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Stop
Stoppes eller nulstilles nogen af 
ovnfunktionerne, går ovnen på 
standby.

Drejeknap Bekræft-knap Tekstvisning Jet Start
For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste 
styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet 
Start-knappen.
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunkti-
on (f.eks: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at 
starte den valgte funktion.
For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 
30 sekunder.

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din 
lokale Whirlpool-hjemmeside.

Med 6th SENSE-teknologi, indstiller mikrobølgeovnen automatisk tilberednings-
tiden og styrken i henhold til maden, der skal forberedes. 6th SENSE-logoet på 
midten af  Drejeknappen begynder at lyse, når du bruger en funktion med 6th 
SENSE.

KONTROLPANEL - STARTVEJLEDNING

1/4
 W 1 0 7 2 4 3 0 1

DK JT479

MANUELLE FUNKTIONER
Tryk på ikonet , for at åbne de manuelle funktioner. Brug Dre-
jeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge den ønskede funkti-
on med.

Ikon Funktioner Anbefalet tilbehør:

Microwave 
(Mikrobølger)

   Låg til tallerken
(sælges separat)

Grill     Den høje rist

Grill + Microwave
(Grill + Mikrobølger)     Den høje rist

Forced Air + Microwave
(Varmluft + Mikrobølger)     Den lave rist

Quick Heat 
(Hurtig opvarmning)

    Den lave rist

               Bageplade
(sælges separat)

HJÆLPEFUNKTIONER
Tryk på ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funk-
tion. Brug Drejeknappen og Bekræft-knappen til at indstille værdi-
erne med.

Ikon Funktioner Anbefalet tilbehør / Mad-
kategorier

6th Sense Reheat
(Genopvarmning med 
6th SENSE)

   Låg til tallerken
             (sælges separat)

1:
Manual Defrost
(Manuel optøning)
2 --- 6:
6th Sense Defrost
(Optøning med 6th 
SENSE)

        
   

6th Sense Steam
(Dampkogning med 6th 
SENSE)

   Dampkoger

Crisp
 Crisp pande

    Håndtag til Crisp pande
Forced Air (Varmluft):
1 --- with preheat
(Med forvarmning)
2 --- without preheat
(Uden forvarmning)

   Den lave rist

              Bageplade
             (sælges separat)

SPECIELLE FUNKTIONER & INDSTILLINGER
Tryk på ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktionen, og følg derefter 
vejledningerne på skærmen.
Ikon Funktioner Bemærkninger

6th Sense Bread 
Defrost 
(Optøning af brød 
med 6th SENSE)

Tilbehør:
  Crisp pande            Håndtag til Crisp pande

6th Sense Chef 
Menu 
(Kokkens menu 
med 6th SENSE)

Dette er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, 
der giver et perfekt resultat hver gang. Du kan finde hele 
listen med opskrifter på den sidste side i denne startvejled-
ning.

Favourites
(Favoritter) Nu kan du lave dine egne opskrifter med favorit-funktionen.

Setting
(Indstillinger)

Her kan du ændre indstillingerne på ovnen (sprog, lyde, 
osv. ...)

Stop Turntable
(Sådan stoppes 
drejetallerkenen)

Denne funktion gør det muligt at bruge store og firkantede 
beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Denne funk-
tion kan kun bruges på nogle af tilberedningsfunktionerne. 

Timer (Minutur) Ovnen har et minutur, der er nyttigt til forskellige ting, f.eks. 
når en dej skal hæve inden den bages osv.



MANUELLE FUNKTIONER – STARTVEJLEDNINGDK JT479

MICROWAVE 
(MIKROBØLGER)

STRØM ANBEFALET BRUG:

950 W

Opvarmning af drikkevarer,  vand, klar 
suppe, kaffe, te eller andre madvarer med 
højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg 
eller fl øde, vælges en lavere styrke.

750 W Tilberedning af  fi sk, kød, grøntsager osv.

650 W Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.

500 W

Retter, der kræver påpasselighed,  f.eks. 
saucer med højt proteinindhold, oste- og 
æggeretter, og tilberedning af sammenkog-
te retter.

350 W Viderekogning af gryderetter,  smeltning af 
smør.

160 W Optøning.

  90 W Blødgøring  af smør, oste, fl ødeis og choko-
lade.

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af 
maden, som danner en grill- eller gratineringseffekt.
Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug der-
efter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge 
Grill-funktionen. Vælg styrken i henhold til tabellen.

GRILL

COMBI GRILL + MICROWAVE
(KOMBI-GRILL + MIKROBØLGER)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(KOMBI-VARMLUFT + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du 
kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.
Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug der-
efter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge 
Kombi-gril + Mikrobølgefunktionen. Vælg styrken i 
henhold til tabellen.

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så 
du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.
Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug der-
efter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge 
Kombi-varmluft + Mikrobølgefunktionen. 
Vælg en passende temperatur mellem 50°C og 200°C, 
og vælg derefter styrken i henhold til tabellen.

STYRKE ANBEFALET BRUG:
650 W Grøntsager
500 W Fjerkræ og lasagne
350 W Fisk
160 W Kød
  90 W Gratineret  frugt

STYRKE ANBEFALET BRUG:
350 W Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk

160 W Stegt kød og frugttærter
90 W Kager

STYRKE

 1 Lav

2. Mellem

3. Høj

Brug denne funktion til at forvarme den tomme ovn på 
kort tid. Du kan indstille den ønskede temperatur, hvor-
efter ovnen giver dig besked, så snart temperaturen er 
nået.
Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug der-
efter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge 
funktionen Hurtig opvarmning.
Der må ikke sættes mad ind i ovnen, mens funktionen 
kører, da det kan blive brændt af den intensive varme.

QUICK HEAT
(HUR TIG OPVARMNING)
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Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genop-
varme mad og drikkevarer hurtigt.
Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og tryk der-
efter på Bekræft-knappen, for at vælge mikrobølgefunkti-
onen. Vælg styrken i henhold til tabellen.



Med denne funktion kan du automatisk optø mad, enten 
manuelt eller automatisk. 
Tryk på Optøning-ikonet , og brug derefter 
Drejeknappen og Bekræft-knappen til at vælge den 
ønskede funktion i tabellen.

DEFROST (OPTØNING)

OPTØNINGSMÅDER MADKATEGORI

  1. Manuelt -

2. 6th SENSE Kød

3. 6th SENSE Fjerkræ

4 6th SENSE Fisk

5. 6th SENSE Grønsager

6. 6th SENSE Brød

FORCED AIR (VARMLUFT)

CRISP
Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, 
at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversi-
den og undersiden af maden. Ved brug af både mikro-
bølger og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den 
rette temperatur, og begynder at brune maden og gør 
den sprød.

Følgende tilbehør skal bruges med crisp-funktionen:
- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden.
Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af 
pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen 
er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartof-
ler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at 
tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset 
mængde olie).

Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret 
lang tid (pizza, kager...), anbefaler vi at Crisp panden for-
varmes i 2 - 3 minutter på forhånd.    

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og 
naturlige retter ved brug af dampkogning. Brug denne 
funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og 
fisk. Det samme tilbehør kan også bruges til, at koge 
pasta og ris (uden den midterste rist).

6TH SENSE REHEAT
(GENOPVARMNING MED 6TH SENSE)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine 
retter. Mikrobølgeovnen beregner automatisk mikrobøl-
gestyrken og tilberedningstiden, for det bedst mulige re-
sultat på den korteste tid
Brug denne funktion til opvarmning af færdigretter enten 
frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

Nettovægten skal ligge mellem 250g - 600g, når denne 
funktion bruges.

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed, 
for at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og op-
tøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og 
føle, som om det var friskbagt.
Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne 
rundstykker, baguetter & croissanter. 
Funktion en Optøning af brød, kan bruges til brød med 
en nettovægt på mellem 50g - 400g.
Følgende tilbehør skal bruges med denne funktionen:
- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden

CHEF MENU (KOKKENS MENU)

Favorit-funktionen giver dig mulighed for, at gemme og 
hente op til 10 af dine egne opskrifter.

Hver favorit kan enten bestå af:
- Et enkelt tilberedningsforløb
- En række tilberedningsforløb

Du kan læse mere om, hvordan man kan gemmer og 
henter en favorit i brugsanvisningen.

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktio-
nen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og 
virker ligesom en almindelig ovn.

Herefter starter ovnen varmluftfunktionen  med det 
samme.

Ovnen forvarmes inden maden tilberedes. Når tempe-
raturen er nået, vises en besked om at sætte maden i 
ovnen. 
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1: WITH PREHEAT (MED FORVARMNING)

2: WITHOUT PREHEAT (UDEN FORVARMNING)

Hvis du vælger en optøningsfunktion med 6th SENSE, 
beder ovnen dig om følgende, for at opnå det bedste 
resultat:
- At indtaste madens vægt
- At røre i eller vende maden om, når det er nødvendigt

HJÆLPEFUNKTIONER OG SPECIALE FUNKTIONER – STARTVEJLEDNINGDK JT479

FAVOURITES (FAVORIT)

Kokkens menu er en enkel og intuitiv, og har automatiske 
opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang.
Brug denne menu til at forberede retterne, som findes på 
den sidste side i denne startvejledning. Tryk på ikonet 
Kokkens menu , vælg en opskrift og følg derefter vej-
ledningerne på skærmen: Kokkens menu indstiller auto-
matisk tilberedningen, så du får de bedste resultater. Du 
kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i 
Kokkens menu i brugsanvisningen.

Denne funktion bruges  til hurtig opvarmning af madvarer 
med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.
Tryk på Jet Start-knappen for at starte  Mikrobølgefunktio-
nen på den maksimale styrke (950W) i 30 sekunder. For 
hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekun-
der. Du kan også ændre tiden, ved at dreje på Drejek-
nappen, når ovnen er i gang.

JET START

Anvend denne funktion , når der er brug for et køkkenur til 
at måle den nøjagtige tid for f.eks. hævning af dej.
Bemærk, at minuturet ikke starter nogen form for mad-
lavning.

TIMER (MINUTUR)

Her kan du se og ændre de vigtigste indstillingerne (lyd, 
sprog, fabriksindstillinger, demo-tilstanden).
Det er kun muligt at åbne Indstillingsmenuen, når pro-
duktet er på standby.

SETTINGS (INDSTILLINGER)

Brug denne funktion,  hvis du bruger større beholdere, 
der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgen-
de tilberedningsfunktioner: 
 - Varmluft
 - Kombi-grill + mikrobølgeovn
 - Kombi-varmluft + mikrobølgeovn

STOP TRUNTABLE
(SÅDAN STOPPES DREJETALLERKENEN)

6TH SENSE STEAM
(DAMPKOGNING MED 6TH SENSE)

BREAD DEFROST 
(OPTØNING AF BRØD)



            
 1. VEGETABLES (GRØNTSAGER)

            

  2. CHICKEN (KYLLING)
1. Roasted (Ristede)
2. Pieces [Crisp] (Stykker [Crisp])
3. Legs [Crisp] (Lår [Crisp])
4. Wings [Crisp] (Vinger [Crisp])
5. Fillets [Crisp] (Fileter [Crisp])
6. Fillets [Steam] (Fileter [dampkogte])
7.  Fillets with bacon [Crisp] 

(Fileter med bacon [Crisp])
8. Kebab [Grilled] (Kebab [grillet])

            
 3. MEAT (KØD)

1. Beef [Roasted] (Oksekød [stegt])
2. Pork [Roasted] (Svinekød [stegt])
3. Lamb [Roasted] (Lammekød [stegt])
4.  Lamb cutlet [Grilled] 

(Lammekoteletter [grillede])
5. Veal [Roasted] (Kalvekød [stegt])
6. Ribs [Crisp] (Ribben [Crisp])
7.  Meat loaf traditional [Baked] 

(Traditionel farsbrød [bagt])
8. Meatballs [Baked] (Frikadeller [bagt])
9. Entrecote [Grilled] (Entrecote [grillet])
10.  Frozen hamburgers [Crisp] 

(Frosne hamburgere [Crisp])              
11. Bratwurst [Crisp] (Bratwurst [Crisp])
12. Hot dogs [Steam] (Hotdogs [dampkogte])
13. Bacon [Crisp] (Bacon [Crisp])

            
 4. FISH & SEAFOOD (FISK & SKALDYR)

1.  Fish fillets [Steam] (Fiskefileter [dampkog-
te])

2. Whole fish [Baked] (Hel fisk [bagt])
3. Whole fish [Boiled] (Hel fisk [kogt])
4. Cutlets [Steam] (Koteletter [dampkogte])
5. Cutlets [Crisp] (Koteletter [Crisp])
6.  Frozen gratin [Baked] 

(Frosne gratiner [bagte])                          
7.  Frozen coated fillets [Crisp] 

(Frosne panerede fileter [Crisp])           
8. Mussels [Steam] (Muslinger [dampkogte])
9.  Precooked mussels [Crisp] 

(Forkogte muslinger [Crisp])
10. Shrimps [Steam] (Rejer [dampkogte])
11. Shrimps [Crisp] (Rejer [Crisp])

  5. HEALTH FRY (STEGT OG SUNDT) 
1.  French fries [Crisp] 

(Frosne pommes frites [Crisp])             
2.  Frozen fish fingers [Crisp] 

(Frosne fiskefingre [Crisp])                   
3.  Sliced chorizo [Grilled] 

(Skiveskåret chorizo [grillet])
4.  Frozen buffalo wings [Crisp] 

(Frosne buffalo-vinger [Crisp])              
5.  Frozen nuggets [Crisp] 

(Frosne nuggets [Crisp])                       

            

  6. PIZZA & QUICHE (PIZZA & QUICHE)
1.  Frozen pan pizza [Crisp] 

(Frossen pandepizza [Crisp])                  
2.  Frozen thin pizza [Crisp] 

(Tynd frossen pizza [Crisp])                    
3.  Home made pizza [Crisp] 

(Hjemmelavet pizza [Crisp])
4. Chilled pizza [Crisp] (Kold pizza [Crisp])
5.  Thin vegetarian pizza [Crisp] 

(Tynd vegetarpizza [Crisp])
6.  Quiche Lorraine [Crisp] 

(Quiche Lorraine [Crisp])
7.  Prebaked frozen quiche [Crisp] 

(Forbagt frossen quiche [Crisp])               

1. Rice [Steam] (Ris [dampkogte])
2.  Rice porridge [Steam] 

(Risengrød [dampkogt])
3. Oat porridge (Havregrød)

 7. RICE & CEREALS (RIS & KORNSORTER)

1. Pasta [Steam] (Pasta [dampet])
2. Vegetarian lasagna (Vegetarlasagne)
3. Meat lasagna (Lasagne med kød)
4. Frozen lasagna (Frossen lasagne)          

  8. PASTA & LASAGNA (PASTA & LASAGNE)

1. Rolls (Rundstykker)
2. Bread loaf (Brød)
3. Prebaked rolls (Forbagte rundstykker)
4. Frozen rolls (Frosne rundstykker)            

            

   9. BREAD (BRØD)

1. Sponge cake (Formkage)
2.  Chocolate cake [Crisp] 

(Chokoladekage [Crisp])
3. Carrot cake [Crisp] (Gulerodskage [Crisp])
4. Scones [Crisp] (Tekager [Crisp])
5. Muffins (Muffins)
6. Cookies (Småkager)
7. Brownies (Brownies)
8. Swiss roll (Roulade)
9. Meringues (Marengs)
10.  Home made fruit pie 

(Hjemmelavet frugttærte)
11.  Prebaked frozen fruit pie [Crisp] 

(Forbagt frossen frugttærte [Crisp])      

            

  10. CAKES & PASTRIES (KAGER)

1. Baked apples (Bagte æbler)
2.  Fruit compote [Steam] 

(Frugtkompot [dampkogt])
3. Crème brûlée (Crème brûlée)
4. Soufflé (Soufflé)
5. Hot fudge sauce (Varm karamelsovs)
6. Pop corn (Popcorn)
7.  Nuts roasted [Crisp] 

(Brændte nødder [Crisp])
8.  Pumpkin seeds roasted [Crisp] 

(Brændte græskarkerner [Crisp])

 11. DESSERT & SNACKS (DESSERTER & SNACKS)

1. Potatoes [Baked] (Kartofler [bagte])
2.  Potatoes gratin [Baked] (Kartoffelgratiner 

[bagte])
3. Potatoes [Steam] (Kartofler [dampkogte])
4.  Potato wedges [Crisp] (Kartoffelbåde [Crisp])
5.  Frozen vegetables [Steam] 

(Frosne grøntsager [dampkogte])            
6.  Frozen vegetables gratin [Baked] 

(Frosne grøntsager [bagte])                     
7. Tomatoes [Baked] (Tomater [bagte])
8. Pepper [Crisp] (Peberfrugter [Crisp])
9. Egg plant [Crisp] (Auberginer [Crisp])
10.  Carrots [Steam] (Gulerødder [dampkogte])
11.  Green beans [Steam] 

(Grønne bønner [dampkogte])
12. Broccoli [Steam] (Broccoli [dampkogt])
13.  Cauliflower [Steam] (Blomkål [dampkogt])
14.  Pepper [Steam] (Peberfrugter [dampkogt])
15. Squash [Steam] (Squash [dampkogt])
16.  Corn on cob [Steam] 

(Majskolber [dampkogte])

4/4

KOKKENS MENU – ALLE OPSKRIFTERNEDK JT479

TILBEHØR
Du kan finde en komplet be-
skrivelse af alle opskrifterne i 
Kokkens menu i brugsanvisnin-
gen.

Tallerken til mi-
krobølgeovn

Tallerken til ovne og 
mikrobølgeovne. Crisp pande Dampkoger Dampkoger

(bund og låg) Den lave rist Den høje rist Bageplade Uden låg Tallerken med 
høje sider


