
Descoperiți toate accesoriile Whirlpo-
ol originale! 

Vizitați site-ul local Whi-
rlpool.

Cu ajutorul tehnologiei al 6-lea simț, cuptorul cu microunde 
setează automat timpul de gătit și nivelurile de putere pe baza 
tipului de alimente care vor fi preparate. Sigla al 6-lea simț va fi 
afișată pe afișajul digital, atunci când utilizați o funcție ghidate 
al 6-lea simț.

PANOU DE CONTROL - GHID RAPID
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Stop (Oprire)
Opriți sau resetați oricare 
dintre funcțiile cuptorului.

Buton 
rotativ

Buton de confir-
mare Afișaj digital  Jet Start (Pornire jet)

Pentru a porni funcția Microunde la putere maximă 
timp de 30 de secunde, apăsați butonul Jet Start 
(Pornire jet).
Ați selectat deja o funcție de gătit (de exemplu: 
Grătar), apăsați Jet Start (Pornire jet) pentru a 
începe funcția selectată.
Fiecare apăsare suplimentară crește timpul de 
gătit cu 30 de secunde.
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FUNCȚII SPECIALE
Atingeți numele pictogramei de pe panoul de control pentru a selecta funcția. Mai multe informații despre informa-
țiile speciale se află în manualul cu instrucțiuni de utilizare.

Funcție Pictogramă Note

 Menu (Meniu)
Rețete automate

Pentru a vedea lista celor 30 de rețete automate disponibile cu acest 
produs, consultați ultima pagină a acestui Ghid de referință rapidă. O 
descriere completă a fiecăreia dintre rețete este inclusă în manualul cu 
Instrucțiunile de utilizare.

 Defrost 
           (Decongelare pâine)

Accesorii:
Platou pentru funcția Crocant     Mâner pentru funcția Crocant

Oprire placă rotativă Această funcție permite utilizarea de vase mari și rectangulare care nu 
se pot roti liber în produs. Disponibilă doar cu anumite funcții de gătit.

Cronometru/Setare 
timp

Un cronometru de bucătărie utilizat pentru diverse scopuri, precum 
lăsatul aluatului la crescut înainte de copt etc.
Notă: pentru a seta timpul pe ceas, mențineți apăsat butonul Crono-
metru timp de 3 secunde, apoi setați timpul utilizând butonul rotativ și 
butonul de confirmare.

FUNCȚII PRINCIPALE
Atingeți numele funcției pentru a o selectat. Utilizați butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a seta parame-
trii de gătit.

Funcție Pictogramă Accesorii sugerate/Categorii de alimente

Microwave (Microunde)  Capac platou
(comercializat separat)

Grill (Grătar)  Suportul superior

Crisp (Crocant)
 Platou pentru funcția Crocant

  Mâner pentru funcția Crocant

Forced Air (Aer forțat)
•

 Suport inferior     Tavă de copt
(comercializată 
separat)

 Reheat (Reîncălzire)
 Capac platou

(comercializat separat)

 Defrost (Decongelare)

 Steam (Aburi)  Generator de aburi

Combi (Combinat)
Funcții combinate:

1. Combi Grill + Microwave 
    (Grătar + microunde)  Suportul superior
2. Combi Forced Air + 
    Microwave
    (Aer forțat + microunde)

 Suportul inferior
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MICROWAVE (MICROUNDE)

PUTERE UTILIZARE RECOMANDATĂ:

950 W

Reîncălzirea băuturilor,  a apei, a supelor, a 
cafelei, a ceaiului sau a oricărui alt aliment 
cu conținut ridicat de apă. Dacă alimente-
le conțin ouă sau smântână, alegeți o putere 
mai mică.

750 W Gătire  pește, carne, legume etc.
650 W Gătire mâncăruri, imposibil de amestecat.

500 W

Gătitul  care necesită atenție specială, de 
exemplu, sosuri bogate în proteine, prepa-
rate cu brânză și ouă și fi nalizarea gătitului 
la caserolă.

350 W Tocănițe la foc mic , topire unt.
160 W Decongelare.

  90 W Înmuierea  untului, a brânzeturilor, a îngheța-
tei și a ciocolatei.

Această funcție utilizează un grătar puternic cu cuarț 
pentru a rumeni alimentele, creând un efect de grătar 
sau de graten.
Apăsați butonul Grill (Grătar), apoi utilizați butonul rotativ 
și butonul de confi rmare pentru a seta ora.

GRILL (GRĂTAR)
Funcția Decongelare vă permite să decongelați 
rapid alimente congelate. Apăsați butonul Defrost 
(Decongelare), apoi utilizați butonul rotativ și butonul 
de confi rmare pentru a selecta alegerea preferată de 
deasupra celor afi șate în tabel.

6TH SENSE DEFROST
(DECONGELARE AL 6-LEA SIMȚ)

CATEGORIE ALIMENT

  1 Carne

2 Pui

3 Pește

4 Legume

5 Pâine

FORCED AIR (AER FORȚAT)

CRISP (CROCANT)
Această funcție exclusivă Whirlpool permite rumenirea 
perfectă, atât pe suprafața superioară, cât și pe cea in-
ferioară a alimentelor. Alegând gătitul cu microunde și 
grătar, placa pentru funcția Crocant va ajunge rapid la 
temperatura potrivită și va începe să rumenească și să 
încălzească alimentele până când devin crocante.

Următoarele accesorii trebuie utilizate cu funcția Crocant:
- platoul pentru funcția Crocant;
- mânerul pentru funcția Crocant pentru a manipula 
platoul pentru funcția Crocant

Utilizați această funcție pentru a reîncălzi și găti pizza și 
alte produse alimentare cu aluat. De asemenea, aceasta 
este potrivită pentru prăjirea costiței și a ouălor, a cârna-
ților, a cartofilor, a cartofilor prăjiți, a hamburgerilor și a 
altor cărnuri etc. fără adăugare de ulei (sau prin adăuga-
rea unei cantități foarte mici de ulei).

Înainte de a găti alimente care nu necesită un timp înde-
lungat de gătit (pizza, prăjituri...), vă recomandăm să pre-
încălziți platoul pentru funcția Crocant cu 2 - 3 minute 
înainte.    

6TH SENSE REHEAT
(REÎNCĂLZIRE AL 6-LEA SIMȚ)

Această funcție vă permite să reîncălziți automat prepa-
ratele. Cuptorul cu microunde vor calcula automat nivelul 
necesar de putere a microundelor și timpul de ajunge la 
cel mai bun rezultat posibil în cel mai scurt timp.
Utilizați această funcție pentru a reîncălzi alimente-
le semipreparate congelate, răcire sau la temperatura 
camerei.

Greutatea netă va fi menținută între 250g - 600g, atunci 
când utilizați această funcție.

Această funcție vă permite să obțineți preparate la 
cuptor. Utilizând un element de încălzire puternic și un 
ventilator, ciclul de gătit este similar ciclului unui cuptor 
tradițional.

Apăsați butonul Forced Air (Aer forțat) și selectați tem-
peratura dorită. Afișajul va afișa textul „Pre” (Preîncăl-
zire): pentru a ignora ciclul de Preîncălzire NU apăsați 
pe butonul de confirmare și rotiți butonul pentru a seta 
timpul de gătit.

Apăsați butonul Forced Air (Aer forțat) și selectați tempe-
ratura dorită. Pe afișaj va apărea cuvântul „Pre”: apăsați 
pe butonul de confirmare pentru a începe faza de preîn-
călzire. Când temperatura a fost atinsă, un mesaj de pe 
afișaj („Add Food” (Adăugați alimente)) vă informează 
să adăugați alimentele. Setați timpul de gătit și apăsați 
butonul de confirmare pentru a începe gătitul.

CU PREÎNCĂLZIRE

FĂRĂ PREÎNCĂLZIRE

2/4

Funcția Microunde vă permite să gătiți rapid sau să reîn-
călziți alimentele și băuturile.
Apăsați butonul Microwave (Microunde), apoi utilizați 
butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a selecta 
nivelul de putere conform tabelului.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, produsul va 
afi șa:
- pentru a introduce greutatea alimentelor
- pentru a întoarce/amesteca alimentele, atunci când 
este necesar
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(GRĂTAR + MICROUNDE)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(AER FORȚAT + MICROUNDE)

Această funcție combină încălzirea cu Microunde și 
Grătar, ceea ce vă permite să gătiți la grătar într-un timp 
mai scurt.
Apăsați butonul Combi (Combinat): afi șajul va afi șa 
numărul „1”, corespunzător funcției Grătar + microun-
de. Apăsați butonul confi rmare, apoi selectați nivelul de 
putere conform tabelului de mai jos.

Această funcție combină gătitul cu Microunde și Aer 
forțat, ceea ce vă permite să preparați la cuptor într-un 
timp mai scurt.
Apăsați butonul Combi (Combinat), apoi utilizați butonul 
rotativ și butonul de confi rmare pentru a selecta numărul 
2 pentru funcția Aer forțat + microunde. Alegeți tempe-
ratura adecvată în intervalul 50°C - 200°C, apoi alegeți 
nivelul de putere conform tabelului. 

NIVEL DE 
PUTERE UTILIZARE RECOMANDATĂ:

650 W Legume
500 W Carne de pasăre și lasagne
350 W Pește
160 W Carne
  90 W Fructe  gratinate

NIVEL DE 
PUTERE UTILIZARE RECOMANDATĂ:

350 W Pasăre, cartofi în coajă, lasagne și 
pește

160 W Friptură și prăjituri cu fructe
90 W Prăjituri și pateuri

Această funcție vă permite să obțineți preparate sănă-
toase și cu gust natural prin gătirea lor cu aburi. Utilizați 
această funcție cu generatorul de aburi furnizat pentru a 
găti la abur astfel de tipuri de alimente, precum legume 
și pește. Utilizând același accesoriu (fără grătarul de la 
mijloc) puteți fierbe paste sau orez.

6TH SENSE STEAM
(ABURI AL 6-LEA SIMȚ)

6TH SENSE BREAD DEFROST
(DECONGELARE PÂINE AL 6-LEA SIMȚ)

Această funcție Whirlpool exclusivă vă permite să de-
congelați pâine congelată. Combinând tehnologiile De-
congelare și Crocant, pâinea va avea gust și aspect de 
pâine proaspăt coaptă.
Utilizați această funcție pentru a decongela și a încălzi 
rapid chifle, baghete și croasanți. 
Decongelare pâine poate fi folosită numai în cazul în 
care greutatea netă este cuprinsă între 50g - 400g.

Următoarele accesorii trebuie utilizate cu această 
funcție:
- platoul pentru funcția Crocant;
- mânerul pentru funcția Crocant pentru a manipula 
platoul pentru funcția Crocant

6TH SENSE MENU
(MENIU AL 6-LEA SIMȚ)

Meniul al 6-lea simț este un ghid simplu și intuitiv, oferind 
rețete automate care garantează rezultate perfecte de 
fiecare dată.
Utilizați acest meniu pentru a găti preparate listate în 
ultima pagină a acestui Ghid rapid. Apăsați butonul 
Meniu, selectați o rețetă și urmați instrucțiunile de pe 
afișaj: Meniul va regla automat parametrii de gătit pentru 
a obține cele mai bune rezultate. O descriere completă 
a tuturor rețetelor din meniu este inclusă în Instrucțiuni-
le de utilizare.

Utilizați această funcție  atunci când aveți nevoie de un 
cronometru de bucătărie pentru a calcula timpul exact 
pentru diverse scopuri, precum a lăsa aluatul să crească 
înainte de coacere etc.
Rețineți că cronometrul de bucătărie NU activează niciun 
ciclu de gătit.

TIMER (CRONOMETRU)
Utilizați această funcție  atunci când trebuie să utilizați 
vase foarte mari care nu se pot roti liber în cuptor.
Funcția „Oprire placă rotativă” este activă doar cu urmă-
toarele funcții de gătit: 
 - aer forțat;
 - grătar + microunde;
 - aer forțat + microunde;

STOP TURNTABLE
(OPRIRE PLACĂ ROTATIVĂ)

Această funcție este utilizată  pentru reîncălzirea rapidă a 
produselor alimentare cu un conținut ridicat de apă, cum 
ar fi  supe, cafea sau ceai.
Apăsați butonul Jet Start (Pornire jet) pentru a porni 
automat  funcția Microunde la putere maximă (950 W) 
timp de 30 de secunde. Fiecare apăsare suplimenta-
ră crește timpul de gătit cu 30 de secunde. De aseme-
nea, puteți crește sau reduce timpul rotind butonul rotativ 
după începerea funcției.

JET START (PORNIRE JET)
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  VEGETABLES (LEGUME)

            

    CHICKEN (PUI)
4.  Wings [Crisp] (Aripioare [Crocant])
5.  Fillets [Crisp] (Fileuri [Crocant])

            

  MEAT (CARNE)
1.  Beef [Roasted] (Vită [Friptură])
2.  Lamb [Roasted] (Miel [Friptură])
3.  Entrecote [Grilled] (Antricot [Grătar])

            

  FISH & SEAFOOD (PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE)
6.  Fish fillets [Steam] (Fileuri de pește 
[Aburi])
7.  Frozen gratin [Baked] (Gratin congelat 

[Cuptor])                                                  
8.  Frozen coated fillets [Crisp] (Fileuri pane 

congelate [Crocant])                                
9.  Shrimps [Steam] (Creveți [Aburi])

            
   PIZZA & QUICHE (PIZZA & QUICHE)

15.   Home made pizza [Crisp] (Pizza de 
casă [Crocant])        

16.   Quiche Lorraine [Crisp] (Quiche 
Lorraine [Crocant])

17.   Frozen pan pizza [Crisp] (Pizza 
congelată cu blat gros [Crocant])           

18.   Frozen thin pizza [Crisp] (Pizza 
congelată cu blat subțire [Crocant])     

19.   Prebaked Frozen Quiche [Crisp] (Quiche 
congelată semipreparată [Crocant])     

20.  Rice [Steam] (Orez [Aburi])          

    RICE (OREZ)

21.  Pasta [Steam] (Paste [Aburi])
22.  Meat lasagna (Carne lasagna)
23.  Frozen lasagna (Lasagna congelată)   

   PASTA & LASAGNA (PASTE ȘI LASAGNA)

25.   Home made fruit pie (Tartă de casă cu 
fructe)

26.   Scones [Crisp] (Biscuiți [Crocant])
27.   Sponge cake [Crisp] (Pandișpan 

[Crocant])

            

   CAKES & PASTRIES (PRĂJITURI ȘI PATEURI)

24.  Crème brûlée (Cremă de zahăr ars)

            

   DESSERT (DESERT) 

10.  Potatoes [Baked] (Cartofi [Cuptor])
11.  Tomatoes [Baked] (Roșii [Cuptor])
12.  Carrots [Steam] (Morcovi [Aburi])
13.  Broccoli [Steam] (Broccoli [Aburi])
14.  Potato Wedges [Crisp] (Cartofi wedges 

[Crocant])

28.   Nuts roasted [Crisp] (Alune prăjite 
[Crocant])

29.   Frozen Nuggets [Crisp] (Bulete 
congelate [Crocant])

30.   French Fries [Crisp] (Cartofi prăjiți 
[Crocant])

            

    SNACKS &CONVENIENCE (GUSTĂRI ȘI SEMIPREPARATE)

MENIU AL 6-LEA SIMȚ - REȚETE AUTOMATERO

ACCESORII
O descriere completă a fiecăreia dintre 
rețetele din meniul al 6-lea simț este 
inclusă în Instrucțiunile de utilizare.

Vas rezistent la mi-
crounde și termo-

rezistent

Platou pentru 
funcția 
Crocant

Generator de 
aburi

Generator de aburi
(parte inferioară și 

capac)
Suportul in-

ferior
Suportul su-

perior


