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Ontdek alle originele 
Whirlpool-accessoires! 
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Whirlpool-website. 

BEDIENINGSPANEEL - BEKNOPTE HANDLEIDING 

1/4 

Stoppen 
Gebruik deze toets om 
een magnetronfunctie te 
stoppen of te resetten. Digitaal display  Jet Start 

SPECIAL FUNCTIONS (SPECIALE FUNCTIES) HOOFDFUNCTIES 

Microwave (Magnetron) 

Grill Hoog rooster 

Dual Crisp 
 

 Crispplaat 

Crisphandgreep 

Forced Air (Hete Lucht) 
Laag rooster    

Jet Reheat 
(Snel Opwarmen) 

Jet Defrost 
(Snel Ontdooien) 

Dual Steam (Dubbele 
Stoompan 

Combi 
Gecombineerde functies: 

Laag rooster 

Toets/knop 
Confirmation 
(Bevestiging)  

Chef Menu (Chefmenu)  

Auto Clean (Automatisch 
Schoonmaken) 

Special Menu (Speciaal 
Menu) 

Stop Turntable 
(Draaiplateau Stoppen) 

Om de magnetronfunct ie te s tar ten met 
maximum vermogen gedurende 30 seconden, 
drukt u op de toets Jet Start.
Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd 
(bijv. Gril l), drukt u op Jet Start om de 
geselecteerde functie te selecteren.
Elke extra druk op de toets zal de bereidingstijd 
verlengen met 30 seconden. 

Magnetron- en ovenvaste schotel 

Magnetron- en ovenvaste schotel 

Raak de naam van de functie aan om deze te selecteren. Gebruik de draaiknop en de toets Confirmation 
(Bevestigen) om de bereidingsparameters in te stellen. 

Raak de naam of het pictogram op het bedieningspaneel aan om de functie te selecteren. Meer informatie 
over de speciale functies vindt u in de gebruiksaanwijzing. 

Om de lijst te zien van de 40 automatische recepten die 
beschikbaar zijn op dit product, gaat u naar de laatste pagina van 
deze beknopte referentiehandleiding. Een complete beschrijving 
van elk recept is opgenomen in de gebruiksaanwijzing. 

Met deze functie kunt u grote en vierkante schalen gebruiken 
die niet vrij kunnen draaien in het product. Alleen verkrijgbaar 
met sommige bereidingsfuncties. 

Dubbele stoompan 

Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van 
de magnetron te reinigen en onaangename geuren te 
ve rw i j de ren . Geb ru i ksme thoden en geb ru i ks t i ps z i j n 
opgenomen in de gebruiksaanwijzingen. 

Met dit speciale menu kunt u het deeg laten rijzen, het voedsel 
warm houden, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en 
smelten, enz. 

Hoog rooster 

Functie Pictogram Aanbevolen accessoires / Voedingsgroepen Opmerkingen Pictogram Functie 

1. Combi (Microwave 
(Magnetron) + Grill)   

2. Combi ((Microwave  +Forced 
Air (Magnetron + Hete Lucht))  

NL  MWP 3391 
MWPN 3391

HOOFDFUNCTIES - BEKNOPTE HANDLEIDING 

2/4 

FORCED AIR (HETE LUCHT) 

GRILL 

Deze functie gebruikt een krachtige metalen buis om 
voedsel te grillen en voedsel een perfecte bruintint te 
geven. Druk op de toets Grill, draai aan de draaiknop om 
het energieniveau volgens onderstaande tabel in te stel-
len, druk op de toets Confirmation (Bevestigen) om te 
bevestigen en draai aan de knop om de kooktijd in te 
stellen. Druk op de toets Ok/Jet Start om de bereidingscy-
clus te starten. 

VERMOGENSNIVEAU 

  1 Laag 

2 Medium 

3 Hoog 

Met deze functie kunt u ovengebakken schotels 
verkrijgen. Gebruik deze functie voor het bereiden 
van meringues, koekjes, cake, soufflés, gevogelte en 
geroosterd vlees.

De functie Hete lucht is ontworpen om voedsel met 
een voorverwarmingsfase te bereiden. Deze gebruikt 
zowel de ventilator als de grill om de oven snel voor te 
verwarmen voordat u de bereiding start om zo de best 
mogelijke bereidingsresultaten te verkrijgen.

Druk op de toets Forced Air (Hete Lucht) en ga naar 
de voorverwarmingsfase, stel de temperatuur in door 
aan de draaiknop te draaien, als de gewenste 
temperatuur bereikt is, klinkt een signaal en wordt u 
gevraagd om voedsel toe te voegen. Draai na het 
toevoegen aan de draaiknop om de tijd in te stellen, te 
bevestigen en de bereidingscyclus te starten. 

MICROWAVE (MAGNETRON) 

Met de magnetronfunctie kunt u snel voedsel en dranken 
bereiden of opnieuw verwarmen.

Druk op de toets Microwave (Magnetron) en gebruik de 
draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om het 
vermogensniveau te kiezen volgens de tabel. 

VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK: 

750 W Bereiden van vis, vlees, groenten enz.  

650 W 
Bereiding van gerechten die u tijdens het 
opwarmen niet kunt roeren. 

500 W 

350 W Stoofpotten, smelten van boter. 

160 W Ontdooien. 

  90 W 

JET 

Verwarmen van dranken,water, heldere 
soepen, koffie, thee of ander voedsel met een 
hoog watergehalte. Wanneer het voedsel  
eieren of room bevat, moet u een lager niveau 
kiezen. 

Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, 
kaas- en eiergerechten en voor het afmaken 
van casseroles. 

Zachter maken van roomijs, boter en kazen. 

Met deze functie kunt u uw schotels automatisch 
opnieuw verwarmen. De magnetron zal automatisch 
het benodigde vermogensniveau en tijd van de 
magnetron berekenen voor de best mogelijk resulta-
ten in de kortste tijd. Gebruik deze functie voor het 
opwarmen van reeds bereid voedsel, zowel diep-
vries, koud als op kamertemperatuur. 

JET REHEAT (SNEL 
OPWARMEN)�

Accessoires: 

-Crispplaat -Crisphandgreep 

(Beschikbaar bij bereiden 
met recepten voor Dual 
Crisp Fry) 

- Hoog rooster 

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 crisp-
plaat snel de juiste temperatuur en begint het 
voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.

Handmatige functie Dual Crisp:

Druk op de toets Dual Crisp en bevestig, draai aan 
de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen, druk 
op de knop Jet Start om de bereidingscyclus te 
starten.

Functie Dual Crisp brood ontdooien: 

Druk op de toets Dual Crisp (Dubbel Knapperig) 
en draai aan de draaiknop om de functie P2 Dual 
Crisp Bread Defrost (Dual Crisp Brood Ontdooien) 
te selecteren, druk op de toets Confirmation 
(Bevest iging) ter bevest iging. Draai aan de 
draaiknop om de gewichtswaarde in te stellen en 
druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te 
starten.

Functie Dual Crisp bakken:

Druk op de toets Dual Crisp en draai aan de 
draaiknop om de functie P3-P9 Dual Crisp Fry te 
se lec teren, d ruk op de toe ts Conf i rmat ion 
(Bevest iging) ter bevest iging. Draai aan de 
draaiknop om de gewichtswaarde in te stellen en 
druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te 
starten.

De volgende accessoires moeten worden gebruikt 
met de Crispfunctie: 

DUAL CRISP 

NL  MWP 3391 
MWPN 3391

 JET DEFROST (SNEL 
ONTDOOIEN) 

Met de functie Jet Defrost (Snel Ontdooien) kunt u 
bevroren voedsel snel ontdooien. Druk op de knop 
Defrost (Ontdooien) en gebruik vervolgens de draai-
knop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de 
keuze van uw voorkeur te selecteren boven de opties 
die in de tabel worden weergegeven. 

Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het 
product u het volgende:
- pas de gewichtswaarde van het voedsel aan
- het voedsel omdraaien/roeren indien nodig 

Receptengids Dual Crisp:  

VOEDINGSGROEP 

Vlees 

Kip 

Vis 

Groenten 

Brood 

p 4 

p 5 

p 3 

p 2 

p 1 

p 7 
p 8 

p 4 

p 9 

p 5 
   6p  

 Dual Crisp

METHODE VOEDINGSGROEP 

Dual Crisp Fry

Handmatige  Dual Crisp

Kipnuggets 

Gepaneerde vis 

Kippenvleugels�

Aardappelschijfjes   

 Dual Crisp
Brood Ontdooien 

Patat 

Falafel 

p 3 

p 2 

p 1 

Pittige gepaneerde stokvis 

 Dual Crisp

Dual Crisp Fry

Dual Crisp Fry

Dual Crisp Fry

Dual Crisp Fry

Dual Crisp Fry

Dual Crisp Fry



NL  MWP 3391 
MWPN 3391

NL  MWP 3391 
MWPN 3391
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STOP TURNTABLE 
(DRAAIPLATEAU STOPPEN)

VERMOGENS
NIVEAU  

AANBEVOLEN GEBRUIK: 

650 W Groenten 

500 W Lasagna 

350 W Gevogelte en vis 

160 W Vlees 

  90 W Gegratineerd fruit 

COMBI MICROWAVE (COMBI 
MAGNETRON) + GRILL   

Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, 
zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden. Druk op de 

toets Combi: het display toont het getal “1” dat 
overeenkomt met de functie Combi (Magnetron + Grill). 
Druk op de toets Confirmation (Bevestigen) en selecteer 
dan het vermogensniveau volgens de onderstaande tabel. 

Gebruik deze functie als 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 (Magnetron + Hete Lucht)

Bij deze functie kunt u ook de klok instellen door deze 
knop 3 seconden ingedrukt te houden. 

DUAL STEAM (DUBBELE 
STOOMPAN)�

JET START

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van 
voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie 
of thee.
Druk op de toets Jet Start om de magnetronfunctie 
automatisch te starten op maximumvermogen gedurende 
30 seconden. Elke extra druk op de toets zal de 
bereidingstijd verlengen met 30 seconden. U kunt ook de 
tijd verlengen of verkorten door de draaiknop te draaien 
nadat de functie is gestart. 

Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijk smakende 
gerechten maken door met stoom te bereiden. Gebruik

deze functie voor het stomen van voedsel, zoals 
groenten en vis.

Deze functie werkt in 2 fasen.

B i j  d e e e r s t e f a s e w o r d t  h e t  w a t e r s n e l  o p 
kooktemperatuur gebracht. De bereidingstijd wordt door 
de sensor berekend.

De tweede fase stelt automatisch de temperatuur bij om 
het voedsel te laten sudderen, en om overkoken te 
vermijden.

De bereidingstijd moet handmatig worden ingesteld, de 
sensor van de magnet ron past automat isch het 
magnetronvermogen aan.

De recepten aanbevolen voor de dubbele stoompan zijn 
opgenomen in de Gebruiksaanwijzing. 

AANBEVOLEN GEBRUIK: 

350 W 
Gevogelte, aardappelen in de schil, 
lasagne en vis 

160 W Geroosterd vlees en vruchtentaarten 

90 W Taarten en gebak 

AUTO CLEAN 
(AUTOMATISCHE REINIGING) 

COMBI (MICROWAVE + FORCED 
AIR (MAGNETRON + HETE 
LUCHT))

Deze functie combineert bereiden met Magnetron en Hete 
lucht, zodat u in de oven gebakken schotels in minder tijd 
kunt bereiden. Druk op de Combi-toets en gebruik dan de 
draaiknop en de toets Confirmation (Bevestiging) om het 
nummer "2" te selecteren voor de functie Combi (Magnetron 
+ Hete Lucht).  Kies een geschikte temperatuur en druk op 
de toets Confirmation (Bevestiging) ter bevestiging, en kies 
dan het vermogensniveau volgens de tabel. 

Deze automat ische re in ig ingscyc lus he lp t u de 
o v e n r u i m t e v a n d e m a g n e t r o n t e r e i n i g e n e n 
onaangename geuren te verwijderen.

Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de 
gebruiksaanwijzingen. 

VERMOGENS
NIVEAU  

 CHEF MENU (CHEFMENU) 

SPECIAL MENU
(SPECIAAL MENU) 

Chefmenu is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
gids met automatische recepten die telkens opnieuw 
perfecte resultaten opleveren.

Gebruik dit menu voor het bereiden van de bereidingen, 
vermeld op de laatste pagina van deze beknopte 
handleiding. Druk op de toets Chef Menu (Chefmenu), 
selecteer een recept en volg de instructies op het display: 
Het menu past de bereidingsparameters automatisch aan 
voor de beste resultaten. Een complete beschrijving van 
alle menurecepten vindt u in de Gebruiksaanwijzing. 

Special Menu (Speciaal Menu) is een handige toets die 
verschillende functies bevat welke het bereidingsproces 
ondersteunen. Hiermee kunt u het deeg laten rijzen, 
boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, 
enz. 

p 10 

Deeg rijzen 

METHODE VOEDINGSGROEP 

Warm houden 

Zacht maken 

Zacht maken 

Zacht maken 

Zacht maken 

Smelten 

Smelten 

Smelten 

Smelten 

Boer 

Roomijs 

Roomkaas 

Bevroren sap 

Boer 

Chocoladebrokken 

Kaas 

Marshmallows 

p 7 

p 8 

p 4 

p 9 

p 5 

   6p  

p 3 

p 2 

p 1 Deeg rijzen 

Warm houden 
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CHEF MENU- AUTOMATISCHE RECEPTEN 

ACCESSOIRES 
Een complete beschrijving van 
alle recepten van het CHEFMENU 
vindt u in de Gebruiksaanwijzing. 

Magnetron- en 
ovenvaste schotel 

Stoompan Stoompan 

(Onderkant en 
deksel) 

(enkellaags stoompan) 
Laag 

rooster 

Crispgreep en 
crispplaat Hoog 

rooster  

Visfilets 

Bevroren gedekte stukjes 

Garnalen 

Zelfgemaakte pizza 

Quiche Lorraine 

Panstijl pizza 

Dunne pizza 

Verse lasagna

Bevroren lasagna

Eigengemaakte 
frui tpastei 

Scones 

Cake 

Geroosterde noten 

Gepaneerde garnalen 

Rijst 

Pasta 

Spelt

Quinoa 

Stukken vis 

Vruchten 

Schelpen

Moscovisch gebak

Verse pizza
Muffins

Biscuits

Meringues

Yogurt 

P1

P2

P3

P4

5-PIZZA / QUICHE

P5

P1

P2

6-PASTA/ LASAGNA

P3

P3

P1

P2

7-RICE/ CEREALS

P1

P2

P3

P4

8-DESSERTS
/ PASTRIES

P6

P7

P8

P9

P5

P10

P1

P2

4-FISH/SEA FOOD

P3

P4

P6

P5

Aardappelen 

Tomatoes 

Worteltjes 

Broccoli 

Aardappelen 

Diepvriesgroenten  

P1

P2

P3

1-VEGETABLES

P4

P5

P6

 Kippenbillen 

Kipfilets

Kipfilets 

P1

P2

P3

2-CHICKEN

Beef 

Lamb 

Entrecote 

Ham 

P1

P2

3-MEAT

P4

P3
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