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VALDYMO SKYDELIS – TRUMPASIS VADOVAS

MWP 338

Sustabdymo mygtukas
Skirtas sustabdyti arba iš naujo
nustatyti bet kokią krosnelės
funkciją.

Mygtukas „Confirmation“
(patvirtinimas) /
rankenėlė

Greitasis paleidimas

Skaitmeninis ekranas

Norėdami įjungti mikrobangų funkciją veikti 30
sekundžių didžiausia galia, tiesiog paspauskite
mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).
Jeigu jau pasirinkote maisto gaminimo funkciją
(pvz., grilį), paspauskite mygtuką „ Jet Start“
(Greitasis paleidimas), kad pasirinkta funkcija
būtų įjungta.
Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, maisto
gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Norėdami pasirinkti funkciją, palieskite jos pavadinimą. Nustatykite gaminimo parametrus, sukdami
sukamąją rankenėlę ir paspausdami mygtuką „ Confirmation “ (patvirtinimas).

Norėdami pasirinkti funkciją, valdymo skydelyje palieskite jos pavadinimą arba piktogramą. Daugiau
informacijos apie specialiąsias funkcijas pateikta naudojimo instrukcijoje.

Funkcija

Siūlomi priedai / produktų
kategorijos

Piktograma

Microwave
(Mikrobangos)

Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje
tinkamas naudoti indas

Grill (Grilis)

Aukštos grotelės

Forced Air
(Karštas oras)
Dual Crisp (Dvigubas
skrudinimas)

Žemos grotelės
Skrudinimo lėkštė
Skrudinimo lėkštės rankena

Jet Defrost (Greitasis
atitirpinimas)

Pastabos

Piktograma

Funkcija
Chef Menu (Šefo
meniu)

Šio prietaiso 30 automatinių receptų sąrašą rasite paskutiniame
šio trumpo informacinio vadovo puslapyje. Išsamus kiekvieno
recepto aprašymas pateiktas naudojimo instrukcijoje.

Auto Clean
(Automatinis valymas)

Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti mikrobangų
krosnelės vidų ir pašalinti nemalonius kvapus. Naudojimo tvarka
ir naudingi patarimai pateikti naudojimo instrukcijoje.

Special menu
(Specialusis meniu)

Šis specialusis meniu leidžia kildyti tešlą, suminkštinti ir išlydyti
sviestą, šokoladą, sūrį ir kt.

Stop Turntable
(Sukamojo padėklo
sustabdymas)

Ši funkcija leidžia naudoti didelius ir keturkampius indus, kurie
negali laisvai suktis šiame prietaise. Veikia tik su kai kuriomis
gaminimo funkcijomis.

Combi (Kombinuotoji funkcija)
Kombinuotosios funkcijos:
1. Combi (Microwave + Grill)
(Kombinuotajai funkcijai (Mikrobangos +
grilis))
2. Combi (Microwave + Forced Air)
(Kombinuotoji funkcija (Mikrobangos +
karštas oras))

Pasidomėkite visais originaliais
„Whirlpool“ priedais!

Aukštos grotelės

Apsilankykite savo
šalies „Whirlpool“
tinklavietėje!

Žemos grotelės

Keep Warm
(Šilumos palaikymas)

Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje
tinkamas naudoti indas

Dual Crisp Fry (Dvigubas
skrudinimas ir gruzdinimas)

Skrudinimo lėkštė
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Aukštos grotelės

Skrudinimo lėkštės
rankena
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MICROWAVE (MIKROBANGOS)
ŸMikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba

pašildyti maistą ir gėrimus.
ŸPaspauskite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos), tada

naudokite rankenėlę ir mygtuką „Confirmation“
(patvirtinimas), kad pagal lentelę pasirinktumėte norimą
galios lygį.
GALIA

900 W

750 W

DUAL CRISP
(DVIGUBAS SKRUDINIMAS)

JET DEFROST
(GREITASIS ATITIRPINIMAS)

ŸŠi funkcija naudoja galingą metalinį vamzdį, kuris

ŸTai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant

ŸGreitojo atitirpinimo funkcija suteikia galimybę greitai

sudaro sąlygas kepti maistą ant grotelių ir suteikia jam
nepriekaištingą rusvą spalvą. Paspauskite mygtuką
„Grill“ (Grilis), sukdami rankenėlę nustatykite galios
lygį pagal pirmiau pateiktą lentelę, patvirtinkite,
paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas),
ir sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką.
Norėdami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite
mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).

maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios
plutelės ir iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą
mikrobangomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais
iki reikiamos temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti
maistą.

atitirpinti šaldytą maistą. Norėdami pasirinkti
pageidaujamą nuostatą iš pateiktųjų ankstesnėje
lentelėje, paspauskite mygtuką „Defrost“ (atitirpinimas),
tada naudokite rankenėlę ir mygtuką „Confirmation“
(patvirtinimas).

GRILL (GRILIS)

Rankinė dvigubo skrudinimo funkcija:

Gėrimų, vandens, skystų sriubų, kavos,
arbatos arba kito maisto, kuriame yra
didelis kiekis vandens, pašildymas. Jei
maiste yra kiaušinių arba grietinėlės,
nustatykite mažesnį galingumą.
Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. patiekalų
gaminimas.

650 W

Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.

500 W

Atsargesnis patiekalų gaminimas, pvz.,
daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir
kiaušinių patiekalų gaminimas, taip pat
troškinių užkepimas.

350 W

Troškinių virimas, sviesto lydymas.

160 W

Atitirpinimas.

90 W

Ledų, sviesto ir sūrių suminkštinimas.

skrudinimas) ir patvirtinkite. Tuomet sukdami
rankenėlę nustatykite gaminimo laiką ir
paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis
paleidimas), kad pradėtume gaminimo ciklą.

p .1

Mėsa

p2

Vištiena

Vidutinė

Dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo
funkcija:

p3

Žuvis

Didelė

ŸPaspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas

p4

Daržovės

p5

Duona

GALIOS LYGIS

1
2
3

PRODUKTŲ RŪŠIS

ŸPaspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

Maža

skrudinimas), sukdami rankenėlę pasirinkite P2
dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkciją
ir patvirtinkite, paspausdami mygtuką
„Confirmation“ (patvirtinimas). Sukdami rankenėlę
nustatykite svorį ir paspauskite mygtuką „Jet
Start“ (Greitasis paleidimas), kad pradėtumėte
gaminimo ciklą.

FORCED AIR (KARŠTAS ORAS)
ŸNaudojant šią funkciją, patiekalus galima gaminti lyg

orkaitėje. Naudokite šią funkciją kepdami merengus,
tešlainius, pyragus, suflė, paukštieną ir mėsos
kepsnius.

Ÿ Toliau nurodyti priedai turi būti naudojami

ŸKaršto oro funkcija skirta gaminti maistą naudojant

pasirinkus ir Rankinę dvigubo skrudinimo funkciją,
ir Dvigubo skrudinimo bei duonos atitirpinimo
funkciją:

išankstinio įkaitinimo etapą. Įkaitinimo etapo metu
naudojamas ir ventiliatorius, ir grilis, kad krosnelė būtų
greitai įkaitinta prieš Jums pradedant gaminti, ir
rezultatai būtų patys geriausi.
ŸNorėdami įjungti įkaitinimo etapą, spauskite mygtuką

Priedai:

„Forced Air“ (Karštas oras) ir sukdami rankenėlę
nustatykite temperatūrą. Kai krosnelė įkais iki norimos
temperatūros, pyptelėjimas praneš, kad reikia įdėti
maistą. Įdėkite maistą ir sukdami rankenėlę nustatykite
laiką. Tuomet patvirtinkite ir pradėkite gaminimo ciklą.

- Skrudinimo lėkštė
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- Skrudinimo lėkštės rankena

ŸSiekiant geriausių rezultatų, prietaisas paragins Jus:

- patikslinti maisto svorio vertę;
- kai reikia, apversti arba pamaišyti maistą.
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PAGRINDINĖS IR SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS-TRUMPASIS VADOVAS
COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR)
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA
(MIKROBANGOS + KARŠTAS ORAS))

COMBI (MICROWAVE + GRILL)
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA
(MIKROBANGOS + GRILIS))

MWP 338

AUTO CLEAN
(AUTOMATINIS VALYMAS)

CHEF MENU (ŠEFO MENIU)

ŸŠi funkcija suderina mikrobangų ir grilio kaitinimą, todėl

ŸŠi funkcija suderina gaminimą mikrobangomis ir karštu

ŸŠefo meniu – tai paprastas, intuityvus vadovas,

Ÿ Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti

maistas ant grotelių greičiau iškepa. Paspauskite
mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija) – ekrane
pasirodys skaičius „ 1“ , atitinkantis kombinuotąją
funkciją „Grilis + mikrobangos“. Paspauskite mygtuką
„Confirmation“ (patvirtinimas), tada pagal toliau
pateiktą lentelę pasirinkite norimą galios lygį.

oru, todėl orkaitėje greičiau paruošiami patiekalai, kurie
yra gaminami orkaitėje. Paspauskite mygtuką „Combi“
(Kombinuotoji funkcija), tada sukdami sukamąją
rankenėlę ir paspausdami mygtuką „Confirmation“
(patvirtinimas) pasirinkite skaičių „2“, kad įjungtumėte
kombinuotąją (mikrobangų + karšto oro) funkciją.
Pasirinkite tinkamą temperatūrą, spauskite mygtuką
„Confirmation“ (patvirtinimas) ir pagal lentelę nustatykite
galios lygį.

siūlantis automatinius receptus, kurie užtikrina kaskart
puikius rezultatus.

mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonius
kvapus.

Ÿ Naudokitės šiuo meniu, norėdami paruošti

ŸNurodymai naudotojui ir naudingi patarimai pateikti

GALIOS
LYGIS

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

650 W

Daržovės

500 W

Lazanija

350 W

Paukštiena / žuvis

160 W

Mėsa

90 W

Ant grotelių kepti vaisiai

GALIOS
LYGIS
350 W
160 W

Mėsos kepsniai ir pyragai su vaisiais

90 W

Pyragai ir tešlainiai

SPECIAL MENU (SPECIALUSIS
MENIU)
Ÿ„Special menu“ (Specialusis meniu) – tai patogus

mygtukas, susietas su įvairiomis maisto gaminimą
lengvinančiomis funkcijomis. Jis leidžia kildyti tešlą,
suminkštinti ir išlydyti sviestą, šokoladą, sūrį ir kt.

KEEP WARM
(ŠILUMOS PALAIKYMAS)

ŸTai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą

tuo pat metu galima ir skrudinti, ir gruzdinti. Naudokite
šią funkciją, jeigu norite greitai gruzdinti ir paskrudinti
bulvytes, vištienos kepsnelius, paniruotą žuvį ir bulvių
skilteles.

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
Paukštiena, bulvės su lupenomis,
lazanija ir žuvis

DUAL CRISP FRY (DVIGUBAS
SKRUDINIMAS IR GRUZDINIMAS)

paskutiniame šio trumpo vadovo puslapyje esančiame
sąraše išvardytus patiekalus. Paspauskite mygtuką
„Chef Menu“ (Šefo meniu), tada tiesiog pasirinkite
receptą ir vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais: meniu automatiškai nustatys gaminimo
parametrus, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai.
Išsamūs visų meniu esančių receptų aprašymai pateikti
naudojimo instrukcijoje.

80°C Rekomenduojami receptai pateikti naudojimo
instrukcijoje.

PRODUKTŲ RŪŠIS

ŸPasirinkite šią funkciją, kai reikia naudoti labai didelius

indus, kurie negali laisvai suktis krosnelėje.
ŸSukamojo padėklo sustabdymo funkcija veikia tik su

šiomis maisto gaminimo funkcijomis:
-Karštas oras
-Kombinuotoji funkcija (mikrobangos + karštas
oras)
ŸŠi funkcija taip pat leidžia įjungti laikrodžio

nustatymo režimą. Norėdami tai padaryti,
paspauskite šį mygtuką ir palaikykite nuspaudę 3
sekundes.

PRODUKTŲ RŪŠIS

Tešlos kildinimas

Tešlos kildinimas

p2

Minkštinimas

Sviestas

ŸŠi funkcija naudojama maistui, kuriame yra didelis

p3

Minkštinimas

Valgomieji ledai

kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar
arbatai, greitai pašildyti.

p. 1

ŸTemperatūrą galima nustatyti intervale nuo 60°C iki

STOP TURNTABLE (SUKAMOJO
PADĖKLO SUSTABDYMAS)

GAMINIMO
BŪDAS

ŸŠi funkcija leidžia ką tik pagamintą maistą išlaikyti

šiltą.

naudojimo instrukcijoje.

p. 1

Gruzdintos bulvytės

p4

Minkštinimas

Tepamasis sūrelis

p2

Vištienos gabalėliai

p5

Minkštinimas

Šaldytos sultys

p3

Paniruota žuvies filė

p6

Tirpinimas

Sviestas

p4

Viščiukų sparneliai

p7

Tirpinimas

Šokolado drožlės

p5

Bulvių skiltelės

p8

Tirpinimas

Sūris

p6

Falafeliai

p9

Tirpinimas

Zefyrai

p7

Aštri paniruota menkė

JET START
(GREITASIS PALEIDIMAS)

ŸPaspaudus mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas),

mikrobangų krosnelė 30 sekundžių automatiškai veiks
didžiausia galia (900 W). Kiekvieną kartą
paspaudžiant mygtuką, maisto gaminimo trukmė
pailgėja 30 sekundžių. Paleidę funkciją, pailginti arba
sutrumpinti laiką taip pat galite sukdami rankenėlę.
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ŠEFO MENIU – AUTOMATINIAI RECEPTAI
5-PICA / KIŠAS

1-DARŽOVĖS

P.1

Įdarytos bulvės

P.1

Naminė pica

P2

Orkaitėje keptos bulvės

P2

Lotaringijos kišas

P3

Kepti pomidorai

P3

Storapadė pica

P4

Plonapadė pica

P5

Šviežia pica

2-VIŠTIENA

P.1

Kepta vištos filė

P2

Keptos vištienos šlaunelės

P3

Paniruota vištiena

P.1

Šviežia lazanija

P4

Kiaušinienė

P2

Šaldyta lazanija

6-MAKARONAI / LAZANIJA

7-DESERTAI / KEPINIAI
3-MĖSA

P.1

Jautienos kepsnys

P2

P4

Avienos kepsnys
Ant grotelių keptas
antrekotas
Kepta kiauliena

P5

Mėsos kukuliai

P.1

4-ŽUVIS /JŪROS GĖRYBĖS
Kepta paniruota šaldyta
žuvies filė
Paniruotos šaldytos
krevetės

P3

P2
PRIEDAI

Mikrobangų krosnelėje ir
orkaitėje tinkamas
naudoti indas

Skrudinimo lėkštės
rankena ir skrudinimo
lėkštė
4/4

P.1

Home made fruit pie

P2

Blynai

P3

Trapus pyragas

P4

Skrudinti riešutai

P5

Lengvas biskvitinis pyragas

P6

Keksiukai

P7

Sausainiai

P8

Merengos

P9

Jogurtas

Žemos
grotelės

Aukštos
grotelės

Išsamūs visų ŠEFO MENIU
esančių receptų aprašymai
pateikti naudojimo instrukcijoje.

MWP 338

