
Odkryj wszystkie oryginalne akceso-
ria firmy Whirlpool! 

Odwiedź lokalną witrynę 
firmy Whirlpool.

Dzięki technologii 6th SENSE kuchenka mikrofalowa automa-
tycznie ustawia czas i poziom mocy gotowania w zależności 
od kategorii przyrządzanej żywności przyrządzanej żywności. 
Podczas korzystania ze wspomaganej funkcji 6th SENSE na wy-
świetlaczu cyfrowym widoczne będzie logo 6th SENSE.

PANEL STEROWANIA — SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Stop
Zatrzymanie lub wyze-
rowanie dowolnej funkcji 
kuchenki.

Pokrętło Przycisk potwier-
dzenia Wyświetlacz cyfrowy  Jet Start

Aby uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną 
mocą na 30 sekund, naciśnij przycisk Jet Start.
Jeśli funkcja gotowania została już wybrana (np.: 
grill), naciśnij przycisk Jet Start w celu jej uaktyw-
nienia.
Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas goto-
wania o 30 sekund.
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FUNKCJE SPECJALNE
Dotknij nazwy lub ikony na panelu sterowania, aby wybrać funkcję. Więcej informacji na temat funkcji specjalnych 
można znaleźć w instrukcji obsługi.

Funkcja Ikona Uwagi

 Menu
automatyczne przepisy

Lista dostępnych w tym urządzeniu 30 automatycznych przepisów 
znajduje się na ostatniej stronie niniejszej skróconej instrukcji obsługi.  
Pełny opis każdego przepisu można znaleźć w instrukcji obsługi.

 Bread Defrost 
(Rozmrażanie chleba)

Akcesoria:
  Talerz Crisp           Rączka do talerza Crisp

Wyłączenie/zatrzy-
manie talerza obroto-
wego

Funkcja ta umożliwia korzystanie z dużych oraz kwadratowych 
naczyń, które nie mogą obracać się swobodnie w urządzeniu. Jest ona 
dostępna tylko z wybranymi funkcjami gotowania.

Timer/ustawianie 
czasu

Timer kuchenny jest przydatny do różnych celów, takich jak mierzenie 
czasu odstawienia ciasta do wyrośnięcia przed pieczeniem itp.
Uwaga:aby ustawić zegar, przytrzymaj przycisk timera przez 3 
sekundy, a następnie ustaw godzinę za pomocą pokrętła i przycisku 
potwierdzenia.

FUNKCJE GŁÓWNE
Dotknij nazwy funkcji, aby ją wybrać. Ustaw parametry gotowania za pomocą pokrętła i przycisku potwierdzenia.

Funkcja Ikona Sugerowane wyposażenie/kategoria żyw-
ności

Microwave (Mikrofale)  Pokrywka talerza
(sprzedawana oddzielnie)

Grill  Wysoki ruszt z drutu

Crisp (Przyrumienianie)
 Talerz Crisp

  Rączka do talerza Crisp

Forced Air (Termoobieg)
  •   Niski ruszt z drutu     Forma do piecze-

nia (sprzedawana 
oddzielnie)

 Reheat (Odgrzewanie)
 Pokrywka talerza

(sprzedawana oddzielnie)

 Defrost (Rozmrażanie)

 Steam (Gotowanie na parze)  Naczynie do gotowania na parze

Combi
Funkcje łączone:

1.  Combi Grill + Microwave 
(Grill w trybie Combi + mikrofale)  Wysoki ruszt z drutu

2.  Combi Forced Air + Microwave
(Termoobieg w trybie Combi + 
mikrofale)

 Niski ruszt z drutu
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MICROWAVE (MIKROFALE)

MOC SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:

950 W

Podgrzewanie napojów,  wody, klarownych 
zup, kawy, herbaty lub innych produktów o 
dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera 
jaja lub masy kremowe, należy wybrać 
mniejszą moc.

750 W Gotowanie  ryb , mięsa, warzyw itp.

650 W Gotowanie potraw, których nie można 
mieszać.

500 W

Gotowanie wymagające dużej dokładno-
ści,  np. sosów z dużą zawartością białka, 
potraw, których głównymi składnikami są 
jaja i ser, a także dogotowywanie potraw du-
szonych.

350 W Gotowanie potraw duszonych,  roztapianie 
masła.

160 W Rozmrażanie.

  90 W Zmiękczanie  masła, serów, lodów i czeko-
lady.

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą 
grilla kwarcowego o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują 
one efekt grillowania lub zapiekania.
Naciśnij przycisk Grill, a następnie użyj pokrętła i przyci-
sku potwierdzenia, aby ustawić czas.

GRILL
Funkcja rozmrażania umożliwia szybkie rozmrażanie 
produktów. Naciśnij przycisk rozmrażania, a następnie 
użyj pokrętła i przycisku potwierdzenia, aby wybrać 
preferowaną pozycję spośród wymienionych w tabeli.

6TH SENSE DEFROST 
(6TH SENSE - ROZMRAŻANIE)

KATEGORIA ŻYWNOŚCI

  1 Mięso

2 Kurczak

3 Ryby

4 Warzywa

5 Chleb

FORCED AIR (TERMOOBIEG)

CRISP (PRZYRUMIENIANIE)
Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można 
uzyskać doskonałe złocistobrązowe przyrumienienie 
górnej i dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednocze-
snego zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp 
szybko osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna pod-
piekać potrawę.

Poniższe akcesoria są wymagane podczas korzystania z 
funkcji przyrumieniania:
- Talerz Crisp
- Rączka do talerza Crisp do chwytania gorącego talerza 
Crisp.

Funkcja ta służy do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz 
innych potraw na bazie ciasta. Można jej także używać 
do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, ziemniaków, 
frytek, hamburgerów i innych mięs itp. bez oleju (lub z 
dodatkiem bardzo niewielkiej ilości oleju).

Przed rozpoczęciem przyrządzania potraw, które nie wy-
magają długiego czasu gotowania (pizza, ciasta…), za-
lecane jest nagrzanie wstępne talerza Crisp przez 2 - 
3 minuty.    

6TH SENSE  REHEAT
(6TH SENSE - ODGRZEWANIE)

Funkcja ta umożliwia automatyczne odgrzewanie potraw. 
Kuchenka mikrofalowa obliczy automatycznie poziom 
mocy mikrofal oraz czas wymagany do uzyskania najlep-
szego możliwego rezultatu w najkrótszym czasie.
Funkcja ta służy do odgrzewania gotowych potraw mro-
żonych, schłodzonych lub o temperaturze pokojowej.

Korzystając z tej funkcji należy pamiętać, że waga netto 
musi mieścić się w granicach od 250g do 600g.

Funkcja ta umożliwia uzyskanie efektu pieczenia jak w 
piekarniku. Dzięki zastosowaniu elementu grzejnego o 
dużej mocy oraz wentylatora cykl gotowania przypomina 
pieczenie w tradycyjnym piekarniku.

Naciśnij przycisk termoobiegu i ustaw żądaną temperatu-
rę. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Pre” (nagrze-
wanie wstępne):aby pominąć cykl nagrzewania wstępne-
go, NIE naciskaj przycisku potwierdzenia; obróć tylko po-
krętło, aby ustawić czas gotowania.

Naciśnij przycisk termoobiegu i ustaw żądaną temperatu-
rę. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Pre” (nagrze-
wanie wstępne):naciśnij przycisk potwierdzenia, aby roz-
począć nagrzewanie wstępne. Po osiągnięciu odpowied-
niej temperatury na wyświetlaczu pojawi się polecenie 
włożenia produktu („Add Food” — dodaj produkt). Ustaw 
czas gotowania i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby 
rozpocząć gotowanie.

WITH PREHEAT (Z NAGRZEWANIEM WSTĘPNYM)

WITH PREHEAT (BEZ NAGRZEWANIA WSTĘPNEGO)
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Funkcja mikrofal umożliwia szybkie gotowanie lub pod-
grzewanie żywności i napojów.
Naciśnij przycisk mikrofal, a następnie użyj pokrę-
tła i przycisku potwierdzenia, aby wybrać poziom mocy 
zgodnie z poniższą tabelą.

W celu uzyskania najlepszego możliwego rezultatu na 
wyświetlaczu pojawi się polecenie:
- wprowadzenia wagi produktu,
- odwrócenia/zamieszania potrawy w odpowiednim 
czasie.
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(GRILL W TRYBIE COMBI + MIKROFALE)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(TERMOOBIEG W TRYBIE COMBI + MIKROFALE)

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia 
szybsze zapiekanie potraw.
Naciśnij przycisk Combi:na wyświetlaczu pojawi się 
numer „1”, odpowiadający funkcji Grill w trybie Combi + 
mikrofale. Naciśnij przycisk potwierdzenia, a następnie 
wybierz poziom mocy zgodnie z poniższą tabelą.

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i termoobiegu, co za-
pewnia szybsze przyrządzanie potraw z efektem piecze-
nia w piekarniku.
Naciśnij przycisk Combi, a następnie użyj pokrętła i przy-
cisku potwierdzenia, aby wybrać numer 2 odpowiadający 
funkcji Termoobieg w trybie Combi + mikrofale. Wybierz 
odpowiednią temperaturę z zakresu od 50°C - 200°C, 
a następnie wybierz poziom mocy zgodnie z poniższą 
tabelą. 

POZIOM 
MOCY SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:

650 W Warzywa
500 W Drób i lasagne
350 W Ryby
160 W Mięso
  90 W Zapiekane  owoce

POZIOM 
MOCY SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:

350 W Drób, ziemniaki w mundurkach, lasagne 
i ryby

160 W Pieczenie mięsne i ciasta z owocami
90 W Ciastka i ciasta

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowy-
wanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Funkcja 
ta służy do gotowania na parze produktów, takich jak 
warzywa i ryby; należy z niej korzystać wraz z dostarczo-
nym naczyniem do gotowania na parze. Przy użyciu tego 
samego naczynia (bez środkowej kratki) można ugoto-
wać makaron lub ryż.

6TH SENSE STEAM
(6TH SENSE - GOTOWANIE NA PARZE)

6TH SENSE BREAD DEFROST
(6TH SENSE - ROZMRAŻANIE CHLEBA)

Ta wyjątkowa funkcja firmy Whirlpool służy do rozmra-
żania chleba. Dzięki połączeniu funkcji rozmrażania i 
przyrumieniania chleb będzie smakował i wyglądał, jak 
świeżo upieczony.
Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i podgrze-
wania mrożonych bułek, bagietek i croissantów. 
Z funkcji rozmrażania chleba można korzystać, jeśli 
waga netto produktu wynosi od 50g - 400g.

Poniższe akcesoria są wymagane podczas korzystania 
z tej funkcji:
- Talerz Crisp
- Rączka do talerza Crisp do chwytania gorącego 
talerza Crisp.

6TH SENSE - MENU
6th Sense - menu to prosty i intuicyjny przewodnik z au-
tomatycznymi przepisami, dzięki którym uzyskany efekt 
będzie za każdym razem doskonały.
Menu to służy do przygotowywania potraw wymienio-
nych na ostatniej stronie niniejszej skróconej instruk-
cji obsługi. Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz 
przepis i wykonaj instrukcje widoczne na wyświetlaczu: 
Funkcja menu automatycznie dostosuje parametry goto-
wania w celu uzyskania najlepszego rezultatu. Pełny opis 
wszystkich przepisów funkcji menu można znaleźć w in-
strukcji obsługi.

Z funkcji tej można korzystać,  gdy należy zmierzyć do-
kładny czas, np. wyrastania ciasta przed jego piecze-
niem itd.
Należy pamiętać, że timer kuchenny NIE uaktywnia 
żadnego cyklu gotowania.

TIMER
Funkcja ta umożliwia  korzystanie z bardzo dużych 
naczyń, które nie mogą obracać się swobodnie z ku-
chence.
Funkcja „Wyłączenie talerza obrotowego” działa tylko z 
następującymi funkcjami gotowania: 
 - Termoobieg
 - Grill w trybie Combi + mikrofale
 - Termoobieg w trybie Combi + mikrofale

Funkcja ta służy do  szybkiego podgrzewania potraw za-
wierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub 
herbata.
Naciśnij przycisk Jet Start, aby automatycznie uaktyw-
nić  funkcję mikrofal z maksymalną mocą (950 W) na 
30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas 
gotowania o 30 sekund. Po uaktywnieniu funkcji czas go-
towania można także wydłużyć lub skrócić za pomocą 
pokrętła.

JET START

STOP TURNTABLE
(WYŁĄCZENIE/ZATRZYMANIE 
TALERZA OBROTOWEGO) 
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  WARZYWA

            
    KURCZAK

4.  Skrzydełka [Crisp]
5.  Filety [Crisp]

            
  MIĘSO

1.  Wołowina [pieczona]
2.  Jagnięcina [pieczona]
3.  Antrykot [grillowany]

            
  RYBY I OWOCE MORZA

6.   Filety rybne 
[naczynie do gotowania na parze]

7.  Zapiekanka mrożona [pieczona]             
8.  Mrożone filety w panierce [Crisp]            
9.   Krewetki [naczynie do gotowania na 

parze]

            
   PIZZA I QUICHE

15.   Domowa pizza [Crisp]
16.   Quiche Lorraine [Crisp]
17.   Mrożona pizza na grubym cieście 

[Crisp]                                                    
18.   Mrożona pizza na cienkim cieście 

[Crisp]                                                 
19.   Mrożony wstępnie upieczony quiche 

[Crisp]                                                 

20.  Ryż [naczynie do gotowania na parze]          

    RYŻ

21.  Makaron [naczynie do gotowania na 
parze]

22.  Mięsna lasagna
23.  Mrożona lasagna                                 

   MAKARON I LASAGNA

25.  Domowa tarta z owocami
26.  Scones [Crisp]
27.  Biszkopt [Crisp]

            
   CIASTKA I CIASTA

24.  Crème brûlée

            
   DESERY

10.  Ziemniaki [pieczone]
11.  Pomidory [pieczone]
12.  Marchewki 

[naczynie do gotowania na parze]
13.  Brokuły 

[naczynie do gotowania na parze]
14.  Łódeczki ziemniaczane [Crisp]

28.   Orzechy prażone [Crisp]
29.  Mrożone nuggetsy [Crisp]
30.  Frytki [Crisp]

            
    PRZEKĄSKI I DANIA GOTOWE

6TH SENSE  - MENU — AUTOMATYCZNE PRZEPISYPL

AKCESORIA
Pełny opis wszystkich przepisów funkcji 
6th Sense - menu można znaleźć w in-
strukcji obsługi.

Naczynie żaroodpor-
ne do kuchenek mikro-

falowych Talerz Crisp

Naczynie do 
gotowania na 

parze

Naczynie do gotowania 
na parze

(dolna część i pokrywka)
Niski ruszt z 

drutu
Wysoki ruszt z 

drutu


