
Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirl-
pool-varusteisiin! 

Tutustu paikalliseen Whir-
lpool-web-sivustoon.

6th SENSE -tekniikalla mikroaaltotoiminta asettaa kypsennysajan 
ja tehotasot automaattisesti perustuen valmistettavan ruoan 
tyyppiin. 6th SENSE -logo tulee näkyviin digitaalinäyttöön käytet-
täessä ohjattua 6th SENSE -toimintoa.

KÄYTTÖPANEELI – PIKAOPAS
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Pysäytä
Pysäytä tai nollaa kaikki 
uunin toiminnot.

Säätönuppi Vahvistuspainike Digitaalinäyttö  Jet Start
Käynnistääksesi mikroaaltotoiminnon maksimite-
holle 30 sekunniksi, paina Jet Start -painiketta.
Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: 
Grilli), paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi 
valitun toiminnon.
Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 se-
kuntia.
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ERIKOISTOIMINNOT
Kosketa nimeä tai kuvaketta käyttöpaneelissa valitaksesi toiminnon. Katso lisätietoja erikoistoiminnoista käyttöop-
paasta.

Toiminto Kuvake Huomautuksia
      Menu

(Valikko)
Automatic recipes
(Automaattiset reseptit)

Nähdäksesi luettelon 30 tässä tuotteessa käytettävissä olevasta auto-
maattisesta reseptistä, siirry tämän Pikaviiteoppaan viimeiselle sivulle.  
Kunkin reseptin täydellinen kuvaus on katsottavissa käyttöoppaassa.

    Bread Defrost

            (Leivän sulatus)
Varusteet:

  CRISP-alusta           CRISP-alustan otin

Pysäytä pyörintä-
alusta

Tämä toiminto mahdollistaa sellaisten suurten ja nelikulmaisten astioi-
den käytön, jotka eivät mahdu pyörimään uunissa. Käytettävissä vain 
tietyillä kypsennystoiminnoilla.

Ajastin / Ajan asetus

Keittiöajastin on hyödyllinen useisiin eri tarkoituksiin, kuten taikinan ko-
hoamisajan säätämiseen ennen leivontaa jne.
Huom: asettaaksesi kellon aikaan, pidä ajastinpainiketta painettuna 3 
sekuntia ja aseta sitten aika säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella.

PÄÄTOIMINNOT
Kosketa toiminnon nimeä valitaksesi sen. Aseta kypsennysparametrit säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella.

Toiminto Kuvake Ehdotetut varusteet / Ruokalajiryhmät
Microwave

(Mikroaalto)
   Mikrokupu kansi

(myydään erikseen)
Grill

(Grilli)      Korkea ritilä

Crisp

(CRISP)
   CRISP-alusta

    CRISP-alustan otin

Forced Air

(Kiertoilma)   •  
    Matala ritilä      Leivinpelti

(myydään erikseen)

     Reheat

            (Lämmitys)    Mikrokupu kansi (myydään erikseen)

     Defrost

            (Sulatus)

    Steam

            (Höyry)     Höyryastia
Combi

(Yhdistelmä)
Yhdistetyt toiminnot:
1. Combi Grill + Microwave
( Yhdistelmä-grilli+mikroaalto)      Korkea ritilä

2.  Combi Forced Air + Microwave
(Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto)     Matala ritilä
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MICROWAVE 
(MIKROAALTO)

TEHO SUOSITELTU KÄYTTÖ:

950 W

Juomien,  veden, liemien, kahvin, teen tai 
muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien 
kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmu-
naa tai kermaa, valitse pienempi teho.

750 W Kalan,  lihan, vihannesten jne. kypsennys.

650 W Ruokien kypsentäminen, ei sekoitusmahdol-
lisuutta.

500 W
Varovainen kypsennys,  esim. valkuaispitoi-
set kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pa-
taruokien loppukypsennys.

350 W Pataruokien hauduttaminen,  voin sulatta-
minen.

160 W Sulatus.

  90 W Voin,  juuston, jäätelön ja suklaan pehmen-
täminen.

Tämä toiminto käyttää voimakasta kvartsigrilliä ruokien 
ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen ai-
kaansaamiseen.
Paina Grilli-painiketta, aseta sitten aika säätönupilla ja 
Vahvistus-painikkeella.

GRILL (GRILLI)
Sulatustoiminto mahdollistaa pakastetun ruoan nopean 
sulatuksen. Paina Sulatus-painiketta ja valitse sitten 
säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella haluamasi 
vaihtoehto taulukossa näkyvistä valinnoista.

6TH SENSE DEFROST
6TH SENSE -SULATUS

RUOKALAJIRYHMÄ

  1 Liha

2 Broileri

3 Kala

4 Vihannekset

5 Leipä

FORCED AIR (KIERTOILMA)

CRISP
Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelli-
set kullanruskea tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoil-
le. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennys-
tä, CRISP-alusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja 
alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Seuraavia lisävarusteita on käytettävä CRISP-toimin-
nossa:
- CRISP-alusta
-  CRISP-alustan otin kuuman rapeutusalustan käsitte-

lyyn.

Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden taikinapoh-
jaisten ruokien lämmittämiseen ja paistamiseen. Se sopii 
myös hyvin pekonin ja munien, makkaroiden perunoiden, 
ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden lihojen jne. 
paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin vähän öljyä 
lisäten).

Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kyp-
sennysaikaa (pizza, kakut…), on suositeltavaa esikuu-
mentaa CRISP-alustaa etukäteen 2 - 3 minuuttia.    

6TH SENSE REHEAT
(6TH SENSE -LÄMMITYS)

Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen läm-
mittämisen. Mikroaaltotoiminto laskee automaattisesti 
tarvittavan mikroaaltotehon tason ja ajan parhaiden mah-
dollisten tulosten saamiseksi lyhimmässä ajassa.
Tätä toimintoa käytetään pakastettujen, jäähdytettyjen tai 
huoneenlämpöisten valmisruokien lämmittämiseen.

Tätä toimintoa käytettäessä nettopainon on oltava välillä 
250g - 600g.

Tämä toiminto mahdollistaa uunissa paistettujen ruokala-
jien valmistuksen. Voimakkaan kuumennuselementin ja 
tuulettimen käytöllä kypsennys toimii, kuten perinteises-
sä uunissa.

Paina Kiertoilma-painiketta ja valitse haluttu lämpötila. 
Näytössä näkyy viesti "Pre" (Preheat) (Esikuumennus): 
ohittaaksesi esikuumennusohjelman ÄLÄ paina Vahvis-
tus-painiketta vaan kierrä säätönuppia asettaaksesi kyp-
sennysajan.

Paina Kiertoilma-painiketta ja valitse haluttu lämpöti-
la. Näytössä näkyy viesti "Pre": paina vahvistuspainiket-
ta käynnistääksesi esiasetusvaiheen. Kun valittu lämpö-
tila on saavutettu, näytön viesti ("Lisää ruoka") pyytää li-
säämään ruoan. Aseta kypsennysaika ja paina Vahvis-
tus-painiketta käynnistääksesi kypsennyksen.

WITH PREHEAT (ESIKUUMENNUKSELLA)

WITHOUT PREHEAT (ILMAN ESIKUUMENNUSTA)
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Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien 
nopean keittämisen tai lämmittämisen.
Paina mikroaaltopainiketta, käytä sitten säätönuppia ja 
Vahvistus-painiketta valitaksesi taulukon mukaisen te-
hotason.

Saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen, tuote 
pyytää sinua:
- syöttämään ruoan painon
-  kääntämään/sekoittamaan ruokaa, kun se on tarpeen
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(YHDISTELMÄ-GRILLI+MIKROAALTO)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(YHDISTELMÄ-KIERTOILMA+MIKROAALTO)

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuk-
sen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen 
nopeammin.
Paina Yhdistelmä-painiketta:näytössä näkyy numero "1", 
mikä vastaa Yhdistelmä-grilli+mikroaalto-toimintoa. Paina 
Vahvistus-painiketta ja valitse sitten tehotaso alla olevan 
taulukon mukaisesti.

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja kiertoilmakypsen-
tämisen ja mahdollistaa uuniruokien valmistuksen no-
peammin.
Paina Yhdistelmä-painiketta ja käytä sitten säätövalit-
sinta ja Vahvistus-painiketta valitaksesi numero 2:n Yh-
distelmä-kiertoilma+mikroaalto-toiminnolle. Valitse oikea 
lämpötila välillä 50°C - 200°C ja valitse sitten tehotaso 
taulukon mukaisesti. 

TEHOTASO SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W Vihannekset
500 W Siipikarja ja lasagne
350 W Kala
160 W Liha
  90 W Gratinoidut  hedelmät

TEHOTASO SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 W Siipikarja, uuniperunat, lasagne ja kala
160 W Paistit ja hedelmäkakut
90 W Kakut ja leivonnaiset

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnollisel-
ta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Käytä 
tätä toimintoa esim. vihannesten ja kalan kypsentämi-
seen toimitukseen kuuluvalla höyryastialla. Tai käyttämäl-
lä samaa varustetta (ilman keskiritilää) pastan tai riisin 
kypsentämiseen.

6TH SENSE STEAM
6TH SENSE -HÖYRY

6TH SENSE BREAD DEFROST
(6TH SENSE -LEIVÄNSULATUS)

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa pakastetun 
leivän sulattamisen. Sulatus- ja rapeutustekniikat yhdis-
tämällä leipä maistuu ja tuntuu juuri leivotulta.
Käytä tätä toimintoa pakastettujen sämpylöiden, paton-
gin ja croissantien sulattamiseen ja lämmittämiseen. 
6th Sense -leivänsulatus-toimintoa voidaan käyttää, kun 
nettopaino on välillä 50g - 400g.

Tässä toiminnossa on käytettävä seuraavia lisävarus-
teita:
- CRISP-alusta
-  CRISP-alustan otin kuuman rapeutusalustan käsitte-

lyyn

6TH SENSE MENU
(6TH SENSE -VALIKKO)

6th Sense -valikko on yksinkertainen ja intuitiivinen opas, 
joka tarjoaa automaattisia reseptejä, jotka tarjoavat täy-
dellisiä tuloksia joka kerta.
Käytä tätä valikko valmistaaksesi ruokalajeja, jotka on 
lueteltu tämän Pikaoppaan viimeisellä sivulla. Paina Va-
likko-painiketta ja valitse sitten resepti ja toimi näytön oh-
jeiden mukaisesti: Valikko säätää automaattisesti kyp-
sennysparametrit parhaiden tulosten saamiseksi. Täydel-
linen kuvaus kaikista valikon resepteistä on katsottavissa 
käyttöoppaassa.

Käytä tätä toimintoa,  kun keittiöajastimella on asetettava 
tarkka aika eri tarkoituksiin, kuten taikinan kohottaminen 
ennen leipomista jne.
Huomaa, että keittiöajastin EI aktivoi mitään kypsenny-
sohjelmaa.

TIMER (AJASTIN)
Käytä tätä toimintoa,  kun on tarpeen käyttää hyvin suuria 
astioita, jotka eivät mahdu pyörimään vapaasti uunissa.
Pysäytä pyörintälevy -toiminto toimii vain seuraavissa 
kypsennystoiminnoissa: 
 - Kiertoilma
 - Yhdistelmä-grilli+mikroaalto
 - Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto

STOP TURNTABLE
(PYSÄYTÄ PYÖRINTÄLAUTANEN)

Tätä toimintoa käytetään  runsaasti vettä sisältävien 
ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.
Paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi  mikroaaltotoi-
minnon automaattisesti maksimiteholle (950 W) 30 se-
kunniksi. Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 
sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa kiertämällä 
säätönuppia, kun toiminto on käynnistynyt.

JET START
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    VIHANNEKSET

     BROILERI
4.   Broilerinsiivet [Rapeutus]

5.   Fileet [Rapeutus]

   LIHA
1.   Pihvi [Paahdettu]

2.   Karitsa [Paahdettu]

3.   Välikyljys [Grillattu]

    KALA JA ÄYRIÄISET
6.   Kalafileet [Höyry]

7.   Pakastettu gratiini [Uuni]                                  

8.   Pakastetut kuorrutetut fileet [Rapeutus]           

9.   Katkaravut [Höyry]

    PIZZA JA QUICHE
15.    Kotitekoinen pizza [Rapeutus]

16.    Juustokinkkupiiras [Rapeutus]

17.    Pakastettu pannupizza [Rapeutus]               

18.    Pakastettu ohut pizza [Rapeutus]                 

19.    Esipaistettu pakaste-quiche [Rapeutus]       

20.   Riisi [Höyry]

    RIISI

21.   Pasta [Höyry]

22.   Lihalasagne

23.   Pakastettu lasagne                                       

     PASTA JA LASAGNE

25.   Kotitekoinen hedelmäpiirakka
26.   Teeleivät [Rapeutus]
27.   Sokerikakku [Rapeutus]

     KAKUT JA LEIVONNAISET

24.   Crème brûlée

    JÄLKIRUOKA

10.  Perunat [Uuni]

11.   Tomaatit [Uuni]

12.  Porkkanat [Höyry]

13.   Parsakaali [Höyry]

14.  Lohkoperunat [Rapeutus]

28.   Paahdetut pähkinät [Rapeutus]
29.   Pakastenuggetit [Rapeutus]
30.   Ranskanperunat [Rapeutus]

    VÄLIPALAT JA PIKARUOKA

6TH SENSE -VALIKKO - AUTOMAATTISET RESEPTITFI

VARUSTEET
Täydellinen kuvaus kaikista 6th Sense 
-valikon resepteistä on katsottavissa käyt-
töoppaassa.Mikroaaltouunin ja 

uuninkestävä astia CRISP-alusta Höyryastia Höyryastia
(alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä


