
Pasidomėkite visais originaliais „Whir-
lpool“ priedais! 

Apsilankykite savo šalies 
„Whirlpool“ tinklavietėje!

Panaudojus „6th SENSE“ technologiją, ši mikrobangų krosnelė 
automatiškai nustato gaminimo laiką ir galios lygius pagal ruo-
šiamo patiekalo tipą. Naudojant „6th SENSE“ valdomą funkciją, 
skaitmeniniame ekrane rodomas „6th SENSE“ logotipas.

VALDYMO SKYDELIS – TRUMPAS VADOVAS
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Stop
Sustabdyti arba iš naujo nustatyti 
bet kokią orkaitės funkciją.

Rankenėlė Patvirtinimo 
mygtukas Skaitmeninis ekranas  

Greitasis paleidimas
Norėdami įjungti mikrobangų funkciją veikti 30 se-
kundžių maksimalia galia, tiesiog paspauskite grei-
tojo paleidimo mygtuką.
Jeigu jau pasirinkote maisto gaminimo funkci-
ją (pvz., grilį), paspauskite greitojo paleidimo 
mygtuką, kad pasirinkta funkcija būtų įjungta.
Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, maisto ga-
minimo trukmė pailgėja 30 sekundžių.
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SPECIALIOS FUNKCIJOS
Norėdami pasirinkti funkciją, valdymo skydelyje palieskite jos pavadinimą arba piktogramą. Daugiau informacijos 
apie specialias funkcijas pateikta naudojimo instrukcijoje.

Funkcija Piktogra-
ma Pastabos

 Menu (Meniu) 
„Automatiniai receptai“

Šio prietaiso 30 automatinių receptų sąrašą rasite paskutiniame šio 
trumpo informacinio vadovo puslapyje.  Išsamus kiekvieno recepto ap-
rašymas pateiktas naudojimo instrukcijoje.

 Bread Defrost 
           (Duonos atšildymas)

Priedai:
Skrudinimo lėkštė     Skrudinimo lėkštės rankena

Sukamojo padėklo su-
stabdymas

Ši funkcija leidžia naudoti didelius ir keturkampius indus, kurie negali 
laisvai suktis šiame prietaise. Veikia tik su kai kuriomis gaminimo funk-
cijomis.

Laikmatis / laiko nu-
statymas

Virtuvinis laikmatis naudojamas įvairiais tikslais, pvz., kildinant tešlą 
prieš ją kepant ir pan.
Pastaba: norėdami nustatyti laiką, 3 sekundes palaikykite nuspaudę 
laikmačio mygtuką, tada nustatykite laiką, sukdami rankenėlę ir spaus-
dami patvirtinimo mygtuką.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
Norėdami pasirinkti funkciją, palieskite jos pavadinimą. Nustatykite gaminimo parametrus, sukdami sukamąją ran-
kenėlę ir paspausdami patvirtinimo mygtuką.

Funkcija Piktograma Siūlomi priedai / produktų kategorijos

Microwave (Mikrobangos)  Lėkštės dangtis
(parduodamas atskirai)

Grill (Grilis)  Aukštos grotelės

Crisp (Skrudinimas)
 Skrudinimo lėkštė

  Skrudinimo lėkštės rankena

Forced Air (Karštas oras)
•

 Žemos grotelės     Kepimo skarda
(atskirai parduodamas priedas)

 Reheat (Pašildymas)
 Lėkštės dangtis

(parduodamas atskirai)

 Defrost (Atšildymas)

 Steam (Garai)  Garpuodis
Combi 
(Kombinuotoji funkcija)
Kombinuotosios funkcijos:
1. Combi Grill + Microwave 
(Kombinuotoji funkcija „Grilis 
+ mikrobangos“)

 Aukštos grotelės

2.  Combi Forced Air
(Kombinuotoji funkci-
ja „Ventiliatorius + mikro-
bangos“.)

 Žemos grotelės
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MICROWAVE (MIKROBANGOS)

GALIA REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

950 W

Gėrimų, vandens, skystų sriubų,  kavos, 
arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis 
kiekis vandens, pakartotinis pašildymas. Jei 
maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustaty-
kite mažesnį galingumą.

750 W Žuvies,  mėsos, daržovių ir kt. patiekalų ga-
minimas.

650 W Patiekalų, kurių negalima maišyti, gamini-
mas.

500 W

Atsargesnis patiekalų gaminimas,  pvz., daug 
baltymų turinčių padažų virimas, sūrio ir 
kiaušinių patiekalų kepimas, taip pat troški-
nių užkepimas.

350 W Lėtas troškinių virimas,  sviesto tirpinimas.
160 W Atšildymas.

  90 W Sviesto,  sūrio, ledų ir šokolado minkštinimas 
bei tirpinimas.

Šiai funkcijai naudojamas galingas kvarco grilis, skirtas 
patiekalams skrudinti, sukuriant kepimo grilyje arba ant 
grotelių efektą.
Paspauskite grilio mygtuką, tada naudokite rankenėlę ir 
patvirtinimo mygtuką laikui nustatyti.

GRILL  (GRILIS)

Atšildymo funkcija suteikia galimybę greitai atšildyti 
šaldytą maistą. Paspauskite atšildymo funkcijos mygtuką, 
tada naudokite rankenėlę ir patvirtinimo mygtuką, kad 
pasirinktumėte norimą nuostatą iš pateiktųjų lentelėje.

6TH SENSE DEFROST 
(„6TH SENSE“ ATŠILDYMO FUNKCIJA)

MAISTO KATEGORIJA

  1 Mėsa

2 Viščiukas

3 Žuvis

4 Daržovės

5 Duona

FORCED AIR (KARŠTAS ORAS)

CRISP (SKRUDINIMAS)
Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą 
galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės ir 
iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą mikroban-
gomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais iki reikiamos 
temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

Pasirinkus skrudinimo funkciją, privaloma naudoti šiuos 
priedus:
- Skrudinimo lėkštę
- Skrudinimo lėkštės rankeną įkaitusiai lėkštei išimti.

Šią funkciją naudokite picoms ir kitiems tešlos pagrin-
do patiekalams pašildyti ir ruošti. Ji taip pat tinka kiauši-
niams su kumpiu, dešrelėms, bulvėms, skrudintoms bul-
vytėms, mėsainiams, kitiems mėsos ir panašiems patie-
kalams be aliejaus (arba naudojant labai nedaug alie-
jaus) gaminti.

Prieš ruošiant patiekalą, kuriam pagaminti nereikia daug 
laiko (picą, pyragus ir pan.), rekomenduojama iš anksto 2 
- 3 minutes įkaitinti skrudinimo lėkštę. 

6TH SENSE REHEAT 
(„6TH SENSE“ PAŠILDYMO FUNKCIJA)

Ši funkcija leidžia Jums automatiškai pašildyti savo pa-
tiekalus. Mikrobangų krosnelė automatiškai nustatys rei-
kiamą mikrobangų galios lygį ir laiką, kad patiekalas būtų 
paruoštas geriausiai ir per trumpiausią laiką.
Šią funkciją naudokite gatavam patiekalui – užšaldytam, 
atšaldytam arba kambario temperatūros – pašildyti.

Naudojant šią funkciją,grynasis svoris turi būti 250g - 
600 g.

Naudojant šią funkciją, patiekalus galima gaminti lyg or-
kaitėje. Naudojant galingą kaitinimo elementą ir ventilia-
torių, maisto gaminimas vyksta taip pat, kaip ir įprasto-
je orkaitėje.

Paspauskite karšto oro funkcijos mygtuką ir pasirinki-
te norimą temperatūrą. Ekrane bus rodomas pranešimas 
„Pre“ (įkaitinimas): norėdami praleisti įkaitinimo ciklą, NE-
SPAUSKITE patvirtinimo mygtuko, tik pasukite sukamąją 
rankenėlę, kad nustatytumėte gaminimo laiką.

Paspauskite karšto oro funkcijos mygtuką ir pasirinki-
te norimą temperatūrą. Ekrane bus rodomas žodis „Pre“: 
paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad būtų pradėta įkai-
tinimo fazė. Pasiekus nustatytą temperatūrą, ekrane bus 
rodomas raginimas („Add food“) pridėti maisto). Nustaty-
kite gaminimo laiką ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, 
kad gaminimas būtų pradėtas.

SU ĮKAITINIMU

BE ĮKAITINIMO

2/4

Mikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba pašil-
dyti maistą ir gėrimus.
Paspauskite mikrobangų funkcijos mygtuką, tada naudo-
kite rankenėlę ir patvirtinimo mygtuką, kad pagal lentelę 
pasirinktumėte norimą galios lygį.

Siekiant geriausių rezultatų, prietaisas paragins Jus:
- įvesti patiekalo svorį
- kai reikia, apversti/pamaišyti maistą
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA „GRILIS + MIKROBANGOS“)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE 
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA „KARŠTAS 
ORAS + MIKROBANGOS“)

Ši funkcija suderina mikrobangų ir grilio kaitinimą, todėl 
maistas ant grotelių greičiau iškepa.
Paspauskite kombinuotosios funkcijos mygtuką: ekrane 
pasirodys skaičius „1“, atitinkantis kombinuotąją funkciją 
„Grlis + mikrobangos“. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, 
tada pagal toliau esančią lentelę pasirinkite norimą galios 
lygį.

Ši funkcija suderina gaminimą mikrobangomis ir karštu 
oru, todėl orkaitėje greičiau paruošiami patiekalai, kurie 
yra gaminami orkaitėje.
Paspauskite kombinuotosios funkcijos mygtuką, tada 
naudokite rankenėlę ir patvirtinimo mygtuką, kad pasi-
rinktumėte skaičių „2“, kuri reiškia kombinuotąją funkciją 
„Karštas oras + mikrobangos“ . Pasirinkite tinkamą tem-
peratūrą nuo 50°C iki 200°C, tada pagal lentelę nustaty-
kite galios lygį. 

GALIOS LYGIS REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
650 W Daržovės
500 W Paukštiena ir lazanija
350 W Žuvis
160 W Mėsa
  90 W Ant grotelių kepti  vaisiai

GALIOS LYGIS REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

350 W Paukštiena, bulvės su lupenomis, laza-
nija ir žuvis

160 W Mėsos kepsniai ir pyragai su vaisiais
90 W Pyragai ir tešlainiai

Naudojant šią funkciją, galima gaminti sveikus, natūra-
laus skonio, garuose virtus patiekalus. Šią funkciją nau-
dokite maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir žuviai, garpuo-
dyje gaminti. Arba naudokite tą indą (be vidurinių grote-
lių), kuriame paprastai verdate makaronus arba ryžius.

6TH SENSE STEAM 
(„6TH SENSE“ GARŲ FUNKCIJA)

6TH SENSE BREAD DEFROST 
(„6TH SENSE“ DUONOS GAMINIŲ 
ATŠILDYMO FUNKCIJA)

Naudojant šią išskirtinę „Whirlpool“ funkciją, galima atšil-
dyti užšaldytus duonos gaminius. Suderinus atšildymo ir 
skrudinimo technologijas, duona bus skani ir šviežia, lyg 
ką tik iškepta.
Naudokite šią funkciją šaldytoms bandelėms, bagetėms 
ir kruasanams greitai atšildyti ir pašildyti. 
Duonos gaminių atšildymo funkciją galima naudoti tuo 
atveju, kai grynasis svoris yra 50g - 400g.

Pasirinkus šią funkciją, privaloma naudoti šiuos priedus:
- Skrudinimo lėkštę
- Skrudinimo lėkštės rankeną įkaitusiai lėkštei išimti.

6TH SENSE MENU 
(„6TH SENSE“ MENIU)

„6th Sense“ meniu – tai paprastas, intuityvus vadovas, 
siūlantis automatinius receptus, kurie užtikrina kaskart 
puikius rezultatus.
Naudokitės šiuo meniu, norėdami paruošti paskutiniame 
šio trumpo vadovo puslapyje esančiame sąraše išvardy-
tus patiekalus. Paspauskite meniu mygtuką, tada tiesiog 
pasirinkite receptą ir vadovaukitės ekrane rodomais nuro-
dymais: meniu automatiškai nustatys gaminimo parame-
trus, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai. Išsamūs visų 
meniu esančių receptų aprašymai pateikti naudojimo ins-
trukcijoje.

Šią funkciją naudokite  tada, kai virtuvinio laikmačio laiką 
reikia skaičiuoti tiksliai, pvz., verdant kiaušinius ar kildi-
nant tešlą prieš ją kepant ir pan.
Atkreipkite dėmesį, kad virtuvinis laikmatis NESUAKTY-
VINA jokio maisto gaminimo ciklo.

TIMER (LAIKMATIS)
Pasirinkite šią funkciją,  kai reikia naudoti labai didelius 
indus, kurie negali laisvai suktis krosnelėje.
Sukamojo padėklo sustabdymo funkcija veikia esant tik 
šioms maisto gaminimo funkcijoms: 
 - Karštas oras
 - Kombinuotoji funkcija „Grilis + mikrobangos“
 - Kombinuotoji funkcija „Karštas oras + mikrobangos“

STOP TURNTABLE
(SUKAMOJO PADĖKLO SUSTABDYMAS)

Ši funkcija naudojama  maistui, kuriame yra didelis kiekis 
vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar arbatai, greitai 
pašildyti.
Paspaudus greitojo paleidimo mygtuką,  mikrobangų 
krosnelė automatiškai veiks maksimalia galia (950 W) 
30 sekundžių. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, 
maisto gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių. Paleidę 
funkciją, taip pat galite  pailginti arba sutrumpinti laiką, 
sukdami rankenėlę.

JET START 
(GREITASIS PALEIDIMAS)
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  DARŽOVĖS

            

    VIŠČIUKAS
4.  Kepti sparneliai
5.  Kepta filė

            

  MĖSA
1.  Jautienos kepsnys
2.  Ėrienos kepsnys
3.  Ant grotelių keptas antrekotas

            

   ŽUVIS IR JŪROS GĖRYBĖS
6.   Garuose virta žuvies filė
7.  Keptas šaldytų daržovių plokštainis        
8.  Kepti šaldyti paniruoti žuvies filė             
9.  Garuose virtos krevetės

            

   PICA IR KIŠAS
15.   Namuose gaminta pica       
16.   Tradicinis kišas
17.   Šaldyta storapadė pica                          
18.   Šaldyta plonapadė pica                       
19.   Šaldytas kišo pusgaminis                    

20.  Garuose virti ryžiai        

    RYŽIAI

21.  Virti makaronai
22.  Lazanija su mėsa
23.  Šaldyta lazanija                                    

   MAKARONAI IR LAZANIJA

25.  Namuose keptas vaisių pyragas
26.  Blynai
27.  Biskvitas

            

    PYRAGAI IR TEŠLAINIAI

24.  Krem-briulė

            

   DESERTAS

10.   Orkaitėje keptos bulvės
11.  Kepti pomidorai
12.  Garuose virtos morkos
13.  Garuose virti brokoliai
14.   Keptos bulvių puselės)

28.  Kepti riešutai
29.   Šaldyti kepsneliai
30.  Gruzdintos bulvytės

            

     UŽKANDŽIAI IR PUSGAMINIAI

„6TH SENSE“ MENIU – AUTOMATINIAI RECEPTAILT

PRIEDAI
Išsamus kiekvieno „6th Sense“ meniu 
esančio recepto aprašymas pateiktas 
naudojimo instrukcijoje.

Mikrobangų krosne-
lėje ir orkaitėje tinka-
mas naudoti indas

Skrudinimo 
lėkštė Garpuodis

Garpuodis
(apačia ir dangtis)

Žemos gro-
telės

Aukštos gro-
telės


