HURTIGREFERANSE

NO
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MCP 341
MCP 343

CLOCK (klokke)

Skjerm
Favourite button (Favoritt-knapp)
Microwave button (Mikrobølge-knapp)
Pop Corn button (Popkorn-knapp)
Grill-knapp
Clock button (Klokkeknapp)
Stop button (Stopp-knapp)
Auto Clean button (Autorengjøring-knapp)
Jet Defrost button (Jet-tining-knapp)
Pluss-knapp
Minus-knapp
Jet Reheat button
(Jet-oppvarmingsknapp)
Jet Start-knapp

For å stille inn klokken på apparatet ditt:
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Trykk Clock button (klokkeknappen).
Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
Trykk Clock (Klokke)- eller Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
Trykk Clock button (klokkeknappen) eller Jet
Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Obs:
Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strømbrudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.

MICROWAVE (MIKROBØLGE)
Foreslått tilbehør:

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme
opp mat og drikke.
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Trykk på Microwave button (Mikrobølge-knappen).
Det maksimale effektnivået (800W) vises på
skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
Trykk Microwave button (Mikrobølge-knappen) flere
ganger for å justere effektverdi (se tabellen under).
Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

Effekt
800 W
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Favorittikon
Jet-tining-ikon
Jet-oppvarmingsmenyikon
Autorengjøringsikon
Mikrobølgeeffekt (watt)
Mikrobølge-ikon
Grill-ikon (kun MCP 343)
Innstilling av klokke/valg av tid
Valg av type mat
Vekt (gram)

Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 W) i 30 sekunder.
Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30
sekunder.
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks :
Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.

Fatdeksel
(selges separat)

650 W
500 W
350 W
160 W
90 W

Foreslått bruksområde:
Oppvarming av drikke,vann, klare
supper, kaffe, te eller andre matvarer
med høyt vanninnhold. Velg lavere
effekt dersom maten inneholder egg
eller fløte.
Tilberedning av fisk, grønnsaker,
kjøtt osv.
Mer forsiktig tilberedningav sauser
med høyt proteininnhold, ost- og
eggeretter og for ferdiggjøring av
gryteretter.
Surre stuinger,smelte smør.
Tining.
Mykning av iskrem, smør og ost, hold
varmen.

Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.
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JET REHEAT MENU
(JET-oppvarming-meny)

JET DEFROST MENU
(Jet-tining-meny)
Denne funksjonen lar deg tine mat raskt og automatisk.

q
w
e

Trykk Jet Defrost button (Jet-tining-knappen)
gjentatte ganger for å angi type mat (se tabellen
under).
Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
Trykk Jet Start-knappen. Avriming starter.
Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på
grunnlag av valgt mat og vekt.

For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende
/ røre i maten når det trengs.
Matvaretype

Vekt

p1

Kjøttdeig

100–2000 g

p2

Fjærkre

100–2500 g

p3

Fisk

100–1500 g

Grill (kun MCP 343)
Dedikert tilbehør:

Fatdeksel
(selges separat)

Foreslått tilbehør:
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Trykk Jet Reheat button (Jet-oppvarming-knappen)
gjentatte ganger for å angi type mat.
Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
Trykk Jet Start-knappen. Oppvarming starter.
Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på
grunnlag av valgt mat og vekt.

Trykk Grill-knappen.

e

Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

p1

Suppe

250g – 1000g
250g – 1000g

p4

Grønnsaker

100–1500 g

p2

p5

Brød

100g – 550g

p3

Nedkjølt pizza

200g – 600g

p4

Tallerken

250g – 350g

p5

Drikkevarer

150–600 ml

Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.

COMBI GRI LL + MICROWAVE (Kombi
grill + mikrobølgeovn) (kun
MCP 343)

Vekt

Saus

Dedikert tilbehør:

Grillrist

FAVOURITE (FAVORITT)
Favoritt-funksjonen gir deg en enkel måte å raskt lagre og
hente en lagret oppskrift for tilberedning.
LAGRE en Favoritt:
q Velg en tilberedningsfunksjon og parametere
(f.eks.: watt, type mat, vekt osv.) uten å starte
tilberedningen.
w Trykk og hold Favourite button (Favoritt-knappen) i
noen sekunder.
e Du hører en pipelyd, og funksjonen blir lagret.
HENTE en favoritt:
q Trykk Favourite button (Favoritt-knappen).
Obs:
- Du kan erstatte eksisterende Favoritter på samme måte
som over.
- Når apparatet kobles til stikkontakten eller etter et
strømbrudd, vil Favoritt-funksjonen tilbakestilles til
standardverdien (dvs.: Mikrobølgeovnfunksjon, 800 W,
2 minutter).

Denne funksjonen kombinerer grill og mikrobølger, noe
som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

POP CORN (popkorn )
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Trykk Grill-knappen.
Trykk Microwave button (Mikrobølge-knappen) gjentatte ganger for å stille inn mikrobølgeeffekt (se tabellen under).
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Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.

Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.
Foreslått bruksomEffekttrinn
råde:

(kun MCP 341)

r

Med denne funksjonen kan du tilberede mikrobølgepopkornposer (nettovekten til posen skal være 100 g).
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For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende
/ røre i maten når det trengs.
Matvaretype

Grillrist

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune
maten, noe som skaper en grill- eller gratineringseffekt.
Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød,
varme smørbrød, potetkroketter, pølser og grønnsaker.

Denne funksjonen lar deg varme opp rettene automatisk.
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MCP 341
MCP 343

Trykk på Pop Corn button (Popkorn-knappen).
Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

Merk: Kun én pose kan tilberedes om gangen.
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650 W

Grønnsaker

500 W

Fjærkre

350 W

Fisk

160 W

Kjøtt

90 W

Gratinertfrukt

AUTO CLEAN
(AUTORENGJØRING)
Denne automatiske rengjøringssyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.
Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på
dreieplaten.
Trykk Auto Clean button (Autorengjøring-knappen), og
trykk deretter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringssyklusen.
En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minutter når rengjøringssyklusen er ferdig. Trykk deretter på
Stopp-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet.
Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innvendige
overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.

