
Oppdag alle de originale Whirlpool-til-
behørene! 

Besøk din lokale Whirlpo-
ol-nettside. 

Med 6te sans teknologi, setter mikrobølgovnen automatisk tilbe-
redningstid og effektnivå basert på type mat som skal tilberedes.  
Ved bruk av en 6te sans funksjon, vil logoen for 6te sans vises på 
det digitale displayet. 

BETJENINGSPANEL - HURTIGSTARTGUIDE 
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Stopp
Stoppe eller tilbakestille 
alle ovnsfunksjoner.

Dreiebry-
ter

Bekreftel-
sesknapp Digitalt display  Jet start (Hurtigstart)

Trykk på jet start- knappen for å starte mikrobøl-
ge-funksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder. 
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunk-
sjon (f.eks :  Grill), trykk på jet start for å starte den 
valgte funksjonen.
Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke 
tilberedningstiden med 30 sekunder.

NO JT469

SPESIALFUNKSJONER
Trykk på navnet eller ikonet på kontrollpanelet for å velge funksjonen. Ytterligere informasjon om spesialfunksjo-
nene finner du under instruksjoner i brukermanualen. 

Funksjon Ikon Merknader

     Menu (Meny)
           Automatiske oppskrifter

For å se listen over de 30 automatiske oppskriftene som er tilgjengeli-
ge på dette produktet, gå til siste side på hurtigstartguide.   En fullsten-
dig beskrivelse av hver oppskrift er inkludert i brukermanualen. 

     Bread Defrost 
            (Brødtining)

tilbehør:
Crisppannen           Crisp-håndtaket

Stoppe roterende tal-
lerken

Denne funksjonen tillater deg å bruke store og firkantet kar som ikke 
ville ha rotert fritt inne i produktet.  Kun tilgjengelig ved noen tilbered-
ningsfunksjoner.

Tid /Tidsinnstilling

En kjøkkentimer nyttig for diverse formål som heving av bakeverk før 
steking etc. 
Merk: for å sette klokkeslett, hold timerknappen nede i 3 sekunder, sett 
deretter tiden ved bruk av dreiebryteren og deretter bekreftelsesknap-
pen. 

HOVEDFUNKSJONER
Trykk på navnet på funksjonen for å velge den. Bruk dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å velge tilbered-
ningsparameteret.

Funksjon Ikon Anbefalt tilbehør / Matkategorier

Microwave (Mikrobølge)     Platedeksel
(selges separat)

Grill       Høy rist

Crisp
    Crisppanne

     Crisp-håndtak

Forced Air (Varmluft)
  •  

    Lav rist       Bakeplate
(selges separat)

     Reheat (Gjenoppvarme)
  Platedeksel
(selges separat)

     Defrost (Tining)

     Steam (Damp)      Dampkoker

Combi (Kombi)
Kombinerte funksjoner:

1. Combi Grill + Microwave
( Kombi grill + mikrobølge)      Høy rist
2. Combi Forced Air + Mi-
crowave
( Kombi varmluft + mikro-
bølge)

     Lav rist
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MICROWAVE (MIKROBØLGE)

EFFEKT FORESLÅTT BRUK:

950 W

Oppvarming av drikker,  vann, klare supper, 
kaffe, te eller andre matvarer med høyt van-
ninnhold. Velg lavere effekt dersom maten 
inneholder egg eller fl øte.

750 W Tilberedning av  fi sk, grønnsaker, kjøtt osv.

650 W Tilberedning av matretter som det ikke skal 
røres i.

500 W
Mer forsiktig tilberedning  av sauser med 
høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for 
ferdiggjøring av gryteretter.

350 W Småkoke stuinger,  smelte smør.

160 W Tining.

  90 W Mykgjøring  av smør, ost, iskrem og sjoko-
lade.

Denne funksjonen bruker en kraftig quartsgrill for å brune 
maten, som skaper en grill- eller gratineringseffekt.
Trykk på grillknappen, velg deretter dreiebryteren og be-
kreftelsesknappen for å stille inn tiden.

GRILL
Tinefunksjon lar deg tine frosne produkter raskt. Trykk 
på tining-knappen, og bruk deretter dreiebryteren og 
bekreftelsesknappen for å gjøre ditt foretrukne valg utifra 
listen som vises i skjemaet. 

6TH SENSE DEFROST
(6TE SANS TINING)

MATKATEGORI

  1 Kjøtt

2 Kylling

3 Fisk

4 Grønnsaker

5 Brød

FORCED AIR (VARMLUFT)

CRISP
Denne eksklusive Whirpool-funksjonen gir deg en perfekt 
gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av 
maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilbereding, 
vil crisppannen raskt nå rikitg temperatur og begynne å 
brune og crispe maten.

Følgende tilbehør må brukes med crisp-funksjonen:
- Crispplaten
- Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplaten.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke 
pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å 
steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, ham-
burgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å 
bruke kun en veldig liten mengde olje).

Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilbered-
ningstid (pizza, kaker...), anbefaler vi å forvarme crisp-
pannen 2-3 minutter på forhånd.     

6TH SENSE REHEAT
(6TE SANS OPPVARMING)

Denne funksjonen lar deg automatisk varme opp rettene 
dine. Mikrobølgeovnen vil automatisk kalkulere nødven-
dig mikrobølgeeffekt og tid for å oppnå best mulig resul-
tat på kortest tid.
Bruk denne funksjonen for å varme opp igjen ferdiglaget 
mat som enten er frossen, avkjølt eller romtemperert.

Nettovekten må være mellom 250 - 600g når du bruker 
denne funksjonen.

Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved 
bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberednings-
syklusen akkurat som i en tradisjonell ovn.

Trykk på varmluft-knappen og velg ønsket temperatur. 
Displayet vil vise teksten "For" (Forvarme): for å hoppe 
over forvarmingssyklusen, IKKE trykke på bekreftel-
sesknappen, og bare vri dreiebryteren for å stille inn til-
beredningstid.

Trykk på varmluft-knappen og velg ønsket temperatur.  
Displayet vil vise ordet "For": trykk på bekreftelsesknap-
pen for å starte forvarmefasen.  Når temperaturen er 
nådd, vil en melding på displayet ("legg inn mat") infor-
mere deg om å legge til maten. Sett tilberedelsestiden og 
trykk deretter på bekreftelsesknappen for å begynne å til-
berede. 

MED FORVARME

UTEN FORVARMING
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Funksjonen mikrobølge lar deg raskt tilberede eller 
varme opp mat og drikke.
Trykk på mikrobølge-knappen, og bruk deretter dreiebry-
teren og bekreftelsesknappen for å velge effektnivå utifra 
skjemaet.

For å oppnå best mulig resultat vil produktet spørre deg:
- å fylle inn matens vekt
- å vende/røre maten ved behov
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(KOMBI GRILL + MIKROBØLGE)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(KOMBI VARMLUFT + MIKROBØLGE)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og grillvarme, 
som lar deg tilberede grateng på kortere tid.
Trykk på kombi-knappen: displayet vil vise tallet “1”, til-
svarende funksjonen kombi grill + mikrobølge. Trykk 
på bekreftelsesknappen, og velg deretter effektnivå i 
henhold til skjemaet under. 

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, 
som lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid.
Trykk på kombi-knappen, bruk deretter dreiebryteren og 
bekreftelsesknappen for å velge nummer 2 for kombi 
varmluft + mikrobølge funksjon. Velg passende tempera-
tur fra 50°C-200°C, og velg deretter effektnivå i henhold 
til skjemaet.  

EFFEKTTRINN FORESLÅTT BRUK:
650 W Grønnsaker
500 W Fjærkre og lasagne
350 W Fisk
160 W Kjøtt
  90 W Gratinert  frukt

EFFEKTTRINN FORESLÅTT BRUK:
350 W Fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W Stek og fruktkaker
90 W Kaker og bakverk

Denne funksjonen lar deg oppnå retter som er sunne og 
smaker naturlig ved å tilberede med damp. Bruk denne 
funksjonen med den vedlagte dampkokeren for å damp-
koke mat som grønnsaker og fisk. Eller ved bruk av det 
samme tilbehøret (uten den midtre risten), kan du koke 
pasta og ris.

6TH SENSE STEAM
(6TE SANS DAMP)

6TH SENSE BREAD DEFROST
(6TE SANS BRØDTINING)

Denne ekslusive Whirlpool-funksjonen lar deg tine fros-
sent brød. Ved å kombinere både tining- og crisp-tekno-
logiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var 
nybakt.
Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne 
rundstykker, baguetter og croissanter. 
Brødtining kan brukes hvis nettovekten er mellom 50g 
- 400g.

Følgende tilbehør må brukes med denne funksjonen:
- Crispplaten
- Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplaten.

6TH SENSE MENU
(6TE SANS-MENY)

6te sans-meny er en enkel og intuitiv guide som tilbyr au-
tomatiske oppskrifter som garanterer perfekt resultat hver 
gang.
Bruk denne menyen for å tilberede rettene som er 
oppført i de siste sidene i denne hurtigmenyen. Trykk på 
meny-knappen, deretter kan du enkelt velge en oppskrift 
og følg instruksjonene på displayet: Menyen vil automa-
tisk justere tilberedningsparameterne for å få best resul-
tat. En fullstendig beskrivelse av hver meny-oppskrift er 
inkludert i brukermanualen.

Bruk denne funksjonen  når du trenger en stoppeklok-
ke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for 
eksempel når du har deig til heving.
Merk at kjøkkentimeren IKKE aktiverer noen tilbered-
ningssyklus.

TIMER
Bruk denne funksjonen  når du trenger å bruke veldig 
store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen.
"Stop roterende tallerken" funksjonen fungerer kun med 
følgende tilberedningsfunksjoner: 
 - Varmluft
 - Kombi grill + mikrobølge
 - Kombi varmluft + mikrobølge

STOP TURNTABLE
(STOPPE ROTERENDE TALLERKEN)

Denne funksjonen brukes  for rask oppvarming av mat 
med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

Trykk på jet start-knappen for å automatisk starte  mi-
krobølge-funksjonen på maksimal effekt (950W) i 30 
sekunder. Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil 
øke tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også 
øke eller redusere tiden ved å vri dreiebryteren etter at 
funksjonen har startet.

JET START (HURTIGSTART)
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  GRØNNSAKER

    KYLLING
4. Vinger [crisp]
5. Fileter [crisp]

  KJØTT
1. Biff [stekt]
2. Lam [stekt]
3. Entrecote [grillet]

  FISK OG SJØMAT
6. Fiskefileter [damp]
7. Frossen grateng [bakt]                            
8. Frosne panerte fileter [crisp]                   
9. Reker [damp]

            
   PIZZA OG PAI

15.  Hjemmelaget pizza [crisp]    
16.  Quiche Lorraine [crisp]
17.  Frossen pan pizza [crisp]                         
18.  Frossen pizza tynn bunn [crisp]             
19.  Forhåndsstekt frossen pai [crisp]           

20.  Ris [damp]        

    RIS

21.  Pasta [damp]
22.  Lasagne med kjøtt
23.  Frossen lasagne                                    

   PASTA & LASAGNE

25.  Hjemmelaget fruktpai
26.  Scones [crisp]
27.  Sukkerbrød [Crisp]

            

   KAKER OG BAKVERK

24.  Crème brûlée

            

   DESSERT

10.  Poteter [bakt]
11.  Tomater [bakt]
12.  Gulrøtter [damp]
13.  Brokkoli [damp]
14.  Potetbåter [crisp]

28.  Ristede nøtter [crisp]
29.  Frosne nuggets [crisp]
30.  Pommes frites [crisp]

            

    SNACKS &ENKEL MAT

6TE SANS MENY- AUTOMATISKE OPPSKRIFTERNO

TILBEHØR
En fullstendig beskrivelse av hver 6te 
sans-meny oppskrift er inkludert i bruker-
manualen.Mikrobølge- og ovns-

sikker beholder Crisppanne Dampkoker Dampkoker
(bunn og lokk) Lav rist Høy rist


