AUTO clean (AUTOMATISCHE REINIGING)

Deze automatische reinigingscyclus helpt u om de
magnetronoven schoon te maken en om onaangename
geuren te verwijderen.
Druk op de toets Auto Clean (Automatische
Reiniging) en vervolgens op de toets Jet Start om de
schoonmaakcyclus te starten.
Aan het eind klinkt elke 10 seconden een signaal
gedurende 10 minuten als de reinigingscyclus voltooid
is; druk op de Stop-knop om de deur te openen om het
signaal te annuleren. Ten slotte de container verwijderen
en de binnenkant afvegen met een zachte doek of
keukenpapier.

clock (klok)
De klok van uw keukenapparaat instellen
q Houd de knop Auto Clean (Automatische Reiniging)
/ Clock (Klok) 3 seconden ingedrukt.
w Druk op de toets Plus / Min om de uren in te stellen.
e Druk op de toets OK of Jet Start. De cijfers voor de
minuten knipperen.
r Druk op de toets Plus / Min om de minuten in te stellen.
t Druk op de toets OK of Jet Start. De klok is ingesteld.
Opmerking:
De eerste keer dat de stekker van het apparaat in het
stopcontact wordt gestoken (of na een stroomstoring) gaat het
apparaat automatisch naar de modus klok instellen, volg in dat
geval de bovenstaande procedure vanaf stap 2.

chef menu

Opmerking: Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEF MENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.
beginstaat

Popcorn

Kamertemperatuur

w

Bevroren

q

Gemengde rijst

e

Recepten Gewichts
Knapperig hoeveelbakken
heid
100 g
300-650 g

DUUR

Bevroren

250-550 g

5-10min

r

Bevroren

150-600 g

4-12min

t

Bevroren

300-600 g

26-40min

y

Bevroren

250-750 g

6-11min

Gemengde pasta
Gemengde groenten
Bevroren lasagne
Diepvriespizza

ACCESSOIRE

Quiche

i

Cordon Bleu /
Kipfilet

o
Patat

a

Kipnuggets
Gepaneerde
vis

d

Aardappelpartjes

f

Testschotel magnetron
Testschotel magnetron

Magnetron- en ovenvaste schotel
Crispplaat

Recepten
Knapperig
bakken

Kamertemperatuur

Gewichts
hoeveelheid
950 g

Bevroren

DUUR
18min

100-400 g / 100 g

6-11min

Bevroren

√

200-400 g / 50 g

9-11min

Bevroren

√

200-500 g / 50 g

8-11min

Bevroren

√

250-500 g / 50 g

8-11min

Kamertemperatuur

√

300-550 g / 50 g

12-20min

9-19min

Kamer
temperatuur

400 g

23min

h

Kamertemperatuur

700 g

21min

j

Kamertemperatuur

350 g

Kamertemperatuur

180 g

14min

Kamertemperatuur

100 g

60min

g

Moscovisch
gebak (licht)

Muffins

k
Koekjes

l
Testschotel magnetron

beginstaat

200-600 g / 50 g

Kippenvleugels

Verse pizza

3min
6-11min

u

s

Een keuze aan automatische recepten met vooraf ingestelde kookparameters voor optimale bereidingsresultaten.
q Druk op de toets Chef Menu.
w Druk op en houd de toets Plus / Min om het voedseltype te selecteren (zie de volgende tabel) en druk op OK om
te bevestigen.
e Afhankelijk van het voedseltype kan het display u vragen om het Gewicht in te stellen. Gebruik de toets Plus / Min
om de gevraagde waarden in te stellen.
r Druk op de OK of Jet Start-toets. De functie wordt gestart.
De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

RECEPT

RECEPT

Meringues

Bevroren

√

23min.

ACCESSOIRE

jet start

Crispplaat

Om de Magnetron functie te starten aan maximum vermogen (800W) gedurende 30 seconden, drukt u op de
Jet Start-toets.
Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen
met 30 seconden.

Crispplaat

Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv.
Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te
selecteren.

Crispplaat op het bovenste rek
Crispplaat op het bovenste rek

Crispplaat op het bovenste rek

Crispplaat op het bovenste rek

Crispplaat op het bovenste rek
Magnetron- en ovenveilige schotel
op het onderste rek
Crispplaat op het onderste rek
Crispplaat op het onderste rek

crisp
Specifieke
accessoires:

Crispplaat

Crisphandgreep
(afzonderlijk verkrijgbaar)

Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte
goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste
oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als
bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste
temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het
zijn krokante laag.
De volgende accessoires moeten worden gebruikt met
de Crispfunctie:
-- de crispplaat
-- de crisphandgreep (apart verkocht) voor het hanteren
van de warme crispplaat.
Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren
bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor
het bakken van spek en eieren, worstjes, aardappelen,
frieten, hamburgers en andere vleessoorten enz. zonder
dat u olie hoeft toe te voegen (of door slechts een zeer
beperkte hoeveelheid olie toe te voegen).

q
w

Druk op de Crisp toets.
Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in
te stellen.
Druk op de toets OK/Jet Start.De functie wordt
gestart.

Crispplaat op het onderste rek

e

Crispplaat op het onderste rek

Voordat u voedsel bereidt dat geen lange bereidingstijd
(pizza, taarten ...) vereist, raden wij aan de crispplaat 2-3
minuten voor te verwarmen.

steam menu (Menu Stoom)
Lid

Specifiek
accessoire:

Grid
Bowl

Stoompan

Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijke smakende
gerechten maken door bereidingen te stomen. U kunt de
stomer ook gebruiken om pasta en rijst te koken.

q
w

Druk op de toets Steam (Stoom).

e

Druk op de knop Plus / Min om het niveau in te stellen
(volgens de porties in de bovenstaande tabel).

r

Druk op de toets OK/Jet Start. De functie wordt
gestart.

Druk op de toets Plus / Min om het voedseltype in
te stellen (zie de volgende tabel) en druk op OK om
te bevestigen.

VOEDSELTYPE

Gewicht
L1=70 g L2=140 g
L3=210 g
L1=100 g L2=200 g
L3=300 g L4=400 g

p1

Pasta

p2

Rijst

p3

Aardappelen / knol150 g - 500 g
gewassen

p4

Zachte groenten

p5

Diepvriesgroenten 150 g - 500 g

p6

Visfilets

150 g - 500 g

p7

Kipfilets

150 g - 500 g

p8

Fruit

150 g - 500 g

150 g - 500 g

Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEF MENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.
Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires! Bezoek uw lokale Whirlpool-website.

JET defrost menu (Menu
snel ontdooien)

MICROWAVE (MAGNETRON)
Plaatafdekking
(afzonderlijk verkrijgbaar)

Aanbevolen
accessoire:

Met de Magnetron functie kunt u snel voedsel en dranken
bereiden of opnieuw verwarmen.
op de toets Microwave (Magnetron). Het maxiq Druk
male energieniveau (800 W) verschijnt op het scherm
en het watt-pictogram knippert.
w Druk op de toets Plus / Min de energie in te stellen.
e Druk op de toets OK ter bevestiging.
op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te
r Druk
stellen.
Druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt gestart.
Voeding
Aanbevolen gebruik:

t

350 W
160 W

Verwarmen van dranken,water, heldere soepen,
koffie, thee of ander voedsel met een hoof watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room
bevat, moet u een lager niveau kiezen.
Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
Voorzichtig bereidenvan eiwitrijke sauzen, kaasen eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
Stoofpotten,smelten van boter.
Ontdooien.

90 W

Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

800 W
650 W
500 W

JET reheat menu (Menu
snel opwarmen)

Met deze functie kunt u uw schotels automatisch opnieuw
verwarmen.
q Druk op de toets Jet Reheat Menu (Menu Snel Opwarmen).
op de toetsen Plus / Min om het voedseltype in
w Druk
te stellen (zie de volgnde tabel) en druk op de toets
OK ter bevestiging.
e Druk op de toetsen Plus / Minom het voedseltype in
te stellen (zie de volgende tabel).
r Druk op de OK of Jet Start-toets. De functie wordt
gestart.
VOEDSELTYPE
Gewicht

p1

Soep

250 g - 1000 g

p2

Saus

250 g - 1000 g

p3

Gekoelde pizza

200 g - 600 g

p4

Diner

250 g - 350 g

p5

Dranken

150 ml – 600 ml

Met deze functie kunt u snel voedsel automatisch
ontdooien.

q
q

Druk op de toets Jet Defrost Menu (Menu Snel Ontdooien).
Druk op de toets Plus / Min om het voedseltype in
te stellen (zie onderstaande tabel).

e Druk op de toets OK of Jet Start. De ontdooicyclus
start. De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel
en gewicht.
Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het
product u om het voedsel om te keren / te roeren als dat
nodig is.
VOEDSELTYPE

Gewicht

p1

Gehakt

100 g - 2000 g

p2

Gevogelte

100 g - 2500 g

p3

Vis

100 g - 1500 g

p4

Groenten

100 g - 1500 g

p5

Brood (standaard)

50 g - 550 g

p6

Brood ontdooien*
(met de crispplaat)

100 g- 500 g

*Met deze exclusieve Whirlpool-functie kunt u bevroren
brood ontdooien. Door het combineren van ontdooi- en
crisptechnologie, zal uw brood smaken en aanvoelen
alsof het net gebakken is. Gebruik deze functie om snel
bevroren broodjes, baguettes en croissants te ontdooien.
Plaats de lege crispplaat op de glazen draaitafel, sluit de
deur, en selecteer het programma Brood Ontdooien, stel het
gewicht van het brood in en druk op de toets OK.
Op de display verschijnt “PRE HEAT (VOORVERWARMEN)” en de oven gebruikt magnetron en grill om de crispplaat voor te verwarmen. Als de temperatuur bereikt is,
meldt een bericht ("ADD") dat u het brood kunt toevoegen.
Plaats het brood op de crispplaat, sluit de deur en druk op
de toets Jet Start. De functie wordt gestart.

stop tuRntable (DRAAIPLATEAU STOPPEN)

Gebruik deze functieals u zeer grote schalen moet
gebruiken die niet vrij in de oven kunnen draaien.
De functie "Draaiplateau stoppen" werkt alleen met de
volgende bereidingsfuncties: Hete Lucht, Combi Grill,
Combi Lucht

FORCED AIR (HETE LUCHT)

Grill
Specifiek
accessoire:

Hoog rek

Deze functie gebruikt een krachtige grill voor het
bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of
gratineffect.
Met de Grill functie kunt u voedsel bruinen, zoals
kaastosti's, warme broodjes, aardappelkroketten, sausen
en groenten.
q Druk op de Grill-toets.

w
e

Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in
te stellen.
Druk op de toets OK of Jet Start om de bereiding
te starten.

Specifiek
accessoire:

e
r

Hoog rek

Deze functie combineert Magnetron en Grill verwarming,
zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

q
w
e
r
t
y

Druk op de Combi-toets.
Druk op de toetsen Plus / Min om “1“ te selecteren
en druk op de toets OK ter bevestiging.
Druk op de knoppen Plus / Min om de Magnetron-energie in te stellen (zie volgende tabel).
Druk op de toets OK ter bevestiging.
Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in
te stellen.
Druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt
gestart.
Vermogen

Aanbevolen gebruik:

650 W

Groenten

500 W

Gevogelte

350 W

Vis

160 W

Vlees

90 W

GegratineerdFruit

Druk op de toets Forced Air (Hete Lucht).
Druk op de toets Plus / Min om de temperatuur in te
stellen en druk op OK om te bevestigen.
Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in
te stellen.

r
t
y

u

Deze functie combineert Magnetron en Hete Lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels
kunt bereiden.

q
w
e
r
t
y

d
f
g

e

Laag rooster

i
o

Druk op de Combi-toets.
Druk op de toetsen Plus / Min om “2” te selecteren
en druk op de toets OK ter bevestiging.
Druk op de toetsen Plus / Min o m de temperatuur in
te stellen druk op de toets OK ter bevestiging.
Druk op de toetsen Plus / Min o m de magnetronenergie in te stellen (zie de volgende tabel) en druk op de
toets OK ter bevestiging.
Druk op de toetsen Plus / Min om de tijd in te stellen.

a

l

1(

2)

2!

Druk op de toets OK of Jet Start.
Vermogen
350 W
160 W
90 W

Aanbevolen gebruik:
Gevogelte, aardappelen in de schil,
lasagne en vis
Geroosterd vlees en vruchtentaarten
Taarten en gebak

W 1 0 8 9 0 3 4 2

r
t
y
u

s

w

Druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt
gestart. Het pictogram Voorverwarmen licht op zodra
de ingestelde temperatuur is bereikt.

Specifiek
accessoire:

q
w
e

q

combi air (Combi lucht)

Combi grill
Specifiek
accessoire:

Laag rooster

Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Met een krachtig verwarmingselement en ventilator,
verloopt de bereidingscyclus net als bij een gewone oven.

q
w
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MCP 349

Microwave (Magnetron) toets
Grill toets
Combi (Combi Grill / Combi Air) (Combi (Combi
Grill / Combi lucht)) toets
Jet Reheat Menu (Menu Snel Opwarmen) toets
Jet Defrost Menu (Menu Snel Ontdooien) toets
Scherm
Auto clean (Automatische Reiniging) / Clock
(Klok) toets
Min toets
Stop toets
OK toets
Forced Air (Hete Lucht) toets
Steam (Stoom) toets
Crisp toets
Chef Menu toets
Stop Turntable (Draaiplateau Stoppen) toets
Plus toets
Jet Start-toets
Pictogram Grill
Pictogram Menu Snel Ontdooien
Pictogram Chef Menu
Pictogram Automatische Reiniging
Pictogram Draaiplateau Stoppen
Pictogram Voorverwarmen
Pictogram Magnetron
Pictogram Hete Lucht
Pictogram Crisp
Pictogram Menu Snel Opwarmen
Pictogram Menu Stoom
Pictogram Onderste rek
Pictogram Bovenste rek
Pictogram Seconden
Pictogram Temperatuur
Selectie Gewicht / porties
Magnetron-energie (watt)
Selectie Voedseltype
Klokinstelling / tijdselectie

