
Få et overblik over al tilbehøret fra 
Whirlpool! 

Besøg din lokale Whir-
lpool-hjemmeside.

Med 6th SENSE-teknologi, indstiller mikrobølgeovnen automa-
tisk tilberedningstiden og styrken i henhold til maden, der skal 
forberedes. Når 6th SENSE-funktionen bruges, vises 6th SEN-
SE-logoet på skærmen.

KONTROLPANEL - STARTVEJLEDNING
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Stop
Bruges til at stoppe 
eller nulstille en ovn-
funktion.

Drejeknap Bekræft-knap Digital skærm  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.

DK JT469

SPECIELLE FUNKTIONER
Tryk på navnet eller ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktion. Du kan læse mere om 
de forskellige funktioner i brugsanvisningen.

Funktioner Ikon Bemærkninger

     Menu
Automatiske opskrifter

For at se en liste over ovnens 30 automatiske opskrifter, skal du 
gå til den sidste side i denne startvejledning.  Du kan læse en 
komplet beskrivelse af hver opskrift i brugsanvisningen.

    Bread Defrost 
           (Optøning af brød)

Tilbehør:
Crisp pande           Håndtag til Crisp pande

Sådan stoppes dreje-
tallerkenen

Denne funktion gør det muligt at bruge store og firkantede behol-
dere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Denne funktion kan kun 
bruges på nogle af tilberedningsfunktionerne.

Minutur / Indstilling af 
minuturet

Ovnen har et minutur, der er nyttigt til forskellige ting, f.eks. når 
en dej skal hæve inden den bages osv.
Bemærk: For at indstille uret, skal du holde knappen nede i 3 
sekunder, og derefter indstille tiden med Drejeknappen og Be-
kræft-knappen.

HOVEDFUNKTIONER
Tryk på navnet på den ønskede funktion, for at vælge den. Brug Drejeknappen og Bekræft-knappen til at indstil-
le værdierne med.

Funktioner Ikon Anbefalet tilbehør / Madkategorier

Microwave (Mikrobølger)    Låg til tallerken
(sælges separat)

Grill      Den høje rist

Crisp 
   Crisp pande

    Håndtag til Crisp pande

Forced Air (Varmluft)
•

    Den lave rist   Bageplade
(sælges separat)

    Reheat (Genopvarmning)    Låg til tallerken (sælges separat)

     Defrost (Optøning)

    Steam (Dampkogning)     Dampkoger

Combi (Kombi)
Kombinerede funktioner:

1. Combi grill + microwave
( Kombi-grill + Mikrobølger)     Den høje rist

2.  Combi forced air + Microwave
(Kombi-varmluft + Mikrobølger)    Den lave rist
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MICROWAVE (MIKROBØLGER)

STYRKE ANBEFALET BRUG:

950 W

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

750 W Tilberedning af  fi sk, kød, grøntsager osv.
650 W Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.

500 W

Retter, der kræver påpasselighed,  f.eks. 
saucer med højt proteinindhold, oste- og 
æggeretter, og tilberedning af sammenkog-
te retter.

350 W Viderekogning af gryderetter,  smeltning af 
smør.

160 W Optøning.

  90 W Blødgøring  af smør, oste, fl ødeis og choko-
lade.

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af 
maden, som danner en grill- eller gratineringseffekt.
Tryk på Grill-knappen, og brug derefter Drejeknap-
pen og Bekræft-knappen, til at indstille tiden.

GRILL
Med optøningsfunktionen, kan man hurtigt optø frosne 
madvarer. Tryk på Optøning-knappen, og brug derefter 
Drejeknappen og Bekræft-knappen til at vælge den 
ønskede funktion i tabellen.

6TH SENSE DEFROST 
(OPTØNING MED 6TH SENSE)

MADKATEGORI

  1 Kød

2 Kylling

3 Fisk

4 Grøntsager

5 Brød

FORCED AIR (VARMLUFT)

CRISP
Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, 
at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversi-
den og undersiden af maden. Ved brug af både mikro-
bølger og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den 
rette temperatur, og begynder at brune maden og gør 
den sprød.

Følgende tilbehør skal bruges med sprød-funktio-
nen:
- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden.

Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning 
af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktio-
nen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, 
kartofler, 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 for-
varmes i 2 - 3 minutter på forhånd.    

6TH SENSE REHEAT
(GENOPVARMNING MED 6TH SENSE)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine 
retter. Mikrobølgeovnen beregner automatisk mikrobøl-
gestyrken og tilberedningstiden, for det bedst mulige re-
sultat på den korteste tid
Brug denne funktion til opvarmning af færdigretter 
enten frosne, køleskabskolde eller med rumtempe-
ratur.

Nettovægten skal ligge mellem 250g - 600g, når denne 
funktion bruges.

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funk-
tionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventila-
tor, og virker ligesom en almindelig ovn.

Tryk på Varmluft-knappen, og vælge den ønskede 
temperatur. Skærmen viser teksten “Pre” (Forvar-
mer): For at springe forvarmningen over, skal du 
IKKE trykke på Bekræft-knappen, men drej kun på 
Drejeknappen, og indstil tilberedningstiden.

Tryk på Varmluft-knappen, og vælge den ønskede 
temperatur. Herefter viser skærmen "Pre" (For): Tryk 
på Bekræft-knappen, for at starte forvarmningen. Når 
temperaturen er nået, vises en besked om at sætte 
maden i ovnen ("Add Food"). Indstil tilberedningsti-
den, og tryk Bekræft-knappen for at starte tilbered-
ningen.

WITH PREHEAT (MED FORVARMNING)

WITHOUT PREHEAT (UDEN FORVARMNING)
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Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og 
genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.
Tryk på Mikrobølger-knappen, og brug derefter Dre-
jeknappen og Bekræft-knappen til at vælge styrken i 
henhold til tabellen.

For at opnå de bedst mulige resultater, beder ovnen 
dig om:
- At indtaste madens vægt
- At røre i eller vende maden om, når det er 
nødvendigt
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(KOMBI-GRILL + MIKROBØLGER)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(KOMBI-VARMLUFT + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, 
så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.
Tryk på Kombi-knappen: Skærmen viser nummer 
“1”, der står for Kombi-grill + Mikrobølgefunktion. 
Tryk på Bekræft-knappen, vælg derefter styrken i 
henhold til nedenstående tabel.

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så 
du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.
Tryk på Kombi-knappen, og brug derefter Drejeknap-
pen og Bekræft-knappen til, at vælge nummer 2 for Kom-
bi-varmluft + Mikrobølgefunktionen. Vælg den rette tem-
peratur mellem 50°C - 200°C, og vælg derefter styrken i 
henhold til tabellen. 

STYRKE ANBEFALET BRUG:
650 W Grøntsager
500 W Fjerkræ og lasagne
350 W Fisk
160 W Kød
  90 W Gratineret  frugt

STYRKE ANBEFALET BRUG:
350 W Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W Stegt kød og frugttærter
90 W Kager

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og 
naturlige retter ved brug af dampkogning. Brug denne 
funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og 
fisk. Det samme tilbehør kan også bruges til, at koge 
pasta og ris (uden den midterste rist).

6TH SENSE STEAM
(DAMPKOGNING MED 6TH SENSE)

6TH SENSE BREAD DEFROST
(OPTØNING AF BRØD MED 6TH SENSE)

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed, 
for at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og op-
tøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og føle, 
som om det var friskbagt.
Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne 
rundstykker, baguetter & croissanter. 
Funktion en Optøning af brød, kan bruges til brød 
med en nettovægt på mellem 50g - 400g.

Følgende tilbehør skal bruges med denne funktio-
nen:
- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden

6TH SENSE MENU
(MENUEN I 6TH SENSE)

Menuen i 6th SENSE er en enkel og intuitiv, og har auto-
matiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang.
Brug denne menu til at forberede retterne, som findes 
på den sidste side i denne startvejledning. Tryk på Me-
nu-knappen, vælg en opskrift og følg derefter vejlednin-
gerne på skærmen: Menuen indstiller automatisk tilbe-
redningen, så du får de bedste resultater. Du kan finde 
en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i brugsanvis-
ningen.

Anvend denne funktion , når der er brug for et køk-
kenur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. hævning 
af dej.
Bemærk, at minuturet ikke starter nogen form for 
madlavning.

TIMER (MINUTUR)
Brug denne funktion,  hvis du bruger større beholde-
re, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på føl-
gende tilberedningsfunktioner: 
 - Varmluft
 - Kombi-grill + mikrobølgeovn
 - Kombi-varmluft + mikrobølgeovn

STOP TRUNTABLE
(SÅDAN STOPPES DREJETALLERKENEN)

Denne funktion bruges  til hurtig opvarmning af mad-
varer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe 
eller te.
Tryk på Jet Start-knappen for at starte  Mikrobølge-
funktionen på den maksimale styrke (950W) i 30 se-
kunder. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden 
med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden, ved at 
dreje på Drejeknappen, når ovnen er i gang.

JET START
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   GRØNTSAGER

            
    KYLLING

4.   Vinger [Crisp]
5.  Fileter [Crisp]

  
 KØD

1.   Oksekød [stegt]
2.   Lammekød [stegt]
3.   Entrecote [grillet]

            
  FISK & SKALDYR

6.   Fiskefileter [dampkogte]
7.   Frosne gratiner [bagte]                           
8.   Frosne panerede fileter [Crisp]               
9.   Rejer [dampkogte]

            
   PIZZA & QUICHE

15.    Hjemmelavet pizza [Crisp]     
16.    Quiche Lorraine [Crisp]
17.    Frossen pandepizza [Crisp]                   
18.    Tynd frossen pizza [Crisp]                   
19.    Forbagt frossen quiche [Crisp]             

20.   Ris [dampkogte]          

   RIS

21.   Pasta [dampet]
22.   Lasagne med kød
23.   Frossen lasagne                                   

   PASTA & LASAGNE

25.   Hjemmelavet frugttærte
26.   Tekager [Crisp]
27.   Sandkage [Crisp]

            
   KAGER

24   Crème brûlée

            
   DESSERT

10.   Kartofler [bagte]
11.   Tomater [bagte]
12.   Gulerødder [dampkogte]
13.   Broccoli [dampkogte]
14.   Kartoffelbåde [Crisp]

28.   Brændte nødder [Crisp]
29.   Frosne nuggets [Crisp]
30.   Pommes frites [Crisp]

            
   SNACKS &NEMT MAD

DE AUTOMATISKE OPSKRIFTER MED 6TH SENSEDK

TILBEHØR
Du kan finde en komplet beskrivelse af 
alle opskrifterne med 6th SENSE i brugs-
anvisningen.Tallerken til ovne og 

mikrobølgeovne. Crisp pande Dampkoger Dampkoger
(bund og låg) Den lave rist Den høje rist


