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VADĪBAS PULTS - ĪSĀ PAMĀCĪBA
Confirmation
(Apstiprināšanas)
poga / pagriežamā
poga

Apturēt
Aptur vai atiestata jebkuru
krāsns funkciju.

MWP 338

Lai palaistu mikroviļņu funkciju ar maksimālo jaudu
uz 30 sekundēm, vienkārši nospiediet Jet Start
(ātrās palaišanas) pogu.
Ja jau esat atlasījis gatavošanas funkciju (piem.,
grils), nospiediet ātrā palaišana pogu, lai palaistu
atlasīto funkciju.
Katra nākamā piespiešana pagarinās gatavošanas
laiku par 30 sekundēm.

GALVENĀS FUNKCIJAS

ĪPAŠĀS FUNKCIJAS

Lai atlasītu funkciju, pieskarieties tās nosaukumam. Izmantojiet rotējošo pogu un Confirmation (apstiprinājuma)
pogu, lai iestatītu gatavošanas parametrus.
Ikona

Funkcija
Microwave
(Mikroviļņu krāsns)
Grill (Grils)

Pieskarieties nosaukumam vai ikonai vadības pultī, lai atlasītu funkciju. Sīkāk pār īpašajām funkcijām lasiet
Lietošanas norādījumu rokasgrāmatā.

Mikroviļņiem un krāsnij piemērots šķīvis

Dual Crisp
(Dubultā kraukšķīgo
ēdienu gatavošana)

Zemais statīvs
Kraukšķīgo ēdienu paplāte
paplātes rokturi

Jet Defrost
(Ātrā atkausēšana)

Piezīmes

Ikona

Funkcija

Ieteicamie piederumi / Ēdiena kategorijas

Chef Menu
(Šefpavāra ēdienkarte)

Lai aplūkotu šajā ierīcē pieejamo 30 automātisko recepšu sarakstu,
dodieties uz šīs īsās pamācības pēdējo lapu. Lietošanas norādījumu
rokasgrāmatā ir iekļauts visu recepšu pilnīgs apraksts.

AutoClean
(Automātiskā Tīrīšana)

Šis automātiskās tīrīšanas cikls palīdz iztīrīt mikroviļņu krāsns
nodalījumu un likvidēt nepatīkamos aromātus. Lietošanas veidi un
padomi ir ietverti Lietošanas instrukcijās.

Special Menu
(Speciālā izvēlne)

Šī speciālā izvēlne ļauj raudzēt mīklu, mīkstināt un kausēt sviestu,
šokolādi, sieru, u.c.

Stop Turntable
(Rotējošās paplātes
apturēšana)

Šī funkcija ļauj lietot lielus un četrstūrainus traukus, kas ierīcē nevar
brīvi griezties. Pieejama tikai dažām funkcijām.

Augstais statīvs

Forced Air
(Gaisa pievadīšana)

Ātrā palaišana

Digitālais displejs

Combi (Kombinācija)
Kombinētās funkcijas:
1. Combi (Microwave + Grill)
(Kombinētā (mikroviļņu + grila))

Augstais statīvs

2. Combi (Microwave + Forced Air)
(Kombinētā gaisa pievadīšana
(mikroviļņi + gaisa pievadīšana))

Zemais statīvs

Iepazīstiet visus oriģinālos Whirlpool
piederumus!
Apmeklējiet jūsu vietējo
Whirlpool tīmekļa vietni.

Keep Warm (Saglabāt siltu)

Mikroviļņiem un krāsnij piemērots šķīvis

Dual Crisp Fry (Dubultā
kraukšķīgo ēdienu cepšana)

Kraukšķīgo ēdienu paplāte

4 3 2 E1 5 A0 0 4 4 5 6

paplātes rokturi

Augstais statīvs
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MICROWAVE (MIKROVIĻŅI)
ŸMikroviļņu funkcija ļauj ātri pagatavot vai uzsildīt

pārtiku un dzērienus.
ŸNospiediet Microwave (mikroviļņu) pogu, tad izmantojiet

grozāmo pogu un Confirmation (apstiprināšanas) pogu,
lai izvēlētos jaudas līmeni saskaņā ar tabulu.
Jauda

900W

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS
Dzērienu, ūdens, šķidru zupu, kafijas, tējas
un citu produktu ar augstu ūdens saturu
uzsildīšana. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena
sastāvā ir olas vai krējums.

750 W

Zivju, gaļas, dārzeņu u.c. gatavošana.

650 W

Tādu ēdienu pagatavošana, kas nav jāapmaisa.

500 W

Pilnīgākai gatavošanai , piemēram, mērču ar
augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu
ēdienu pagatavošanai un katlā gatavotu
ēdienu pabeigšanai.

350 W

Sautējumu lēna vārīšana, sviesta kausēšana.

160 W

Atkausēšana.

90 W

Saldējuma, sviesta un siera mīkstināšana.

DUAL CRISP (DUBULTĀ
KRAUKŠĶĪGO ĒDIENU GATAVOŠANA)

GRILL (GRILĒŠANA)

MWP 338

JET DEFROST
(ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)

ŸŠī funkcija izmanto jaudīgu metāla cauruli, lai gatavotu

ŸŠī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj iegūt lieliskus zeltaini

ŸĀtrās atkausēšanas funkcija ļauj ātri atkausēt sasaldētu

pārtiku uz grila un iegūtu ēdienus ar ideālu brūnu krāsu.
Nospiediet Grill (Grilēšana) pogu, pagrieziet grozāmo
pogu, lai atlasītu jaudas līmeni saskaņā ar tabulu
zemāk, nospiediet Confirmation (apstiprināšanas) pogu,
lai apstiprinātu, un pagrieziet grozāmo pogu, lai iestatītu
gatavošanas laiku. Lai sāktu gatavošanas ciklu,
nospiediet pogu Jet Start (Ātrā palaišana).

dzeltenus rezultātus ēdiena virspusei un apakšpusei.
Izmantojot gatavošanai mikroviļņus un grilu, kraukšķīgo
ēdienu gatavošanas plate ātri sasniedz pareizo
temperatūru, un sāk apbrūnināt ēdienu, padarot to
kraukšķīgu.

ēdienu. Nospiediet pogu Defrost (Atkausēt), tad izmantojiet
rotējošo pogu un Confirmation (apstiprinājuma) pogu, lai
atlasītu vēlamo izvēli tabulas augšpusē.

Zems

Dubultās kraukšķīgās gatavošanas maizes atsaldēšanas
funkcija:

Vidējs

ŸNospiediet Dual Crisp (Dubultā kraukšķīgo ēdienu

Augsts

FORCED AIR (GAISA PIEVADĪŠANA)
ŸŠī funkcija ļauj izgatavot krāsnī ceptus ēdienus.

Lietojiet šo funkciju, lai pagatavotu merengus,
konditorejas izstrādājumus, pīrāgus, suflē, mājputnu
gaļu un cepešus.
ŸGaisa pievadīšanas funkcija ir paredzēta tam, lai

gatavotu ēdienus ar iepriekšējās uzsildīšanas fāzi.
Izmantojiet gan ventilatoru, gan grilu ātrai krāsns
uzsildīšanai pirms gatavošanas, lai sasniegtu
iespējami labākos gatavošanas rezultātus.
ŸNospiediet Forced Air (gaisa pievadīšanas) pogu un

pārejiet uz iepriekšējās sildīšanas fāzi, noregulējiet
temperatūru, pagriežot pogu, un, pēc vēlamās
temperatūras sasniegšanas, izskanēs skaņas signāls
un tiks lūgts pievienot pārtiku. Pēc pārtikas
pievienošanas, pagrieziet pogu, lai iestatītu laiku,
apstipriniet un uzsāciet gatavošanas ciklu.
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ŸNospiediet Dual Crisp (Dubultā kraukšķīgo ēdienu

gatavošana) pogu un apstipriniet, pagrieziet grozāmo
pogu, lai iestatītu gatavošanas laiku, nospiediet Jet Start
(ātrās palaišanas) pogu, lai uzsāktu gatavošanas ciklu.

JAUDAS LĪMENIS

1
2
3

Manuālajai dubultajai kraukšķīgo ēdienu funkcijai:

gatavošana) pogu un pagrieziet grozāmo pogu, lai atlasītu
P2 dubultās kraukšķīgās gatavošanas maizes
atsaldēšanas funkciju, nostipriniet Confirmation
(apstiprināšanas) pogu, lai apstiprinātu. Pagrieziet pogu,
lai iestatītu svara vērtību, un un nospiediet Ātrās
palaišanas pogu, lai uzsāktu gatavošanas ciklu.
ŸŠādi piederumi jālieto gan ar manuālo dubulto kraukšķīgo

ēdienu, gan ar dubulto kraukšķīgo ēdienu maizes
atsaldēšanas funkciju:

Piederumi:

-Kraukšķīgo ēdienu
gatavošanas paplāte

-Kraukšķīgo ēdienu
paplātes rokturis

p 1

Gaļa

p2

Cālis

p3

Zivis

p4

Dārzeņi

p5

Maize

ŸLai panāktu iespējami labākos rezultātus, krāsns mudinās:

- noregulēt pārtikas svara vērtību
- apmaisīt/apgriezt ēdienu, kad vajadzīgs
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COMBI (MICROWAVE + GRILL)
(KOMBINĒTĀ (MIKROVIĻŅU + GRILA))

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR)
(KOMBINĒTĀ GAISA PIEVADĪŠANA
(MIKROVIĻŅI + GAISA PIEVADĪŠANA))

redzams cipars “1”, kas atbilst grila + mikroviļņu funkciju
kombinācijai. Nospiediet Confirmation (apstiprinājuma)
pogu, tad atlasiet jaudas līmeni sakaņā ar turpmāko
tabulu.
JAUDAS
LĪMENIS

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

650 W

Dārzeņi

500 W

Lazanja

350 W

Putnu gaļa un zivis

160 W

Gaļa

90 W

ŸŠefpavāra ēdienkarte ir vienkāršs un intuitīvs ceļvedis,

Glazēti augļi

DUAL CRISP FRY (DUBULTĀ
KRAUKŠĶĪGO ĒDIENU CEPŠANA)
ŸŠī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj vienlaicīgi cept un

apcept kraukšķīgus ēdienus. Izmantojiet šo funkciju, lai
ātri ceptu un apceptu frī kartupeļus, vistas nagetus, zivi
ar maizi un kartupeļu gabaliņus.

kas piedāvā automātiskas receptes, kas katru reizi
garantē lieliskus rezultātus.

ŸŠī funkcija apvieno gatavošanu ar mikroviļņiem un gaisa

pievadīšanu, ļaujot pagatavot krāsnī ceptus ēdienu īsākā
laikā. Nospiediet pogu Combi (Kombinācija), tad izmantojiet
rotējošo pogu un Confirmation (apstiprinājuma) pogu, lai
atlasītu ciparu "2" kombinācijai gaisa pievadīšanas +
mikroviļņu funkcijai. Izvēlieties pareizu temperatūru un
nospiediet Confirmation (apstiprināšanas) pogu, lai
apstiprinātu, tad izvēlieties jaudas līmeni saskaņā ar tabulu.
JAUDAS
LĪMENIS

p2

uzskaitīti šīs Īsās pamācības pēdējā lapā. Nospiediet
pogu Chef Menu (Šefa ēdienkarte), tad vienkārši
atlasiet recepti, un izpildiet norādījumus displejā:
Ēdienkarte automātiski pielāgos gatavošanas
parametrus, lai panāktu vislabākos rezultātus. Pilnīgs
visu Ēdienkartes recepšu apraksts ir iekļauts
Lietošanas norādījumos.

p4

Vistu spārniņi

p5

Kartupeļu daiviņas

p6
p7

instrukcijās.

STOP TURNTABLE (ROTĒJOŠĀS
PAPLĀTES APTURĒŠANA)
ŸLietojiet šo funkciju, kad jālieto ļoti lieli trauki, kas

krāsnī nevar brīvi griezties.
ŸŠī rotējošās paplātes apturēšanas funkcija darbojas

350 W

Mājputnu gaļas, kartupeļu ar mizu,
lazanjas un zivju gatavošana

160 W

Gaļas cepetis un augļu kūkas

90 W

Kūkas un maizītes

SPECIAL MENU (SPECIĀLĀ IZVĒLNE)
ŸSpeciālā izvēlne ir ērts veids, kā piekļūt dažādām

funkcijām, kas atvieglo gatavošanas procesu. Tā ļauj
raudzēt mīklu, mīkstināt un kausēt sviestu, šokolādi,
sieru, u.c.

KEEP WARM (SAGLABĀT SILTU)
ŸŠī funkcija ļauj uzuturēt svaigi pagatavotu ēdienu siltu.

METODE

ŸTemperatūru var noregulēt no 60℃ -80℃ , skatiet
ieteiktās receptes Lietošanas instrukcijās.

Vistas nageti
Panēta zivs

krāsns nodalījumu un likvidēt nepatīkamos aromātus.
ŸLietošanas veidi un padomi ir ietverti Lietošanas

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Frī kartupeļi

p3

ŸŠis automātiskās tīrīšanas cikls palīdz iztīrīt mikroviļņu

ŸIzmantojiet šo Ēdienkarti, lai pagatavotu ēdienus, kas

PRODUKTU KATEGORIJA

p 1

AUTO CLEAN
(AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA)

CHEF MENU
(ŠEFPAVĀRA ĒDIENKARTE)

ŸŠī funkcija apvieno karsēšanu ar mikroviļņiem un grilu,

ļaujot pagatavot ēdienu ar garoziņu īsākā laikā.
Nospiediet Combi (kombinācija) pogu: displejā būs

MWP 338

Falafels

tikai ar šādām ēdiena gatavošanas funkcijām:
- Gaisa pievadīšana
- Kombinētā gaisa pievadīšana (mikroviļņi+ gaisa
pievadīšana)
ŸŠī funkcija tāpat ļauj piekļūt Pulksteņa laika iestatīšanas

režīmam, turot šo pogu nospiestu 3 sekundes.

PRODUKTU
KATEGORIJA

JET START (ĀTRĀ PALAIŠANA)

p 1

Mīklas
raudzēšana

Mīklas raudzēšana

p2

Mīkstināt

Sviests

p3

Mīkstināt

Saldējums

p4

Mīkstināt

Krējuma siers

p5

Mīkstināt

Sasaldēta sula

p6

Kausēšana

Sviests

p7

Kausēšana

Šokolādes gabaliņi

p8

Kausēšana

Siers

p9

Kausēšana

ŸŠo funkciju izmanto tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai,

kuros ir daudz šķidruma, piemēram, šķidras zupas,
kafija vai tēja.
ŸNospiediet Jet Start (ātrās palaišanas) pogu, lai

automātiski palaistu mikroviļņu funkciju ar maksimālo
jaudu (900W) uz 30 sekundēm. Katra nākamā
piespiešana pagarinās gatavošanas laiku par 30
sekundēm. Jūs varat arī palielināt vai samazināt laiku,
pagriežot rotējošo pogu pēc tam, kad funkcija ir
palaista.

Altejas pastilas

Pikanta menca ar maizi
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ŠEFA IZVĒLNE - AUTOMĀTISKĀS RECEPTES
5-PICA/PĪRĀGI

1- DĀRZEŅI

P.1

Pildīts kartupelis

P.1

Mājās gatavota pica

P2

Kartupeļi

P2

Lotringas sāļais pīrāgs

P3

Tomāti

P3

Biezas pamatnes pica

P4

Plāna pica

P5

Svaiga pica

2-CĀLIS

P.1

Vistas filejas

P2

Vistas kājiņas

P3

Vista rīvmaizē

P.1

Svaigi pagatavota lazanja

P4

Olu kultenis

P2

Saldēta lazanja

6-MAKARONI/LAZANJA

7-DESERTI/SMALKMAIZĪTES

3-GAĻA

P.1

Mājas augļu kūka

P2

Plāceņi

P3

Kraukšķīga kūka

P4

Rieksti, grauzdēti

P5

Biskvītkūka [viegli apcepta]

P6

Smalkmaizītes

4-ZIVIS/JŪRAS VELTES

P7

Cepumi

P.1

Saldētas filejas

P8

Meringi

P2

Panētas garneles

P9

Jogurts

P.1

Liellops

P2

Jērs

P3

Antrekots

P4

Bekons

P5

Kotletes

PIEDERUMI

Mikroviļņiem un krāsnij
piemērots šķīvis

Kraukšķīgo ēdienu
paplātes rokturis un
kraukšķīgo ēdienu paplāte
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Zemais statīvs

Augstais
statīvs

Pilnīgs visu Šefpavāra ēdienkartes
recepšu apraksts ir iekļauts Lietošanas
norādījumos.

MWP 338

