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Avastage kõik originaalsed 
Whirlpooli tarvikud!   

Külastage oma kohalikku 
Whirlpooli veebisaiti.  

JUHTPANEEL LÜHIJUHEND -  
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Stopp

Peatage või lähtestage ükskõik 
missugune ahjufunktsioon.  Digitaalne ekraan  Kiirkäivitus

ERITEGEVUSED PÕHIFUNKTSIOONID 

Ülemine rest 

Pruunistusplaat 

Pruunistuskäepide 

Alumine rest    

Alumine rest 

Keep Warm (Soojashoidmine)�

Dual Crisp Fry (Kahekordne 
krõbedaks praadimine)�

Pruunistusplaat 

Pruunistuskäepide      Ülemine rest 

MWP 338 

See erimenüü võimaldab tainast kergitada, võid, šokolaadi, jäätist, 
jne pehmendada ja sulatada. 

Mikrolainefunktsiooni käivitamiseks maksimaalse 
võimsuse juures 30-ks sekundiks vajutage 
lihtsalt nuppu Jet Start (Kiirkäivitus).
Kui olete juba valinud küpsetusfunktsiooni (nt: 
Grill), vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et 
käivitada valitud funktsioon.
Iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 
30 sekundi võrra. 

Funktsiooni valimiseks puudutage selle nime. Kasutage pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et 
määrata küpsetusparameetrid. 

Funktsiooni valimiseks puudutage selle nime või ikooni juhtpaneelil. Täiendavat teavet erifunktsioonide kohta 
leiate kasutusjuhendist. 

Mikrolaine- ja ahjukindel nõu 

Mikrolaine- ja ahjukindel nõu 

30 automaatretsepti sisaldav loend on toodud selle lühijuhendi 
viimasel leheküljel. Iga retsepti täieliku kirjelduse leiate 
kasutusjuhendist. 

See automaatne puhastustsükkel aitab puhastada mikrolaineahju 
õõnt ja eemaldada ebameeldivaid lõhnasid. Kasutamisvõtteid ja 
vajalikke näpunäiteid leiate kasutusjuhendist. 

See funktsioon võimaldab kasutada suuri ja kandilisi nõusid, mis ei 
saa seadme sees vabalt pöörelda. On saadaval ainult koos mõnede 
küpsetusfunktsioonidega. 

Ülemine rest 

Chef Menu 
(Peakoka menüü)  

Auto Clean 
(Automaatne 
puhastamine) 

Special Menu (Erimenüü) 

Stop Turntable 
(Pöördaluse peatamine) 

Funktsioon Ikoon Soovitatavad tarvikud / Toidu kategooriad 
Märkused Ikoon Funktsioon 

Confirmation 
(Kinnitusnupp)/
Pöördnupp  

Microwave (Mikrolaineahi) 

Grill 

Dual Crisp (Kahekordne 
pruunistamine) 

Forced Air (Sundõhk) 

Jet Defrost (Kiirsulatus) 

Combi (Kombi) 

Kombifunktsioonid: 

1. Combi (Microwave + Grill) 
(Kombi (Mikrolained + Grill))  

2. Combi (Microwave + Forced Air) 
(Kombi (Mikrolained + Sundõhk))  
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FORCED AIR (SUNDÕHK) 

MICROWAVE (MIKROLAINED)  JET DEFROST (JET-SULATUS) GRILL 

DUAL CRISP (KAHEKORDNE 
PRUUNISTAMINE) 

TOIDU KATEGOORIA 

Liha 

Kana 

Kala 

Köögiviljad 

Leib 

MWP 338 

ŸSee funktsioon võimaldab saavutada ahjurooga 
meenutava tulemuse. Kasutage seda funktsiooni, et 
valmistada beseed, lehttainast, kooke, sufleed, 
linnuliha ja röstliha.

ŸSundõhu funktsioon on ette nähtud toidu küpsetamiseks 
eelkuumutuse etapis. Kasutage nii ventilaatorit kui ka 
grilli, et ahju enne küpsetamise alustamist kiirelt 
eelkuumutada, saavutamaks parimaid võimalikke 
küpsetustulemusi.

ŸVajutage nuppu Forced Air (Sundõhk) ja sisenege 
eelkuumutuse etappi, reguleerige temperatuuri, 
keerates pöördnuppu; kui soovitud temperatuur on 
saavutatud, kõlab helisignaal ja ekraanil kuvatakse 
toidu lisamise soovitus. Pärast toidu lisamist keerake 
pöördnuppu, et seada aeg ja käivitada küpsetustsükkel. 

VÕIMSUSTASE 

  1 Madal 

2 Keskmine 

3 Kõrge 

TOIDE SOOVITATAV KASUTUS: 

750 W Kala, liha, köögiviljade jne valmistamine.  

650 W Selliste toitude valmistamiseks, mida ei saa segada. 

500 W 

350 W Hautiste valmistamine, või sulatamine. 

160 W Sulatamine. 

  90 W 

900W 

Jookide, vee, selgete suppide, kohvi, tee või 
muu kõrge veesisaldusega toidu 
soojendamine. Kui toit sisaldab muna või 
koort, valige madalam võimsus.�

Ettevaatlikum toiduvalmistamine, nt kõrge 
proteiinisisaldusega kastmed, juustu- ja 
munaroad ning vormiroogade viimistlemine. 

Jäätise, või ja juustude pehmendamine.�

ŸSee funktsioon kasutab toidu grillimiseks võimsat 
metalltoru, andes toidula täiusliku pruuni värvi. 
Vajutage grillinuppu, keerake pöördnuppu, et valida 
võimsustase vastavalt alltoodud tabelile, seejärel 
vajutage kinnitamiseks Confirmation (kinnitusnuppu) ja 
keerake pöördnuppu küpsetusaja seadmiseks. 
Vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et alustada 
küpsetustsüklit. 

ŸSee eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab 
küpsetada toidu ala- ja ülapinna täiuslikult kuldpruuniks. 
Kasutades küpsetamiseks nii mikrolaineid kui ka grilli, 
saavutab pruunistusplaat kiiresti õige temperatuuri ja 
hakkab toitu pruunistama.

Funktsioon Manual Dual Crisp (Kahekordne käsitsi 
pruunistamine):

ŸVajutage nuppu Dual Crisp (Kahekordne pruunistamine), 
keerake pöördnuppu, et seada küpsetusaeg, vajutage 
nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et alustada küpsetustsüklit.

Funktsioon Dual Crisp Bread Defrost (Leiva sulatamine 
kahekordse pruunistamisega): 

ŸVajutage nuppu Dual Crisp (Kahekordne pruunistamine) 
ja keerake pöördnuppu, et valida funktsioon P2 Dual 
Crisp Bread Defrost (Leiva sulatamine kahekordse 
pruunistamisega), seejärel vajutage kinnitamiseks 
Confirmation (kinnitusnuppu). Keerake pöördnuppu, et 
muuta kaalu ja vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus) 
küpsetustsükli käivitamiseks,

ŸFunktsioonidefa Manual Dual Crisp (Kahekordne 
käsitsi pruunistamine): ja Dual Crisp Bread Defrost 
(Leiva sulatamine kahekordse pruunistamisega) tuleb 
kasutada järgmisi tarvikuid:  

ŸSulatusfunktsioon võimaldab külmutatud toitu kiiresti 
sulatada. Vajutage sulatusnuppu, seejärel kasutage 
pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et valida 
oma eelistatud funktsioon tabelis toodute seast. 

ŸParimate võimalike tulemuste saavutamiseks palub 
seade:

- muuta toidu kaalu väärtust
- toitu pöörata/segada, kui vaja 

Tarvikud: 

-Pruunistusplaat -Pruunistuskäepide 

p 4 

p 3 

p 2 

p, 1 

p 5 

ŸFunktsioon Microwave (Mikrolained) võimaldab kiirelt 
küpsetada või toitu ja jooke soojendada. 

ŸVajutage mikrolainete nuppu, seejärel kasutage 
pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et valida 
võimsustase vastavalt tabelile. 

EE
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Kodune puuviljapirukas

Teeküpsised

Koogi pruunistamine

Pähklid

Paneeritud krevetid

Peekon
Biskviitkook (kerge)

Värske pitsa

Muffinid

Küpsised

Beseed

Jogurt

Munapuder

Lihapallid

Õhukese paneeringuga 
krõbekana

Loomaliha

Lambaliha

Antrekoot

Kanakoivad

Kanafilee tükid

 Täidetud kartulid 

Kattega fileetükid

Kartulid

Tomatid

Kodune pitsa

Lorraine'i quiche

Pannipitsa

Õhuke pitsa

Värske lasanje

Külmutatud lasanje

  MENÜÜ CHEF (PEAKOKK) AUTOMAATRETSEPTID 

P.1

P2

P3

P4

5-PITSA/QUICHE

P5

P.1

P2

6-PASTA/LASANJE

P.1

P2

P3

P4

7-MAGUSTOIDUD/
KONDIITRITOOTED

P6

P7

P8

P9

P5

P.1

P2

4-KALA/MEREANNID

P.1

P2

3-LIHA

P4

P5

P3

P.1

P2

P3

1-KÖÖGIVILJAD

P.1

P2

P3

P4

2-KANA

TARVIKUD 

MWP 338 
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PÕHI - JA ERIFUNKTSIOONID LÜHIJUHEND -  

VÕIMSUSTASE  SOOVITATAV KASUTUS: 

350 W 
Linnuliha, koorimata kartulid, lasanje 
ja kala 

160 W Röstliha ja puuviljakoogid 

90 W Koogid ja kondiitritooted 

VÕIMSUSTASE  SOOVITATAV KASUTUS: 

650 W Köögiviljad 

500 W Lasagne (Lasanje) 

350 W Linnuliha ja kala 

160 W Liha 

  90 W Gratineeritud puuviljad 

STOP TURNTABLE 
(PÖÖRDALUSE PEATAMINE) 

JET START (KIIRKÄIVITUS) 

DUAL CRISP FRY (KAHEKORDNE 
KRÕBEDAKS PRAADIMINE)�

AUTO CLEAN 
(AUTOMAATNE PUHASTAMINE) 

KEEP WARM (JÄTKAKE 
SOOJENDAMIST)  

ŸSee funktsioon võimaldab värskelt küpsetatud toitu 
soojana hoida.

ŸTemperatuuri saab reguleerida vahemikus 60℃-

80℃, soovitatavad retseptid leiate kasutusjuhendist. 

ŸNupp Special menu (Erimenüü) on mugav nupp, mis sisaldab 
erinevaid funktsioone, mis toetavad küpsetusprotsessi. See 
võimaldab tainast kergitada, võid, šokolaadi, jäätist, 
juustu jne pehmendada ja sulatada. 

ŸSee funktsioon kombineerib mikrolained ja grilli, 
võimaldades küpsetada ja gratineerida lühema aja jooksul. 
Vajutage nuppu Combi (Kombi): ekraanil kuvatakse number 

“1”, mis vastab kombifunktsioonile (Grill + Mikrolained). 
Vajutage Confirmation (kinnitusnuppu), seejärel valige 
võimustase vastavalt alltoodud tabelile. 

ŸSee eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab 
samaaegselt toitu pruunistada ja praadida. Kasutage 
seda funktsiooni, et kiirelt pruunistada ja praadida 
friikartuleid, kananagitsaid, paneeritud kala ja viilutatud 
kartuleid. 

ŸSee funktsioon kombineerib mikrolained ja sundõhu, 
võimaldades valmistada ahjuroogasid lühema aja jooksul. 
Vajutage nuppu Combi (Kombi), seejärel kasutage 
pöördnuppu ja Confirmation (kinnitusnuppu), et valida 
number "2" kombifunktsiooni (Mukrolained + Sundõhk) 
jaoks. Valige sobiv temperatuur vahemikus ja vajutage 
Confirmation (kinnitusnuppu), seejärel valige võimustase 
vastavalt tabelile. 
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TOIDU KATEGOORIA MEETOD 

Friikartulid 

Kananagitsad 

Kalaleib 

Kanatiivad 

Kartuliviilud 

Falafel 

Vürtsikas paneeritud tursk 

TOIDU KATEGOORIA 

ŸPeakoka menüü on lihtne ja intuitiivne juhend, mis 
pakub automaatretsepte, et tagada iga kord täiuslik 
tulemus.

ŸKasutage seda menüüd, et valmistada lühijuhendi 
viimasel leheküljel loetletud toite. Vajutage nuppu Chef 
Menu (Peakoka menüü), seejärel valige lihtsalt retsept 
ja järgige ekraanijuhiseid. Menüü reguleerib automaatselt 
küpsetusparameetreid, et saada parimaid tulemusi. 
Kõigi menüüs sisalduvate retseptide täieliku kirjelduse 
leiate kasutusjuhendist. 

ŸSee automaatne puhastustsükkel aitab puhastada 
mikrolaineahju õõnt ja eemaldada ebameeldivaid 
lõhnasid.

ŸKasutamisvõtteid ja vajalikke näpunäiteid leiate 
kasutusjuhendist. 

ŸKasutage seda funktsiooni, kui peate kasutama väga 
suuri nõusid, mis ei saa ahjus vabalt pöörelda.

ŸFunktsioon Stop turntable (Pöördaluse peatamine) 
toimib ainult järgmiste küpsetusfunktsioonidega:

- Sundõhk
- Kombi (Mikrolained + Sundõhk)

ŸSee funktsioon võimaldab ka juurdepääsu kella/keele 
seadistusrežiimi, kui vajutada ja hoida seda nuppu 3 
sekundit. 

ŸSeda funktsiooni kasutatakse kõrge veesisaldusega 
toidu kiireks soojendamiseks, nt selged supid, kohv või 
tee.

ŸVajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et käivitada 
täisvõimsusel (900W) 30 sekundiks mikrolainete 
funktsioon. Iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 
30 sekundi võrra. Saate ka aega suurendada või 
vähendada, keerates pärast funktsiooni käivitumist 
pöördnuppu. 

p 7 

p 8 

p 4 

p 9 

p 5 

   6p  

p 3 

p 2 

p, 1 

COMBI ( MICROWAVE + GRILL ) 
(KOMBI (MIKROLAINED + GRILL))   

COMBI ( MICROWAVE + FORCED AIR )
(KOMBI (MIKROLAINED + SUNDÕHK))  

CHEF MENU (MENÜÜ CHEF 
(PEAKOKK)) 

SPECIAL MENU (ERIMENÜÜ) 

Šokolaadi laastud 

Vahukommid Sulatus

Sulatus

Sulatus

Sulatus

Pehmendamine

Pehmendamine

Pehmendamine

Pehmendamine

Taigna 
kergitamine

Taigna 
kergitamine

Jäätis

Või

Või

Külmutatud mahl

Toorjuust

Juust

EE

Kõigi menüüs Chef (Peakokk) sisalduvate 
retseptide täieliku kirjelduse leiate 
kasutusjuhendist. 

p 7 

p 4 

p 5 

   6p  

p 3 

p 2 

p, 1 

Mikrolaine- ja 
ahjukindel nõu  

Alumine rest 
Pruunistuskäepide 
ja pruunistusplaat  

Ülemine rest  
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