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-/+  KNAP 
Til øgning/reducering af kogetid og madvægt.

Jet Start
For at starte mikrobølgefunktionen på den 
højeste styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke 
på Jet Start-knappen.
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunk-
tion (f.eks: Grill), skal du trykke på Jet Start, for 
at starte den valgte funktion.
For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden 
med 30 sekunder.

Stop
 

Tryk for at stoppe 
eller nulstille ovn-
funktionerne. 

UR-KNAP 

At indstille uret eller køkkenet timeren.

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING 
AF EN TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:
Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for 
at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen 
huskes i 5 minutter.
FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:
Luk ovndøren, og tryk på Start-knappen ÉN GANG. 
Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt. 
HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:
Tag maden ud af ovnen, luk ovnlågen, og tryk på 
STOP-knappen.
BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt normalt, 
at ovnlampen lyser, før der trykkes på knappen STOP.
Der lyder et bip hvert minut i 5 minutter, når 
tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller 
åbn ovndøren for at stoppe signalet.
BEMÆRK:  Ovnen husker kun indstillingen i 60 
sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når 
tilberedningen er afsluttet.

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres 2 minut 
efter, at ovnen er gået i “standby“.  I denne tilstand er 
lågen og berøringsknappen låst.
Døren skal åbnes og lukkes, f.eks. for at lægge mad i 
ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet 
“DOOR“ (dør) på displayet.

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og 
genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

 Tryk på Power-knappen for at indstille effekten.

 Tryk på +/- knappen for at indstille kogetiden.

 Tryk på Jet Start-knappen.
Når tilberedningen er startet: 
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge 
tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden 
med 30 sekunder. Under kogningen kan kogetiden just-
eres ved at trykke på +/- knappen. 

Brug denne funktion, når der er brug for et minutur til at 
måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta 
eller hævning af dej.
 Tryk på Clock-knappen.

 Tryk på +/- knappen for at indstille tiden.

 Tryk på Jet Start-knappen.
Blinkende koloner angiver, at timeren kører.
Der høres et lydsignal, når nedtællingen er slut.
Trykkes der én gang på Clock-knappen, viser display-
et, hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises 
i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden 
(hvis der er mad i ovnen).
Ønsker du at standse minuturet, når det tæller skjult af 
en anden funktion, skal du først trykke på Clock-knap-
pen for at kalde timeren frem på displayet og derefter 
standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.

MINUTUR (TIMER)BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS UR

 Tryk på Clock-knappen (i 3 sekunder), indtil 
         venstre ciffer (timetallet) blinker.
 Tryk på +/- knappen for at indstille timer.
 Tryk på Clock-knappen igen. (De to cifre til højre 

(minuttallet) blinker).
 Tryk på +/- knappen for at indstille minutter.
 Tryk på Clock-knappen igen.
Nu er uret stillet, og det går.
Uret kan fjernes fra displayet, når det er indstillet: Tryk 
først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på 
Stop-knappen.
Når urfunktionen skal bruges igen, følges den 
beskrevne fremgangsmåde.
Bemærk: Ovndøren skal stå åben, mens uret stilles. 
Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal 
udføres inden for 60 sekunder.

POWER (MIKROBØLGER)

EFFEKT (MIKROBØLGER)
Effekt Anbefalet brug

JET 
(700 W)

Opvarmning af drikkevarer, vand, klar 
suppe, kaffe, te eller andre madvarer med 
højt vandindhold. Hvis maden indeholder 
æg eller fløde, vælges en lavere effekt.

500 W

Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. 
saucer med højt proteinindhold, oste- og 
æggeretter) og færdigtilberedning af 
sammenkogte retter.

350 W Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W Optøning. Blødgøring af smør og ost.

JET START
Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer 
med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

 Tryk på Jet Start-knappen.
Denne funktion starter automatisk med maks. mikrobøl-
geeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. 
Each additional press increases the time with 30 
seconds. Tiden kan også ændres ved at trykke på +/- 
knappen, efter at funktionen er startet.

DK Max
Chocolate



HOVEDFUNKTIONERNE – STARTVEJLEDNINGDK Max
Chocolate

JET DEFROST (JET-OPTØNING)

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af 
maden, som danner en grill- eller gratineringseffekt.

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, 
at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden 
og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølg-
er og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den rette 
temperatur, og begynder at brune maden og gør den 
sprød.
Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af 
pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen 
er også god til stegning af bacon og æg, pølser, karto-
fler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at 
tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset 
mængde olie).
Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret 
lang tid (pizza, kager...), anbefaler vi at Crisp panden 
forvarmes i 2 - 3 minutter på forhånd. 
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Brug denne funktion til optøning af kød, fjerkræ, fisk. 
Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en net-
tovægt mellem 100 g og 1,5 kg.
Anbring altid madvarerne på glasdrejetallerkenen.
 Tryk på Jet Defrost.

 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.

 Tryk på Jet Start-knappen.
Halvvejs gennem optøningen stopper ovnen, og display-
et viser vende maden.
  • Åbn døren.
  • Vend maden.
  • Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.
BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, 
hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver 
optøningstiden længere.
TIPS OG FORSLAG:
  • Er vægten større eller mindre end den anbefalede: 
    Følg proceduren for “Power(mikrobølger)”, og vælg 
    160 W til optøning.
  • Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen 
    (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.
  • Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen 
    (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du 
kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

KOMBI (MIKROBØLGER+ GRILL)
Effekt Anbefalet brug:

350 - 500 W Tilberedning af fjerkræ og lasagne
160 - 350 W Tilberedning af fisk og frosne gratiner

160 W Tilberedning af kød
   0 W Bruning kun under tilberedning

BEMÆRK: 
• Kontrollér, at de redskaber der anvendes, er varme- og 
ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.
• Anvend ikke plastredskaber med grillfunktionen, da de 
vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

GRILL CRISP

COMBI (MIKROBØLGER + GRILL)

Strømforsyning 230 V~50 HZ

Mærkespænding 1500 W
MB Udgangseffekt 700 W
Grill 650 W
Udvendige mål (HxBxD) 360 X 392 X 350
Indvendige mål (HxBxD) 149 X 290 X 290

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

W 1 0 8 1 3 2 7 6

Beregnet 
tilbehør:

Crisp 
Pande

Crisp 
Pande-håndtag

 Tryk på Crisp-knappen.

 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.

 Tryk på Jet Start-knappen.

Kogetiden kan under kogningen justeres ved tryk på +/- 
knappen.
BEMÆRK: 
• Brug kun den medfølgende Crisp-pande til denne 
  funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet, 
  giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med 
  denne funktion.
• Sørg for, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på 
  glasdrejetallerkenen.
• Ovnen og crisp-panden bliver meget varme ved brug 
  af denne funktion.
• Sæt ikke den varme crisp-pande på varmefølsomme 
  overflader.
• Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under   
  grillelementet.
• Brug ovnhandsker eller det medfølgende specielle 
  Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.

      Tryk på Combi-knappen for at indstille effekten.
 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.
 Tryk på Jet Start-knappen.
Under kogningen kan mikrobølge-effekten (MW) når 
som helst ændres ved tryk på “Kombinationsknappen”, 
og det er muligt at indstille kogetiden ved at trykke på +/- 
knappen.

Beregnet 
tilbehør:

Høje 
Rist

 Tryk på Grill-knappen.
 Tryk på +/- knappen for at indstille madvægten.

 Tryk på Jet Start-knappen.
Kogetiden kan under kogningen justeres ved tryk på +/- 
knappen.
BEMÆRK: 
• Kontrollér, at de redskaber der anvendes, er varme- og 
ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.
• Anvend ikke plastredskaber med grillfunktionen, da de 
vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

Beregnet 
tilbehør:

Høje 
Rist

Ovnen stopper muligvis halvvejs gennem  tilberednin-
gen (en eller fl ere gange, afhængig af opskriften), og 
skærmen beder dig om at tilføje fødevarer (“Add Food” 
(“Add Food”)) eller røre i maden (“turn Food”) - (du kan 
læse hele vejledningen på indlægssedlen, der følger 
med):
  • Åbn lågen.
  • Indsæt mad, eller rør maden rundt.
  •  Luk lågen, og start tilberedningen på start-knappen.

BEMÆRK: Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minut-
ter efter du bliver bedt om at omrøre eller vende maden, 
fortsætter ovnen med at tilberede maden (i dette tilfæl-
de, vil det endelige resultat muligvis ikke blive optimalt).
Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver 
bedt om at tilføje ingredienser, går ovnen på standby.

CHOCOLATE (CHOKOLADE)

Denne eksklusive strømhvirvel-funktion bruger dedik-
eret mikrobølge-algoritmer, så man hurtigt og nemt kan 
tilberede 7 forskellige chokoladeopskrifter (se tabel-
len nedenfor). På indlægssedlen, der følger med mi-
krobølgeovnen finder du en komplet vejledning om 
hvordan man forbereder chokoladeopskrifterne med 
dette produkt. 

OPSKRIFT VÆGT

 1 Smeltning (mørk) 100g - 200g - 500g
2 Smeltning (hvid/mælk) 100g - 200g - 500g
3 Temperering (mørk) 200g - 500g

4 Temperering (hvid/mælk) 200g - 500g

5 Varm kakao 700g
6 Chokoladecreme 950g

7 Chokoladesmåkager 160g

 Tryk gentagne gange på chokolade-knappen, for 
at indstille opskriften.

 Tryk på +/ - knappen til at indstille vægten.
(Se nedenstående tabel)

 Tryk på Jet Start-knappen.

Beregnet 
tilbehør:

Crisp 
Pande

Crisp 
Pande-håndtag

Chokolade
Skål


