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MCP 342

Microwave
(MIKROAALTO)

ClOck (kello)

Näyttö
Favourite (Suosikki) -painike
Microwave (Mikroaalto) -painike
Pop Corn (Popcorn) -painike
Steam (Höyry) -painike
Stop/Clock (kello) -painike
Auto Clean (Automaattinen puhdistus)
-painike
Jet Defrost (Sulatus) -painike
Plus-painike
Minus (Miinus) -painike
Jet Reheat (Uudelleenlämmitys) -painike
Jet Start (Pikakäynnistys) -painike

Laitteen kellon asettaminen:

q

Paina ja pidä aina Stop(Pysäytys)-painiketta 3

w
e

Aseta tunnit painamalla plus/miinus-painiketta.

r

Aseta minuutit painamalla plus / miinus-painikkeita.

sekunnin ajan.
Paina ja pidä aina Stop(Pysäytys)-painiketta 3
sekunnin ajan tai paina Jet Start (Pikakäynnistys)
-painiketta. Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

t Paina ja pidä aina Stop(Pysäytys)-painiketta 3
sekunnin ajan tai paina Jet Start (Pikakäynnistys)
-painiketta.Kello on asetettu.
Huomaa:
Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan
(tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti
kellon asetustilaan. Jatka tässä tilanteessa edellistä toimenpidettä vaiheesta 2 alkaen.

Suositeltava
lisävaruste:

Lautaskupu
(myydään erikseen)

Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean
keittämisen tai lämmittämisen.
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Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho
(800W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
Säädä tehoa painamalla Microwave (Mikroaalto)
-painiketta toistuvasti (katso seuraava taulukko).
Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinuspainikkeita.
Aloita kypsennys painamalla Jet Start(Pikakäynnistys)
-painiketta.

Teho

Suositeltu käyttö:

Juomien, veden,liemien, kahvin, teen tai
muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien
800 W
kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

Suosikki -kuvake

650 W Kalan, v ihannesten, lihan jne. kypsennys.

Sulatus -kuvake

Varovainen kypsennys,esim. valkuaispitoiset
500 W kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä
pataruokien loppukypsennys.

Uudelleenlämmitys -kuvake
Höyry-painike

JET START
(Pikakäynnistys)

Mikroaaltoteho (wattia)
Mikroaaltokuvake

Voit käynnistää mikroaaltotoiminnon maksimiteholla
(800W) 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Grillikuvake
Kellon asetus / aikavalinta
Ruokatyypin valinta

350 W

Pataruokien hauduttaminen,voin sulattaminen.

160 W Sulatus.
90 W

Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen,
lämpimänä pitäminen.

Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia.

Paino (grammoina)

Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: Grilli),
paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi valitun toiminnon.
Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirlpool-varusteisiin! Tutustu paikalliseen Whirlpool-web-sivustoon.
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JET defrost MENU
(Sulatusvalikko)
Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen
automaattisesti.
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Aseta ruoan tyyppi painamalla Jet Defrost (Sulatus)
-painiketta toistuvasti (katso seuraava taulukko).

Aseta ruoan paino painamalla Plus / Miinuspainikkeita.
Paina Jet Start (pikakäynnistys) -painiketta.
Sulatustoiminta alkaa. Toiminnon kesto lasketaan
automaattisesti asetetun ruoan tyypin ja painon
perusteella.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamista varten
tuote pyytää sinua kääntämään / sekoittamaan ruokaa
tarvittaessa.
Ruokatyyppi

Paino

p 1

Jauheliha

100 - 2000 g

p2

Linnut

100 - 2500 g

p3

Kala

100 - 1500 g

p4

Vihannekset

100 - 1500 g

p5

Leipä

100 - 550 g

JET reheat MENU (Uudelleenlämmitysvalikko)

FAVOURITE (SUOSIKKI)
Suosikki -toiminto tarjoaa sinulle helpon tavan tallentaa
ja hakea suosikkireseptin.

Tämän toiminnon avulla voit valmista mikropopcornia
(pussin nettopainon on oltava 100 g).
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Paina Pop corn (Popcorn) -painiketta.
Aloita kypsennys painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Huomautus: vain yksi pussi voidaan valmistaa kerrallaan.

Lautaskupu
(myydään erikseen)

Suositeltava
lisävaruste:

SUOSIKIN TALLENTAMINEN:
q Valitse kypsennystoiminto ja sen parametrit
(esim. watit, ruoan tyyppi, paino...) aloittamatta
kypsennystä.
w Paina Favourite (Suosikki) -painiketta ja pidä sitä
painettuna muutama sekunti.
e Äänimerkki kuuluu ja toiminto tallennetaan.
SUOSIKIN HAKEMINEN:
q Paina Favourite (Suosikki) -painiketta.

Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen lämmittämisen.
q Aseta ruoan tyyppi painamalla Jet Reheat
(Uudelleenlämmitys) -painiketta toistuvasti.
w Aseta ruoan paino painamalla Plus / Miinuspainikkeita.
e Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.
Uudelleenlämmitystoiminta alkaa. Toiminnon kesto
lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyypin ja
painon perusteella.

Huomaa:
- aiemmin luotu suosikki on mahdollista korvata uudella.
- kun laite kytketään verkkovirtaan tai virtakatkoksen
jälkeen, Favourite (Suosikki) -toiminto nollataan
oletusarvoon (eli Microwave (Mikroaalto) -toiminto, 800
W, 2 minuuttia).

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamista varten
tuote pyytää sinua kääntämään/sekoittamaan ruokaa
tarvittaessa.
Ruokatyyppi

AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)
Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

POP CORN (popcorn)

MCP 342

Aseta 235 ml vettä muoviastiaan ja aseta se
pyörintäalustalle.
Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta
ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta aloittaaksesi puhdistusjakson.
Lopuksi äänimerkki kuuluu 10 sekunnin välein 10 minuutin ajan, kun puhdistusjakso on valmis. Lopeta signaali painamalla Stop-painiketta tai avaamalla luukku.Poista
lopuksi astia ja pyyhi sisäpinnat pehmeällä liinalla tai
talouspaperilla.
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steam (Höyry)
Asiaankuuluva
lisävaruste:

Lid
Grid
Bowl

Höyryastia

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnolliselta
maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Voit
höyrytintä myös pastan ja riisin keittämiseen.
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Paina Steam (Höyry) -valikkopainiketta.
Aseta ruoan tyyppi painamalla Steam (Höyry)
painike -painiketta toistuvasti (katso seuraava
taulukko).

e

Aseta taso painamalla Plus / Miinus-painikkeita
(edellä olevan taulukon annosten mukaan).

r

Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.
Toiminto käynnistyy.

Paino

Ruokatyyppi

Paino

p 1

Keitto

250 - 1000 g

p 1

Pasta

L1=70 g L2=140 g
L3=210 g

p2

Kastike

250 - 1000 g

p2

Riisi

L1=100 g L2=200 g
L3=300 g L4=400 g

p3

Viilennetty pitsa

200 - 600 g

p3

Perunat / juurekset

150 - 500 g

p4

Ruokalautanen

250 - 350 g

p5

Virvoitusjuoma

150 - 600 ml

p4

Pehmeät kasvikset

150 - 500 g

p5

Pakastevihannekset 150 - 500 g

p6

Kalafileet

150 - 500 g

p7

Kanafileet

150 – 500 g

p8

Hedelmä

150 - 500 g

