
CHEAF MENU (kokkEMENy)
Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater. 

q Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen.
w Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge oppskrift (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekref-

te.
e Avhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minut-

ter.
r Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.
Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt. 

OPPSKRIFT
OPPRIn-

nElIg TIl-
STAnd

VEKTMEngdE VARIgHET KlARgJØRIng

q 
       Suppe

Romtempe-
ratur 250-1000g / 250g 3-8 min.

Dekk til fatet, og la det komme luft ut. 
Rør maten når mikrobølgeovnen ber 
om det. 
La den hvile i 3 minutter før servering.

w 
       Saus

Romtempe-
ratur 250-1000g / 250g 4-13 min.

Dekk til fatet, og la det komme luft ut. 
Rør maten når mikrobølgeovnen ber 
om det. 
La den hvile i 3 minutter før servering.

e 
nedkjølt pizza 

Kjøleskap-
temperatur 200-600g / 50g 3-5 min.

Legg pizzaen på et mikrobølgeovnfast 
fat. 
Du bør ikke stable flere pizzaer anbe-
falt.

r 
Tallerken

Kjøleskap-
temperatur 250-350g / 50g 7-10 min.

Gjør klar en middagstallerken med 
kjøtt, potetmos og grønnsaker. Dekk til 
fatet, og la det komme luft ut. La den 
hvile i 3 minutter før servering.

 
t

drikkevarer

Romtempe-
ratur 150-600ml / 150ml 1-5 min. Sett en metallskje i koppen for å forhin-

dre at væsken blir for varm. 

Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølge-funk-
sjonen 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.

JET STArT

Bruk denne funksjonen  når du trenger å bruke veldig store 
beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen.
"Stop roterende tallerken" funksjonen fungerer kun med 
følgende tilberedningsfunksjoner: Varmluft, Kombi-grill, 
Kombi-luft

STop TUrNTAblE 
(SToppE drEiEplATEN)

OPPSKRIFT
OPPRIn-

nElIg TIl-
STAnd

VEKTMEngdE VARIgHET KlARgJØRIng

y 
Kjøttdeig Frosset

100-2000g (100-
499g/50g, 500-

2000g/100g) 1-29 min.
Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. 
La maten hvile i minst 5 minutter etter 
tilberedning for bedre resultater. Snu 
maten når ovnen ber om det.

u 
Fjærkre Frosset

100-2500g (100-
499g/50g, 500-

2000g/100g)
1-41 min.

Hel kylling, stykker eller fileter. 
la maten hvile i minst 5–10 minutter etter til-
beredning for bedre resultater. Snu maten når 
ovnen ber om det.

i 
Fisk Frosset

100-1500g (100-
499g/50g, 500-

1500g/100g)
1-18 min.

Hel, i skiver eller fileter. 
la maten hvile i minst 5 minutter etter tilbered-
ning for bedre resultater. Snu maten når ovnen 
ber om det.

o 
grønnsaker Frosset

100-1500g (100-
499g/50g, 500-

1500g/100g) 1-18 min.
grønnsaker i store, mellomstore og små biter. 
la maten hvile i minst 3-5 minutter før servering 
for bedre resultater. Snu maten når ovnen ber 
om det.

    a 
Brød (standard)* Frosset 100-550g / 50g 1-4 min.

Frosne rundstykker, baguetter og croissanter.
la maten hvile i minst 5 minutter for bedre re-
sultater. Snu maten når ovnen ber om det.

s 
Popcorn

Romtem-
peratur 100 g 3 min. Plasser posen på roterende tallerken. 

Tilbered kun en pose om gangen.

d 
Blandet ris 

Frosset 300-650g 6-11 min.
Fjern maten fra pakken, sett maten på 
mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten 
når ovnen ber om det.

f 

Pasta blandet 
Frosset 250-550g 5-10 min.

Fjern maten fra pakken, sett maten på 
mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten 
når ovnen ber om det.

g 
Blandede grønn-

saker 
Frosset 150-600g 4-12 min.

Sett maten på et mikrobølgeovnfast fat. 
Legg 2 ss vann til maten. Rør i maten 
når du blir bedt om det.

h  
Frosset lasagne

Frosset 300-600g 14-18 min.
Fjern eventuell aluminiumsfolie, og sett 
maten på det mikrobølgeovn- og steke-
ovnfaste fatet.

j 
Sukkerbrød (lett)

Romtem-
peratur 400g 23 min.

Pisk to egg og 125 g sukker med en 
mikser i 2–3 minutter. Smelt 37 g mar-
garin, og rør inn egg- og sukker-blan-
dingen. Bland 125 g hvetemel med 
7,5 g bakepulver, og tilsett sammen 
med 75 g vann. Legg bakepapir på 
bunnen av en mikrobølgeovn- og ste-
keovnfast tallerken, og hell i røren. 
Legg mat på den lave risten når ovnen 
er forvarmet.

OPPSKRIFT
OPPRIn-

nElIg TIl-
STAnd

VEKTMEngdE VARIgHET KlARgJØRIng

  k 
Fersk pizza

Romtem-
peratur 700g 21 min.

Mål opp 150 g vann på 37 °C direkte 
inn i miksebollen, og løs opp 15 g gjær 
i vannet. Mål 2 ml salt og 2 ss olje, 
vei opp 225 g mel, og tilsett vannet. 
Elt godt til deigen er formet (ca. 5 
minutter). Dekk til med et håndkle, og la 
heve i 30 minutter ved romtemperatur. 
Elt deigen til den er god. Kjevle ut 
deigen med kjevle, legg den på den 
lett smurte crisp-pannen, og prikk med 
gaffel. Smør på 1 dl tomatsaus på 
deigen, og strø over med 60 g skinke 
og 125 g ost (og oregano) på toppen. 
Sett på den lave risten for å lage mat 
når ovnen er forvarmet.

l 
Muffins 

Romtem-
peratur 350g 23 min.

Pisk sammen 170 g margarin og 170 g 
sukker i en elektrisk mikser til den blir 
myk og blek i fargen. Pisk inn 3 egg, 
ett om gangen. Vend forsiktig inn 225 g 
siktet mel blandet med 7 g bakepulver 
og 0,25 g salt. Hell 28 g av blandingen i 
papirformer, og plasser 11–13 stk. jevnt 
fordelt på crisp-pannen eller bakepan-
nen. Sett pannen på den lave risten når 
ovnen er forvarmet.

  1( 

Kjeks 

Romtem-
peratur 180g 14 min.

Rør sammen småkakeblanding, 80 g 
smør og et ekstra stort egg i en stor 
bolle med en treskje til det er blandet 
sammen. Bruk hendene til å danne en 
myk deig. Mål opp teskjeer med små-
kakedeig, og rull til kuler (20 g i hver 
kule). Plasser dem på crisp-pannen 
med 5 cm mellomrom, og legge på den 
lave risten når ovnen er forvarmet.

2)
Marengs 

Romtem-
peratur 100g 60 min.

Pisk 2 eggehviter og 80 g sukker. 
Smak til med vanilje og mandelessens. 
Form til 10–12 stykker på smurt crisp-
panne eller bakeplate. Sett pannen på 
den lave risten når forvarming er ferdig.

Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.
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EFFEKT FORESlåTT BRuKSOMRådE:

800 W
Oppvarming av drikke,  vann, klare supper, 
kaffe, te eller andre matvarer med høyt van-
ninnhold. Velg lavere effekt dersom maten 
inneholder egg eller fløte.

650 W Tilberedning av  fisk, grønnsaker, kjøtt osv.

500 W
Mer forsiktig tilberedning  av sauser med 
høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og 
for ferdiggjøring av gryteretter.

350 W Surre stuinger,  smelte smør.
160 W Tining.

  90 W Mykning av iskrem, smør og ost, hold 
varmen.

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme 
opp mat og drikke.

MiCro 
(MikrobØlGE) Grill

q Trykk på Micro (Mikrobølge)-knappen. det maksima-
le effektnivået (800 W) vises på skjermen og watt-iko-
nene begynner å blinke.

w Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilbered-
ningstid.

e Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
r Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilbered-

ningstid.
t Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Foreslått 
tilbehør:

Fatdeksel 
(selges separat) 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.

dedikert 
tilbehør: Høy rist

q Trykk grill-knappen. 

w Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketi-
den.

e Trykk på OK-/Jet Start-knappen for å starte tilbered-
ningen.

 W 1 0 8 9 6 7 9 5

denne automatiske rengjøringssyklusen hjelper deg å ren-
gjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på 
dreieplaten.
Trykk Auto Clean(Autorengjøring)-knappen, og trykk der-
etter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringssyklu-
sen.
En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minut-
ter når rengjøringssyklusen er ferdig. Trykk deretter på 
Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å avbryte sig-
nalet. Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innven-
dige overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.

AUTo ClEAN 
(AUTorENGJØriNG)
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f Varmluft-ikon
g Jet-tiningmenyikon
h Jet-oppvarmingsmenyikon
j Kokkemeny-ikon
k Mikrobølgeeffekt (watt)
l Mikrobølge-ikon
; grill-ikon
2) Innstilling av klokke/valg av tid
2! Valg av type mat
2@ Vekt (gram)

q Skjerm 
w Chef menu (Kokkemeny)-knappen
e Micro (Mikrobølge)-knappen
r grill-knappen
t OK-knappen
y Stop (Stopp)/Clock (klokke) -knappen 
u Auto Clean (Autorengjøring) / Stop 

Turntable button (Stoppknapp for drei-
eplate)-knappen

i Combi(Kombi)-knappen
o Pluss-knappen
a Minus-knappen
s Forced Air (Varmluft)-knappen
d Jet Start-knappen

CoMbi Grill (koMbi-Grill)

EFFEKTTRInn FORESlåTT BRuKSOMRådE:

650 W grønnsaker

500 W Fjærkre

350 W Fisk

160 W Kjøtt

90 W gratinert  frukt

denne funksjonen kombinerer  mikrobølger og 
varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på 
kortere tid.

q Trykk på Combi(Kombi)-knappen .

w Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «1», og 
trykk OK-knappen for å bekrefte.

e Trykk pluss-/minusknappene for å angi mikrobølge-
effekt (se tabellen under).

r Trykk OK-knappen for å bekrefte.

t Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberednings-
tid.

y Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

dedikert 
tilbehør: Høy rist

CoMbi Air (koMbi-vArMlUFT)

denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, som 
lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid.

EFFEKTTRInn FORESlåTT BRuKSOMRådE:

350 W Fjærkre, bakte poteter, lasagne og 
fisk

160 W Stek og fruktkaker
90 W Kaker og bakverk

denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved 
bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberednings-
syklusen akkurat som i en tradisjonell ovn.

ForCEd Air (vArMlUFT)

lav rist
dedikert 
tilbehør:

q Trykk på Forced Air button (Varmluft-knappen).

w Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn tempe-
raturen, og trykk OK-knappen for å bekrefte.

e Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberednings-
tid.

r Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter. For-
håndsvarme-ikonet lyser så snart den innstilte tem-
peraturen er nådd.

q Trykk på Combi(Kombi)-knappen.
w Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «2», og trykk 

OK-knappen for å bekrefte.
e Trykk de pluss-/minus-knappene  å stille inn 

temperaturen og trykk OK-knappen for å bekrefte.
r Trykk pluss-/minus-knappene  for å stille inn 

mikrobølgeovneffekt (se tabellen under), og trykk 
OK-knappen for å bekrefte.

t Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn tiden .
y Trykk på OK-/Jet Start-knappen. 

dedikert 
tilbehør: lav rist

CloCk (klokkE)
For å stille inn klokken på apparatet ditt:

q Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
w Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
e Trykk OK-/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne 

og blinke.
r Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
t Trykk OK-/Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

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


