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KONTROLLPANEL – SNABBGUIDE

Max
Chocolate

Klock-Knappen

Jet Start

För att ställa in klockan eller kökstimer.

För att starta Mikrovågsfunktionen med
maximal effekt i 30 sekunder, tryck på
Jetstartknappen.
Om du redan har valt en tillagningsfunktion
(t.ex.: Grill), tryck på Jetstart för att starta den
valda funktionen.
Varje ytterligare tryckning kommer att öka
tillagningstiden med 30 sekunder.

Stop
Tryck för att stoppa
eller återställa
någon av ugnens
funktioner.

-/+ -Knappen
Används för att öka/minska tillagningstiden eller vikten på livsmedlet.

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en
minut efter att ugnen har återgått till viloläge. I detta läge
är dörren och touchknapparna låsta.
För att koppla ur knapplåset måste du öppna och stänga
ugnsluckan. Annars visas “DOOR” (LUCKA)
i teckenfönstret.

AVBRYTA ELLER STOPPA
TILLAGNINGEN
AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att
kontrollera, vända eller röra i maten. Inställda funktioner
bibehålls i 5 minuter.
OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
Stänger du ugnsluckan och trycker på startknappen EN
GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där
programmet avbröts.
OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN:
Tar du ut maten, stänger luckan och trycker in
stoppknappen.
NOTERA: Efter användningen av ugnen lyser ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.
En ljudsignal ljuder och upprepas en gång i minuten i 5
minuter efter programmets slut. Tryck på stoppknappen
eller öppna luckan för att stoppa ljudsignalen.
NOTERA: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls
de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter
avslutad tillagning.

KLOCKA

TIMER

STARTSKYDD/BARNSPÄRR

Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för
att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar,
osv.




Tryck på klock-knappen.



Tryck på Jet Start-knappen.

Håll Klock-knappen intryckt (i 3 sekunder) tills den
vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
 Tryck på +/- knappen för att ställa in timmarna.
 Tryck på klockknappen igen (de två högra
siffrorna (minuter) blinkar).
 Tryck på +/- knappen för att ställa in minuterna.
 Tryck på klock-knappen.
Klockan är inställd och fungerar.
Om du inte längre vill att klockan skall visas behöver du
bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och
därefter trycka på stoppknappen.
För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.
NOTERA: Håll ugnsluckan öppen när du ställer in
klockan. Du har då 10 minuter på dig för att ställer in
klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje
enskilt steg.



Tryck på +/- knappen för att kunna ställa in tiden
för tidstagning.

Blinkande kolon anger att timern arbetar.
När nedräkningen är klar hörs det en ljudsignal.
När klockknappen trycks in en gång visas den tid som
återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder,
varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om
ugnen används).
För att stänga av timern när den arbetar i bakgrunden
till en annan funktion måste du först placera timern i förgruniden genom att trycka på klockknappen och sedan
stoppa den genom att trycka på stoppknappen.

JET START
Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat
med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.
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 Tryck på Jet Start-knappen.
Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder.
Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.
Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/knappen för att öka eller minska tiden efter att funktionen startat.

POWER (MIKROVÅGOR)
Använd denna funktion för normal tillagning och
värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.
 Tryck på Power knappen för att ställa in effekten.
 Tryck på +/- knappen för att ställa in
tillagningstiden.
 Tryck på Jet Start-knappen.
När tillagningen har börjat :
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att
trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30
sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka
på +/- knappen för att öka eller minska tiden.
EFFEKT (MIKROVÅGOR)
Effekt

Användning:

Värmning av drycker, vatten, klara soppor,
JET
kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt.
(700 W) Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett
lägre effektläge väljas.
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.

160 W

Upptining. Mjukgöring av smör och ost.
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HUVUDFUNKTIONER – SNABBGUIDE
CRISP

GRILL
Avsedda
tillbehör:

Avsedda
tillbehör:

Hög ställning

Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill till att
bryna mat, skapa en grill- eller gratineringseffekt.
Tryck på grill-knappen.
Tryck på +/- knappen för att ställa in
tillagningstiden.
 Tryck på Jet Start-knappen.
Under tillagningstiden är det möjligt att ändra
tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.
NOTERA:
• Kontrollera att redskapen som skall användas för
grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.
• Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att
smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.




COMBI (MIKROVÅGOR + GRILL)
Avsedda
tillbehör:

KOMBI (MIKROVÅGOR + GRILL)

Effekt
350 - 500 W
160 - 350 W
160 W
0W

Användning:
Tillagning av kyckling och lasagne
Tillagning av fisk och frysta gratänger
Tillagning av kött
Bryning, enbart under tillagningen

NOTERA:
• Kontrollera att redskapen som skall användas för
grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.
• Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att
smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

Crisppanna

Avsedda
tillbehör:

Crisphandtag





Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor…), rekommenderar vi att crisppannan
förvärms 2 - 3 minuter innan.



Silikonformen
som

Crisppanna

JET DEFROST
Crisphandtag

Denna exklusiva Whirlpool-funktion använder särskilda mikrovågsalgoritmer för snabb och enkel beredning
av sju läckra chokladrecept (se tabellen nedan). Se den
medföljande broschyren för att få en komplett guide
över hur chokladrecepten som finns tillgänglig i denna
produkt bereds.

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza
och annan degbaserad mat. Den är också bra till att
steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites,
hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja
(eller genom att tillföra mycket lite olja).

Hög ställning

Denna funktion kombinerar mikrovågor och
grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på
mycket kortare tid.
 Tryck på Combiknappen för att ställa in effekten.
 Tryck på +/- knappen för att ställa in
tillagningstiden.
 Tryck på Jet Start-knappen.
Under tillagningstiden kan MW effekten ändras när som
helst genom att trycka på ”Combi” (kombi) knappen och
det är möjligt att ändra tillagningstiden genom att trycka
på +/- knappen.

CHOCOLATE (CHOKLAD)

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten.
Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör
att crisppannan snabbt når rätt temperatur och börjar
bryna och göra maten krispig.




Max
Chocolate

Tryck på Chokladknappen upprepade gånger för
att ställa in receptet.
Tryck på +/ - - knappen för att ställa in vikten.
(se tabellen nedan)
Tryck på Jet Start-knappen.
RECEPT

Tryck på crisp-knappen.
Tryck på +/- knappen för att ställa in
tillagningstiden.
Tryck på Jet Start-knappen.

Under tillagningstiden är det möjligt att justera tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.
NOTERA:
• Använd endast den medföljande crisppannan
tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor
som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med
denna funktion.
• Kontrollera att crisppannan står mitt på glasplattan.
• Ugnen och crisppannan blir mycket heta när denna
funktion används.
• Placera aldrig den heta crisppannan på
värmekänsliga underlag.
• Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför
grillelementet.
• Använd grytlappar eller det speciella crisphandtaget
när du skall ta i den heta crisppannan.

VIKT

1 Smält choklad (mörk)

100g - 200g - 500g

2 Smält choklad (vit/mjölk)

100g - 200g - 500g

3 Tempererad choklad (mörk)

200g - 500g

4 Tempererad choklad (vit/mjölk)

200g - 500g

5 Varm chokladdryck

700g

6 Chokladkräm till bakverk

950g

7 Chokladkakor

160g

Halvvägs genom chokladtillagningen kan ugnen stanna
(en gång eller några få gånger, beroende på receptet)
och displayen kommer att be dig att lägga till ("Add
Food") eller röra om ("turn Food" ) ingredienserna (se
den medföljande broschyren för komplett vägledning):
• Öppna luckan.
• Lägg till eller rör om i maten.
• Stäng luckan och starta om genom att trycka på Jet
Start-knappen.
NOTERA: Om luckan inte öppnas inom två minuter efter
begäran om att röra om receptets ingredienser kommer
ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall
kommer kanske inte slutresultatet att bli optimalt).
Om luckan inte öppnas inom två minuter efter begäran
att lägga till ingredienser från receptet kommer ugnen
att gå in i standby-läge.
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Använd denna funktion för upptining av kött, kyckling
och fisk . Jet Defrost-funktionen bör endast användas
för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 1,5 kg.
Placera alltid maten på glasplattan.
Tryck på Jet Defrost knappen.
Tryck på +/- knappen för att ställa in vikten för
livsmedlet.
 Tryck på Jet Start-knappen.
Halvvägs genom upptining processen stannar ugnen
med uppmaningen vänd på maten.
• Öppna luckan.
• Vänd på maten.
• Stäng luckan och starta om genom att trycka på Jet
Start-knappen.




NOTERA: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter
om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen
längre tid.
TIPS OCH FÖRSLAG:
• Om vikten är lägre eller högre än den
rekommenderade följer du anvisningarna i
“Power (Mikrovågor)” och väljer 160 W vid upptining.
• Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18°C)
ställer du in en lägre vikt.
• Om maten är kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in
en högre vikt.

TEKNISKA DATA
Nätspänning

230 V~50 HZ

Effektförbrukning

1500 W

Mikrovågseffekt

700 W

Grilleffekt

650 W

Utvändiga mått (HxBxD)

360 X 392 X 350

Utvändiga mått (HxBxD)

149 X 290 X 290

W 1 0 8 1 3 2 7 9

