
MICROWAVE
(MIKROVÅGS)

Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör! Besök din lokala Whirlpool webbsida.

SNABBREFERENSGUIDE
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För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal 
effekt (800 W) i 30 sekunder, tryck på JetStart (Snabb-
start)-knappen.

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden 
med 30 sekunder.

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), 
tryck på Jetstart för att starta den valda funktionen.

JETSTART (SNABBSTART)

För att ställa in klockan på din apparat:

q Tryck på Clock (Klocka)-knappen.
w Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tim-

marna.
e Tryck på Clock (Klocka)/Jetstart (Snabbstart)-knap-

pen. Minuterna börjar blinka.
r Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in mi-

nuterna.
t Tryck på Clock (Klocka)- eller Jet Start (Snabb-

start)-knappen. Klockan är inställd.

Notera:
Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett 
strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i 
klockinställningsläget, i detta fall, följ ovanstående proce-
dur med start från steg 2.

CLOCK (KLOCKA)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller upp-
värmning av mat och dryck.

q Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen. Den 
maximala effektnivån (800 W) kommer att visas på 
displayen och wattikonerna börjar blinka.

w Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen upprepade 
gånger för att effektvärde (se tabellen nedan).

e Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in 
tillagningstiden.

r Tryck på Jet Start (Snabbstart)- (Snabbstart)-
knappen för att starta tillagningen.

EFFEKT FörESlaGEN aNVäNDNiNG:

800 W

Uppvärmnings av drycker,  vatten, klara 
soppor, kaffe, te och annan mat med hög vat-
tenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde 
bör ett lägre effektläge väljas.

650 W Tillagning av  fisk, grönsaker, kött, etc.

500 W
Försiktig tillagning av  t.ex. såser med hög 
proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att 
avsluta tillagningen av gryträtter.

350 W Sjuda stuvningar,  smälta smör.
160 W Upptining.

90 W Göra glass, smör och ost mjuk, varmhållning.

Föreslagna till-
behör:
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(säljs separat)
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SNABBREFERENSGUIDESE   MCP 341
  MCP 343

GRILL (endast för MCP 343)

COMBI GRILL + MICROWAVE 
(KOMBI GRILL+MIKROVÅGS)

(endast för MCP 343)

Denna funktion kombinerar Grill och mikrovågsuppvärm-
ning vilket låter dig tillaga gratänger snabbare.
q Tryck på Grill-knappen.

w Tryck på knappen Microwave (Mikrovågs)-knappen 
upprepade gånger för att ställa in Mikrovågseffekten 
(se tabellen nedan).

e Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in till-
lagningstiden.

r Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att star-
ta tillagningen.

EffEktnivå förEslagEn använd-
ning:

650 W grönsaker

500 W kyckling
350 W fisk
160 W kött

90 W gratinerad  frukt
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JET DEFROST MENu
(SNABBuPPTININGSMENy)

JET REHEAT MENu
(SNABBuPPVäRMNINGSMENy)

FAVOuRITE (FAVORIT)

AuTO CLEAN
(AuTOMATISK RENGÖRING)

POP CORN (endast för MCP 341)

avsedda 
tillbehör: Trådgaller

avsedda 
tillbehör: TrådgallerFöreslagna 

tillbehör:
Tallrikslock
(säljs separat)

Favoritfunktionen är ett enkelt sätt att snabbt spara och 
använda ett favorit recept.
SPara EN Favorit:
q Välj en tillagningsfunktion och dess parametrar 

(t.ex.: watt, typ av mat, vikt...) utan att starta 
tillagningscykeln.

w Tryck på och håll kvar knappen Favourite (Favorit) i 
några sekunder.

e Ett pip kommer att spelas upp och funktionen sparas.
HUr EN FaVOriT HäMTaS:
q Tryck på knappen Favourite (Favorit).

Notera: 
 - Notera: det är möjligt att ersätta en befintlig Favorit med 
en ny, upprepa ovanstående procedur.
 - Notera: när apparaten inkopplad eller efter strömavbrott 
kommer din Favourite funktion att återställas till 
standardvärdet (d.v.s.: Mikrovågsfunktion, 800 W, 2 
minuter).

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa 
dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort 
obehagliga lukter.
Häll i 235 ml vatten i en plastbehållare och placera den 
på glastallriken.
Tryck på auto Clean (automatisk rengöring)-knappen, 
tryck sedan på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att 
starta regöringscykeln.
Vid slutet kommer en pipsignal att ljuda var 10:e sekund 
under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad, tryck 
då på Stopp-knappen eller öppna luckan för att avbryta 
signalen. Ta sedan bort behållaren och torka av de inre 
ytorna med en mjuk trasa eller pappershandduk.

Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt. 

q Tryck på menyknappen Jet Defrost upprepade 
gånger för att ställa in typ av mat (se tabellen nedan).

w Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in 
matens vikt.

e Tryck på Jetstartknappen. Upptiningscykeln startar. 
Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt 
på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be 
dig att vända/röra i maten när så behövs.

MattyP vikt

 p 1 köttfärs 100 g - 2000 g

p 2 kyckling 100 g - 2500 g

p 3 fisk 100 g - 1500 g

p 4 grönsaker 100 g - 1500 g

p 5 Bröd 100 g - 550 g

Denna funktion möjliggör automatisk uppvärmnings av 
maträtterna. 

q Tryck på Jet reheat-knappen upprepade gånger för 
att ställa in typ av mat.

w Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in matens 
vikt.

e T ryck  på  Je ts ta r t  (Snabbs ta r t ) -knappen. 
Uppvärmningscykeln startar. Varaktigheten för 
funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat 
och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be 
dig att vända/röra i maten när så behövs.

MattyP vikt

 p 1 soppa 250 g - 1000 g

p 2 sås 250 g - 1000 g

p 3 kyld pizza 200 g - 600 g

p 4 flat tallrik 250 g - 350 g

p 5 dryck 150 ml - 600 ml 

Denna funktion möjliggör tillagning av popcornspåsar för 
mikrovågsugnar (nettovikten hos påsarna måste vara 
100 g).

q Tryck på knappen Pop Corn.

w Tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att star-
ta tillagningen.

Notera: det är endast möjligt att tillaga en påse i taget. 

Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar 
en grill- eller gratineringseffekt.
Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, 
varma smörgåsar, potatiskroketter, korvar och grönsaker.
q Tryck på Grill-knappen.

w Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillag-
ningstiden.

e Tryck på Jet Start (SnabbStart)-knappen för att star-
ta tillagningen.


