150-600g

4-12min. használható tányérra, majd adjon 2 evőkanál vizet az

Fagyasztott

300-600g

14-18min. rohullámú sűtőbe tehető, hőálló tálra, majd tegye a

Csirkeszárny / Csir- Fagyasztott
kemell falatkák

250-500g

9-15min.

Vegye ki a csomagból. Tegye az ételt a Crisp tányérra. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt

Rizskeverék
Vegyes tészta

Mártás

Jet Start

RECEPT

Vegyes zöldség

h

Fagyasztott lasagne

j

szólítására keverje meg a rizst.

Vegye ki a csomagolásból, Helyezze az ételt egy miksára keverje meg az ételt.

Helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőben

ételhez. A sütő felszólítására keverje meg az ételt.

Távolítsa el az alufóliát, helyezze az ételt egy miksütőbe.

k

Fagyasztott

250-500g

10-22min.

Tegye az ételt a Crisp tányérra. A sütő felszólítására
keverje meg az ételt.

l

Fagyasztott

250-750g

7-13min.

Vegye ki az ételt a csomagolásból, majd tegye a Crisp
tányérra.

23min.

Készítse elő az előre elkészített tésztát (370 g).
Bélelje ki a crisp tányért a tésztával. Szúrkálja meg.
Tegye a tányért a sütőbe és melegítse elő. Készítse
elő a tölteléket: 4 tojás,150 ml crème fraiche, 100 g
kockázott baconszalonna, 130 g (3½ dl) reszelt sajt
(Gruyere vagy hasonló), bors és őrölt szerecsendió.
Keverje össze a hozzávalókat. A sütő felkérésére adja
hozzá a tölteléket, majd tegye vissza a sütőbe és
folytassa a sütést.

Hasábburgonya
Fagyasztott pizza

1(

Lepény

Szobahőmérséklet

1-29min.

Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek.
Sütés után hagyja az élelmiszert legalább 5 percig
állni a jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.

1-41min.

Egész csirke, csirkedarabok, illetve -filék.
Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a
jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.

Panírozott hal / Hal- Fagyasztott
rudak

1-18min.

Egész, szeletek vagy filék.
Sütés után hagyja az élelmiszert 5 percig állni a jobb
eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa
meg az ételt.

Cordon Bleu / Csir- Fagyasztott
keszeletek

1-18min.

Nagyobb, közepes és kis darabokra vágott zöldség.
Tálalás előtt hagyja az élelmiszert 3-5 percig állni a
jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.

2)
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950g

Vékonyan zsírozza ki a Crisp tányért. Az ételt az elő-

250-500g

9-15min. melegített Crisp tányérra helyezze. A sütő felszólítá-

100-400g

5-11min. melegített Crisp tányérra helyezze. A sütő felszólítá-

sára fordítsa meg az ételt.

Vékonyan zsírozza ki a Crisp tányért. Az ételt az elősára fordítsa meg az ételt.

MICROWAVE
(MIKROHULLÁM)
Javasolt kiegészítő:

Tányérfedél
(külön kapható)

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors
sütését vagy felmelegítését.
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Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
Megjelenik a maximális teljesítményszint (800 W) a
kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a teljesítmény
beállításához.
Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő
beállításához.
Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja
a funkciót.

Teljesítmény
800 W
650 W
500 W

350 W
160 W
90 W

Javasolt használat:
Ital,víz, híg leves, kávé, tea és egyéb,
nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az
étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon
kisebb teljesítményt.
Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
Kényes elkészítési módozatú ételekhez,
például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtételekhez, valamint a
párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
Párolt ételek készítéséhez,vaj olvasztásához.
Kiolvasztás.
Fagylalt, vaj és sajt felpuhításához.
Melegen tartáshoz.

bread defrost
(kenyér kiolvasztás)

Grill
Célra rendelt
tartozék:

Magas grillrács

Ez a funkció nagy teljesítményű grillt használ az ételek pirításához, grillezéshez vagy csőbensütéshez.
A grill funkció segítségével olyan élelmiszerek piríthatók,
mint a sajtos pirítós, a melegszendvics, a burgonyakrokett,
a kolbász és zöldségek.
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Nyomja meg a Grill gombot.

e

Nyomja meg az OK/Jet Start gombot a sütés indításához.

Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.

Combi grill
Célra rendelt
tartozék:

Magas grillrács

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést
kombinálja, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb
elkészítését.
q Nyomja meg a Grill gombot.
w Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
e Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a Mikrohullám-teljesítményszint beállításához (lásd az alábbi
táblázatot).
r Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez .
t Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
y Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a
funkciót.

Célra rendelt
tartozékok:

Crisp tányér

Crisp fogantyú
(külön kapható)

A Whirlpool exkluzív funkciója a fagyasztott kenyér
kiolvasztásához.
A kiolvasztás és crisp technológia kombinálásával a kenyér
íze és tapitása ugyanolyan lesz, mint a frissen sülté.
Ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztott zsemle, baguette
és croissant gyors kiolvasztását.
A Kenyér kiolvasztás funkció csak 50 g - 500 g közötti nettó
súly esetében használható.
A következő kiegészítőket ezzel a funkcióval történő
használatra tervezték:
-- a Crisp tányért
-- a Crisp fogantyút (külön kapható) a forró Crisp tányérnak
a sütőből való kivételéhez.

q

Nyomja meg a Bread Defrost (Kenyér Kiolvasztás)

w

Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a súly

e

AUTO CLEAN
(AUTOMATA TISZTÍTÁS)

GYORSHIVATKOZÁSI ÚTMUTATÓ

HU

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámű sütő
sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.
Öntsön 235 ml vizet egy műanyag edénybe, majd helyezze a forgótányérra.
Nyomja meg az Auto Clean (Auto. Tisztítás) gombot,
majd a Jet Start gombot a tisztítási program indításához.
A végén egy jelzőhang hallható 10 másodpercenként
10 percen át, amikor a tisztítási program befejeződött,
majd a hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a Stop
gombot, vagy nyissa ki az ajtót. Végül vegye ki az edényt
és törölje le a belső felületeket egy puha kendővel vagy
papírtörlővel.
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gombot.

d

beállításához.
Tegye az üres Crisp tányért az üveg forgótányérra,
csukja be az ajtót, majd nyomja meg az OK/Jet Start

1
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gombot. A kijelzőn a “PRE HEAT” (ELŐMELEGÍTÉS)

g
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h3

j4

Javasolt használat:

szöveg olvasható, és a sütő Mikrohullámok és a Grill
segítségével előmelegíti a Crisp tányért. Ha elérte a
megfelelő hőmérsékletet, egy üzenet ("ADD") felhívja

650 W

Zöldség

500 W

Szárnyas

350 W

Hal

160 W

Hús

90 W

Gratinírozottgyümölcs

r

Tegye a kenyeret a Crisp tányérra, csukja be az ajtót,
majd nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja
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a funkciót.
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Kijelző
Chef menu (Séf Menü) gomb
Microwave (Mikrohullám) gomb
Grill gomb
OK gomb
Stop/Clock gomb
Auto Clean (Auto. Tisztítás) gomb
Dual Crisp gomb
Plusz gomb
Mínusz gomb
Bread Defrost (Kenyér Kiolvasztás)

d

gomb
Jet Start gomb

f
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Crisp ikon
Jet Kiolvasztás Menü ikon
Jet Felmelegítés Menü ikon
Séf Menü ikon
Mikrohullám-teljesítményszint (watt)
Mikrohullám ikon
Grill ikon
Órabeállítás / Idő kiválasztása
Élelmiszertípus kiválasztása
Súly (gramm)

k5

a figyelmét, hogy tegye be a kenyeret.
TELJESÍTMÉNYSZINT
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