
Avastage kõik originaalsed Whirlpoo-
li tarvikud! 

Külastage oma kohalikku 
Whirlpooli veebisaiti.

6. MEELE tehnoloogiaga määrab mikrolaineahi automaatselt küp-
setusaja ja võimsustaseme, lähtuvalt valmistatava toidu tüübist. 
6. MEELE logo kuvatakse digitaalsel ekraanil, kui kasutatakse 6. 
MEELE juhendamise funktsiooni.

JUHTPANEEL – LÜHIJUHEND
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Peata
Peatage või lähtestage 
ükskõik missugune ahju-
funktsioon.

Pöörd-
nupp Kinnitusnupp Digitaalne ekraan  Jet Start (Kiirkäivitus)

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 käi-
vitada valitud funktsioon.
Iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 30 
sekundi võrra.
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ERITEGEVUSED
Funktsiooni valimiseks puudutage selle nime või ikooni juhtpaneelil. Täiendavat teavet erifunktsioonide kohta 
leiate kasutusjuhendist.

Funktsioon Ikoon Märkused

 Menu (Menüü)
Automaatretseptid

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

 Bread Defrost 
(Leiva sulatamine)

Tarvikud:
  Pruunistusplaat          Pruunistuskäepide

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

Taimer / Aja seadmine

Köögitaimer on kasulik erinevates olukordades nagu nt taina kergita-
misel enne küpsetamist jne.
Märkus:kellaaja seadmiseks vajutage taimeri nuppu 3 sekundit, seejä-
rel seadke aeg, kasutades pöördnuppu ja kinnitusnuppu.

PÕHIFUNKTSIOONID
Funktsiooni valimiseks puudutage selle nime. Kasutage pöördnuppu ja kinnitusnuppu, et määrata küpsetuspara-
meetrid.

Funktsioon Ikoon Soovitatavad tarvikud / Toidu kategooriad

Microwave (Mikrolaineahi)  Plaadi kate
(müüakse eraldi)

Grill  Ülemine rest

Crisp (Pruunistamine)
 Pruunistusplaat

  Pruunistuskäepide

Forced Air (Sundõhk)
  •  

 Alumine rest  Küpsetusplaat
(müüakse eraldi)

 Reheat (Soojendamine)
 Plaadi kate

(müüakse eraldi)

 Defrost (Sulatamine)

 Steam (Aurutus)  Aurutaja

Combi (Kombi)
Kombifunktsioonid:
1. Combi Grill + Microwave
(Kombirežiim Grill + mikro-
lained)

 Ülemine rest

2.  Combi Forced Air + 
Microwave
(Kombirežiim Sundõhk + 
mikrolained)

 Alumine rest
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MICROWAVE (MIKROLAINED)

VÕIMSUS SOOVITATAV KASUTUS:

950 W

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

750 W Kala,  liha, köögiviljade jne valmistamine.

650 W Selliste toitude valmistamiseks, mida ei 
saa segada.

500 W
Ettevaatlikum toiduvalmistamine,  nt kõrge 
valgusisaldusega kastmed, juustu- ja mu-
naroad ning vormiroogade viimistlemine.

350 W Hautiste valmistamine,   või sulatamine.
160 W Sulatamine.
  90 W Või, juustu, jäätise ja šokolaadi  pehmen-

damine.

See funktsioon kasutab toidu pruunistamiseks võimsat 
kvartsgrilli, tekitades grilli või gratineerimise efekti.
Vajutage nuppu Grill, seejärel kasutage pöördnuppu ja 
kinnitusnuppu aja seadmiseks.

GRILL
Sulatusfunktsioon võimaldab külmutatud toitu kiiresti 
sulatada. Vajutage sulatusnuppu, seejärel kasutage 
pöördnuppu ja kinnitusnuppu, et valida oma eelistatud 
funktsioon tabelis toodute seast.

6TH SENSE DEFROST
(6. MEELE SULATUSFUNKTSIOON)

TOIDU KATEGOORIA

  1 Liha

2 Kana

3 Kala

4 Köögiviljad

5 Leib

FORCED AIR (SUNDÕHK)

CRISP (PRUUNISTAMINE)
See eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab küpse-
tada toidu ala- ja ülapinna täiuslikult kuldpruuniks. Kasu-
tades küpsetamiseks nii mikrolaineid kui ka grilli, saavu-
tab pruunistusplaat kiiresti õige temperatuuri ja hakkab 
toitu pruunistama.

Pruunistusfunktsiooniga tuleb kasutada järgmisi tarvi-
kuid:
- pruunistusplaat
- pruunistuskäepide pruunistusplaadi ahjust eemaldami-
seks

Kasutage seda funktsiooni pitsade ja teiste tainarooga-
de soojendamiseks ja küpsetamiseks. See sobib hästi ka 
peekoni ja munade, vorstide, kartulite, friikartulite, ham-
burgeride ja teiste lihatoitude praadimiseks ilma õli lisa-
mata (või lisades ainult vähesel määral õli).

Enne kui küpsetate toitu, mis ei vaja pikka küpsetusae-
ga (pitsa, koogid…), on soovitatav pruunistusplaati 2 - 3 
minutit eelkuumutada.    

6TH SENSE REHEAT
(6. MEELE SOOJENDUS)

See funktsioon võimaldab toitu automaatselt soojendada. 
Ahi arvutab automaatselt vajaliku mikrolainete võimsus-
taseme ja aja, mis on vajalik parima võimaliku tulemuse 
saavutamiseks lühima ajaga.
Kasutage seda funktsiooni, et soojendada külmutatud, 
jahutatud või toatemperatuuril valmistoitu.

Selle funktsiooni kasutamisel peaks toidu netokaal olema 
vahemikus 250g - 600g.

See funktsioon võimaldab saavutada ahjurooga meenu-
tava tulemuse. Kasutades võimsat kütteelementi ja ven-
tilaatorit, sarnaneb küpsetustsükkel traditsioonilise ahju 
küpsetuskeskkonnale.

Vajutage nuppu Suruõhk ja valige soovitud temperatuur. 
Ekraanil kuvatakse tekst “Pre” (Eelkuumutus):eelkuumu-
tustsükli vahele jätmiseks ÄRGE vajutage kinnitusnuppu, 
vaid keerake lihtsalt pöördnuppu, et seada küpsetusaeg.

Vajutage nuppu Suruõhk ja valige soovitud temperatuur. 
Ekraanil kuvatakse sõna “Pre”:vajutage kinnitusnuppu, et 
käivitada eelkuumutuse etapp. Kui temperatuur on saa-
vutatud, kuvatakse ekraanil teade “Add Food” (Lisage 
toit). Lisage toit. Seadke küpsetusaeg ja vajutage kinni-
tusnuppu, et alustada küpsetamist.

EELKUUMUTUSEGA

EELKUUMUTUSETA
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Mikrolainefunktsioon võimaldab kiirelt küpsetada või toitu 
ja jooke soojendada.
Vajutage mikrolainete nuppu, seejärel kasutage pöörd-
nuppu ja kinnitusnuppu, et valida võimsustase vastavalt 
tabelile.

Parimate võimalike tulemuste saavutamiseks palub 
seade:
- sisestada toidu kaal
- toitu pöörata/segada, kui vaja
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COMBI GRILL+ MICROWAVE
(KOMBIREŽIIM GRILL + MIKROLAINED)

COMBI FORCED AIR + MIRCROWAVE
(KOMBIREŽIIM SUNDÕHK + MIKROLAINED)

See funktsioon kombineerib mikrolained ja grilli, võimal-
dades gratineerida lühema aja jooksul.
Vajutage nuppu Kombi:ekraanil kuvatakse number “1”, 
mis vastab kombirežiimile Grill + mikrolained. Vajutage 
kinnitusnuppu, seejärel valige võimustase vastavalt all-
toodud tabelile.

See funktsioon kombineerib mikrolained ja sundõhu, või-
maldades valmistada ahjuroogasid lühema aja jooksul.
Vajutage nuppu Kombi, seejärel kasutage pöördnuppu ja 
kinnitusnuppu, et valida number 2 kombirežiimi Sundõhk 
+ mikrolained  jaoks. Valige sobiv temperatuur vahemi-
kus  50°C - 200°C, seejärel valige võimustase vastavalt 
tabelile. 

VÕIMSUS-
TASE SOOVITATAV KASUTUS:

650 W Köögiviljad
500 W Linnuliha ja lasanje
350 W Kala
160 W Liha
  90 W Gratineeritud  puuviljad

VÕIMSUS-
TASE SOOVITATAV KASUTUS:

350 W Linnuliha, koorimata kartulid, lasanje 
ja kala

160 W Röstliha ja puuviljakoogid
90 W Koogid ja kondiitritooted

See funktsioon võimaldab valmistada tervislikke ja loo-
muliku maitsega toitusid, küpsetades neid auruga. Kasu-
tage seda funktsiooni koos komplekti kuuluva aurutajaga 
selliste toitude nagu köögiviljade ja kala küpsetamiseks. 
Või sama lisaseadet kasutades (ilma keskmise restita) 
saate keeta pastat või riisi.

6TH SENSE STEAM
(6. MEELE AURUTUS)

6TH SENSE BREAD DEFROST
(6. MEELE LEIVASULATUS)

See eksklusiivne Whirlpooli funktsioon võimaldab su-
latada külmutatud leiba. Kombineerides sulatamis- ja 
pruunistamistehnoloogiaid, maitseb ja tundub leib värs-
kelt küpsetatuna.
Kasutage seda funktsiooni, et kiirelt sulatada ja kuumu-
tada külmutatud kukleid, pikki saiu ja croissant'e. 
Leivasulatuse funktsiooni saab kasutada, kui netokaal 
on vahemikus 50g - 400g.

Selle funktsiooniga tuleb kasutada järgmisi tarvikuid:
- pruunistusplaat
- pruunistuskäepide pruunistusplaadi ahjust eemalda-
miseks

6TH SENSE MENU
(6. MEELE MENÜÜ)

6. meele menüü on lihtne ja intuitiivne juhend, mis pakub 
automaatretsepte, et tagada iga kord täiuslik tulemus.
Kasutage seda menüüd, et valmistada lühijuhendi vii-
masel leheküljel loetletud toite. Vajutage nuppu Menüü, 
seejärel valige lihtsalt retsept ja järgige ekraanijuhiseid: 
Menüü reguleerib automaatselt küpsetusparameetreid, et 
saada parimaid tulemusi. Kõigi menüüs sisalduvate ret-
septide täieliku kirjelduse leiate kasutusjuhendist.

Kasutage seda funktsiooni,  kui vajate köögitaimerit mis 
tahes põhjusel täpse aja mõõtmiseks, nt taina kergitami-
seks enne küpsetamist jne.
Arvestage, et köögitaimer EI aktiveeri ühtegi küpsetust-
süklit.

TIMER (TAIMER)
Kasutage seda funktsiooni , kui peate kasutama väga 
suuri nõusid, mis ei saa ahjus vabalt pöörelda.
Funktsioon “Pöördaluse peatamine” toimib ainult järgmis-
te küpsetusfunktsioonidega: 
 - Sundõhk
 - Kombirežiim Grill + mikrolained
 - Kombirežiim Sundõhk + mikrolained

STOP TURNTABLE
(PÖÖRDALUSE PEATAMINE)

Seda funktsiooni kasutatakse  kõrge veesisaldusega 
toidu kiireks soojendamiseks, nt selged supid, kohv või 
tee.
Vajutage nuppu Jet Start (Kiirkäivitus), et käivitada   täis-
võimsusel (950W) 30 sekundiks mikorolainefunkt-
sioon. Iga täiendav vajutus suurendab küpsetusaega 30 
sekundi võrra. Saate ka aega suurendada või vähenda-
da, keerates pärast funktsiooni käivitamist pöördnuppu.

JET START (KIIRKÄIVITUS)
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  KÖÖGIVILJAD

            
    KANA

4.  Kanatiivad [pruunistamine]
5.  Fileetükid [pruunistamine]

            
  LIHA

1.  Loomaliha [röstitud]
2.  Lambaliha [röstitud]
3.  Antrekoot [grillitud]

            
  KALA JA MEREANNID

6.  Kalafilee tükid [aurutamine]
7.  Külmutatud gratään [küpsetatud]            
8.  Kattega fileetükid, külmutatud 

[pruunistamine]                                       
9.  Krevetid [aurutamine]

            
   PLAADIPIRUKAS

15.   Kodune pitsa [pruunistamine]       
16.   Quiche Lorraine [pruunistamine]
17.   Külmutatud pannipitsa 

[pruunistamine]                                       
18.   Külmutatud õhuke pitsa 

[pruunistamine]                                     
19.   Eelküpsetatud külmutatud quiche 

[pruunistamine]                                     

20.  Riis [aurutamine]          

    RIIS

21.  Pasta [aurutamine]
22.  Lihalasanje
23.  Külmutatud lasanje                               

   PASTA JA LASANJE

25.   Kodune puuviljapirukas
26.   Teeküpsised [pruunistamine]
27.   Biskviitkook [pruunistamine]

            
   KOOGID JA KONDIITRITOOTED

24.  Crème brûlée

            
   MAGUSTOIT

10.  Kartulid [küpsetatud]
11.  Tomatid [küpsetatud]
12.  Porgandid [aurutamine]
13.  Brokoli [aurutamine]
14.  Kartuliviilud [pruunistamine]

28.   Röstitud pähklid [pruunistamine]
29.   Külmutatud nagitsad [pruunistamine] 
30.   Friikartulid [pruunistamine]

            
    SUUPISTED JA SNÄKID

6.MEELE MENÜÜ - AUTOMAATRETSEPTIDEE

TARVIKUD
Kõigi 6. meele menüüs sisalduvate retsep-
tide täieliku kirjelduse leiate kasutusju-
hendist.Mikrolaine- ja ahju-

kindel nõu
Pruunistus-

plaat Aurutaja
Aurutaja

(alaosa ja kaas) Alumine rest Ülemine rest


