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Pysäytä
Pysäytä tainollaa mikä tahansa uu-
nitoiminto ja aseta uuni valmiusti-
laan.

Säätönuppi Vahvistuspainike Tekstinäyttö Jet Start
Käynnistääksesi mikroaaltotoiminnon maksimite-
holle 30 sekunniksi, paina Jet Start -painiketta.
Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: 
Grilli), paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi 
valitun toiminnon.
Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 se-
kuntia.

Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirlpool-varusteisiin! 
Tutustu paikalliseen Whirlpool-web-sivustoon. 6th SENSE -tekniikalla mikroaaltotoiminta asettaa kypsennysajan ja tehotasot au-

tomaattisesti perustuen valmistettavan ruoan tyyppiin. Säätönupin keskellä oleva 
6th SENSE -logo syttyy, kun käytetään ohjattua 6th SENSE -toimintoa.

KÄYTTÖPANEELI – PIKAOPAS
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MANUAALISET TOIMINNOT
Kosketa -kuvaketta käyttääksesi manuaalisia toimintoja. Valitse 
toiminto säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella.

Kuvake Toiminto Suositeltavat varusteet:

Microwave
(Mikroaalto)

    Mikrokupu 
(myydään erikseen)

Grill
(Grilli)      Korkea ritilä

Grill + Microwaves
(Grilli+Mikroaalto)      Korkea ritilä

Forced Air + Microwaves
(Ilmakierto+mikroaalto)     Matala ritilä

Quick Heat
(Pikakuumennus)

    Matala ritilä

               Leivinpelti (myydään 
erikseen)

AVUSTETUT TOIMINNOT
Kosketa kuvaketta käyttöpaneelissa valitaksesi toiminnon. Aseta 
kypsennysparametrit säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella.

Kuvake Toiminto Ehdotetut varusteet / 
Ruokalajiryhmät

6th Sense Reheat
(6th Sense -lämmitys)

    Mikrokupu 
(myydään erikseen)

1:
Manual Defrost
(Manuaalinen sulatus)
2---6:
6th Sense Defrost
(6th Sense -sulatus)

        
   

6th Sense Steam
(6th Sense -höyry)      Höyryastia

Crisp
(CRISP)

   CRISP-alusta

      CRISP-alustan otin
Forced Air(Kiertoilma):
1---With preheat
(Esikuumennuksella)
2---Without preheat
(Ilman esikuumennusta)

     Matala ritilä

                Leivinpelti
(myydään erikseen)

ERIKOISTOIMINNOT JA ASETUKSET
Kosketa kuvaketta käyttöpaneelissa valitaksesi toiminnon ja toimi sitten näytön ohjeiden 
mukaisesti.

Kuvake Toiminto Huomautuksia
6th Sense
Bread Defrost
(6th Sense -leivän-
sulatus)

Varusteet:
  CRISP-alusta            CRISP-alustan otin

6th Sense
Chef Menu
(6th Sense 
-Chef-valikko)

Yksinkertainen ja intuitiivinen opas, joka tarjoaa automaat-
tisia reseptejä, jotka tarjoavat täydellisiä tuloksia joka kerta. 
Täydellinen luettelo käytettävissä olevista resepteistä on 
katsottavissa tämän Pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Favorites 
(Suosikit)

Voit nyt luoda omia persoonallisia reseptejä käyttämällä 
Suosikit-toimintoa.

Settings
(Asetukset) Tässä voit muuttaa tuotteen asetuksia (kieli, äänet, jne...)

Stop Turntable
(Pysäytä 
pyörintäalusta)

Tämä toiminto mahdollistaa sellaisten suurten ja nelikul-
maisten astioiden käytön, jotka eivät mahdu pyörimään 
uunissa. Käytettävissä vain tietyillä kypsennystoiminnoilla. 

Timer (Ajastin) Keittiöajastin on hyödyllinen useisiin eri tarkoituksiin, kuten 
taikinan kohoamisajan säätämiseen ennen leivontaa jne.
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MICROWAVE (MIKROAALTO)

TEHO SUOSITELTU KÄYTTÖ:

950 W

Juomien,  veden, liemien, kahvin, teen tai 
muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien 
kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmu-
naa tai kermaa, valitse pienempi teho.

750 W Kalan,  vihannesten, lihan jne. kypsennys.

650 W Ruokien kypsentäminen, ei sekoitusmahdol-
lisuutta.

500 W
Varovainen kypsennys,  esim. valkuaispitoi-
set kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pa-
taruokien loppukypsennys.

350 W Pataruokien hauduttaminen,  voin sulatta-
minen.

160 W Sulatus.

  90 W Voin,  juuston, jäätelön ja suklaan pehmen-
täminen.

Tämä toiminto käyttää voimakasta kvartsigrilliä ruokien 
ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen ai-
kaansaamiseen.
Paina Manuaaliset toiminnot -kuvaketta  ja valitse 
sitten säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella GRILLI-toi-
minto. Valitse tehotaso taulukon mukaisesti.

GRILL (GRILLI)

COMBI GRILL + MICROWAVE
(YHDISTELMÄ-GRILLI+MIKROAALTO)

COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(YHDISTELMÄ-KIERTOILMA+MIKROAALTO)

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuk-
sen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen 
nopeammin.
Paina Manuaaliset toiminnot -kuvaketta  ja valitse 
sitten säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella YHDISTEL-
MÄ-GRILLI+MIKROAALTO-toiminto. Valitse tehotaso 
taulukon mukaisesti.

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja kiertoilmakypsen-
tämisen ja mahdollistaa uuniruokien valmistuksen no-
peammin.
Paina Manuaaliset toiminnot -kuvaketta   ja valitse 
sitten säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella YHDISTEL-
MÄ-KIERTOILMA+MIKROAALTO-toiminto. 
Valitse oikea lämpötila väliltä 50°C - 200°C ja valitse 
sitten tehotaso taulukon mukaisesti.

TEHOTASO SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W Vihannekset
500 W Siipikarja ja lasagne
350 W Kala
160 W Liha
  90 W Gratinoidut  hedelmät

TEHOTASO SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 W Siipikarja, uuniperunat, lasagne ja kala
160 W Paistit ja hedelmäkakut
90 W Kakut ja leivonnaiset

TEHOTASO

 1 Matala

2 Normaali

3 Korkea

Tällä toiminnolla voit esikuumentaa nopeasti tyhjän 
uunin. Voit asettaa halutun lämpötilan, jolloin uuni ilmoit-
taa, kun lämpötila on saavutettu.
Paina Manuaaliset toiminnot -kuvaketta  ja valitse 
sitten säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella PIKAKUU-
MENNUS-toiminto.
Älä laita ruokaa uuniin, kun tämä toiminto on käynnissä, 
sillä intensiivinen kuumennus voi polttaa sen.

QUICK HEAT 
(PIKAKUUMENNUS)
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Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien 
nopean keittämisen tai lämmittämisen.
Paina Manuaaliset toiminnot -kuvaketta  ja paina sitten 
Vahvistus-painiketta valitaksesi MIKROAALTO-toimin-
non. Valitse tehotaso taulukon mukaisesti.



Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen 
manuaalisesti tai automaattisesti. 
Paina Sulatus-kuvaketta ja valitse sitten säätönupilla 
ja Vahvistus-painikkeella haluamasi vaihtoehto 
taulukossa näkyvistä valinnoista.

DEFROST (SULATUS)

SULATUSTYYPPI RUOKALAJIRYHMÄ

  1 Manuaalinen -

2 6th Sense Liha

3 6th Sense Linnut

4 6th Sense Kala

5 6th Sense Vihannekset

6 6th Sense Leipä

FORCED AIR (KIERTOILMA)

CRISP 
Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelli-
set kullanruskea tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoil-
le. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennystä, 
CRISP-alusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja 
alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Seuraavia lisävarusteita on käytettävä rapeutustoimin-
nossa:
- CRISP-alusta
-  CRISP-alustan otin kuuman rapeutusalustan käsitte-

lyyn.

Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden taikina-
pohjaisten ruokien lämmittämiseen ja paistamiseen. Se 
sopii myös hyvin pekonin ja munien, makkaroiden peru-
noiden, ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden 
lihojen jne. paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin 
vähän öljyä lisäten).

Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kyp-
sennysaikaa (pizza, kakut…), on suositeltavaa esikuu-
mentaa CRISP-alustaa etukäteen 2 - 3 minuuttia.    

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnollisel-
ta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Käytä 
tätä toimintoa esim. vihannesten ja kalan kypsentämi-
seen toimitukseen kuuluvalla höyryastialla. Tai käyttämäl-
lä samaa varustetta (ilman keskiritilää) pastan tai riisin 
kypsentämiseen.

6TH SENSE STEAM 
(6TH SENSE -HÖYRY)

Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen läm-
mittämisen. Mikroaaltotoiminto laskee automaattisesti 
tarvittavan mikroaaltotehon tason ja ajan parhaiden mah-
dollisten tulosten saamiseksi lyhimmässä ajassa.
Tätä toimintoa käytetään pakastettujen, jäähdytettyjen tai 
huoneenlämpöisten valmisruokien lämmittämiseen.

Tätä toimintoa käytettäessä nettopainon on oltava välillä 
250g - 600g.

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa pakastetun 
leivän sulattamisen. Sulatus- ja rapeutustekniikat yhdis-
tämällä leipä maistuu ja tuntuu juuri leivotulta.
Käytä tätä toimintoa pakastettujen sämpylöiden, paton-
gin ja croissantien sulattamiseen ja lämmittämiseen. 
6th Sense -leivänsulatus-toimintoa voidaan käyttää, kun 
nettopaino on välillä 50g - 400g.

Tässä toiminnossa on käytettävä seuraavia lisävarus-
teita:
- CRISP-alusta
-  CRISP-alustan otin kuuman rapeutusalustan käsitte-

lyyn

CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

Suosikki-toiminto tarjoaa sinulle helpon tavan tallentaa ja 
hakea 10 mukautettua reseptiä.

Kukin Suosikki voi sisältää:
- vain yhden jakson
- sarjan jaksoja

Katso käyttöoppaasta, kuinka Suosikki tallennetaan ja 
haetaan.

Tämä toiminto mahdollistaa uunissa paistettujen ruokala-
jien valmistuksen. Voimakkaan kuumennuselementin ja 
tuulettimen käytöllä kypsennys toimii, kuten perinteises-
sä uunissa.

Laite siirtyy kiertoilmatoimintoon  välittömästi.

Ennen kypsennyksen alkua on esikuumennusvaihe. Kun 
valittu lämpötila on saavutettu, viesti pyytää lisäämään 
ruoan. 
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1: ESIKUUMENNUKSELLA

2: ILMAN ESIKUUMENNUSTA

Jos valitset 6th Sense -sulatusvalinnan, saadaksesi 
parhaat mahdolliset tulokset, tuote pyytää sinua:
- syöttämään ruoan painon
-  kääntämään/sekoittamaan ruokaa, kun se on tarpeen

AVUSTETUT JA ERIKOISTOIMINNOT – PIKAOPASFI JT479

FAVOURITES (SUOSIKKI)

Chef-valikko on yksinkertainen ja intuitiivinen opas, joka 
tarjoaa automaattisia reseptejä, jotka tarjoavat täydellisiä 
tuloksia joka kerta.
Käytä tätä valikko valmistaaksesi ruokalajeja, jotka on 
lueteltu tämän Pikaoppaan viimeisellä sivulla. Paina 
Chef-valikkokuvaketta  ja valitse sitten resepti ja toimi 
näytön ohjeiden mukaisesti: Chef-valikko säätää auto-
maattisesti kypsennysparametrit parhaiden tulosten saa-
miseksi. Täydellinen kuvaus kaikista Chef-valikon resep-
teistä on katsottavissa käyttöoppaassa.

Tätä toimintoa käytetään  runsaasti vettä sisältävien 
ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.
Paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi  mikroaaltotoi-
minnon automaattisesti maksimiteholle (950 W) 30 se-
kunniksi. Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 
sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa kiertämällä 
säätönuppia, kun toiminto on käynnistynyt.

JET START

Käytä tätä toimintoa,  kun keittiöajastimella on asetettava 
tarkka aika eri tarkoituksiin, kuten taikinan kohottaminen 
ennen leipomista jne.
Huomaa, että keittiöajastin EI aktivoi mitään kypsenny-
sohjelmaa.

JET START (AJASTIN)

Tässä näet ja voit muuttaa helposti tuotteen tärkeimmät 
asetukset (ääni, kieli, tehtaan oletusasetukset, esittely-
tila).
Asetukset-valikkoa on mahdollista käyttää vain, kun tuote 
on valmiustilassa.

SETTING (ASETUKSET)

Käytä tätä toimintoa,  kun on tarpeen käyttää hyvin suuria 
astioita, jotka eivät mahdu pyörimään vapaasti uunissa.
Pysäytä pyörintälevy -toiminto toimii vain seuraavissa 
kypsennystoiminnoissa: 
 - Kiertoilma
 - Yhdistelmä-grilli+mikroaalto
 - Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto

STOP TURNTABLE 
(PYSÄYTÄ PYÖRINTÄLAUTANEN)

6TH SENSE REHEAT
(6TH SENSE -LÄMMITYS)

BREAD DEFROST
(LEIVÄNSULATUS)



            
  1. VEGETABLES (VIHANNEKSET)

   2. CHICKEN (BROILERI)
1.   Roasted (Raastettu)
2.   Pieces [Crisp] Kappaleet [Rapeutus]
3.   Legs [Crisp] Koivet [Ruskistus]
4.   Wings [Crisp] Wings (Broilerinsiivet) [Ra-

peutus]
5.   Fillets [Crisp] Fillets (Fileet) [Rapeutus]
6.   Fillets [Steam] (Filee [Höyry])
7.   Fillets with bacon [Crisp] (Filee ja pekoni) 

[Rapeutus]
8.   Kebab [Grilled] (Kebab [Grillattu])

            
  3. MEAT (LIHA)

1.   Beef [Roasted] (Pihvi [Paahdettu])
2.   Pork [Roasted] (Porsaanpaisti [Paahdet-

tu])
3.   Lamb [Roasted] (Karitsa [Paahdettu])
4.   Lamb cutlet [Grilled] (Lampaankyljykset 

[Grillattu])
5.   Veal [Roasted] (Vasikanpaisti [Paahdettu])
6.   Ribs [Crisp] (Grillikylki [Rapeutus])
7.   Meat loaf traditional [Baked] (Perinteinen 

lihamureke [Uuni])
8.   Meatballs [Baked] (Lihapullat [Uuni])
9.  Entrecote [Grilled] (Välikyljys [Grillattu])
10.  Frozen hamburgers [Crisp] (Pakastetut 

hampurilaiset [Rapeutus])                      
11.  Bratwurst [Crisp] (Bratwursti [Rapeutus])
12.  Hot dogs [Steam] (Nakit [Höyry])
13.   Bacon [Crisp] (Pekoni [Rapeutettu])

    4. FISH & SEAFOOD (KALA JA ÄYRIÄISET)
1.   Fish fillets [Steam] (Kalafileet [Höyry])
2.   Whole fish [Baked] (Kokonainen kala 

[Uuni])
3.   Whole fish [Boiled] (Kokonainen kala [Kei-

tetty])
4.   Cutlets [Steam] (Kyljykset) [Höyry])
5.   Cutlets [Crisp] (Kyljykset [Rapeutus])
6.   Frozen gratin [Baked] (Pakastettu gratiini 

[Uuni])                                                      
7.   Frozen coated fillets [Crisp] (Pakastetut 

kuorrutetut fileet [Rapeutus])                   
8.   Mussels [Steam] (Simpukat [Höyry])
9.   Precooked mussels [Crisp] (Esikypsenne-

tyt simpukat [Rapeutus])
10.  Shrimps [Steam] (Katkaravut [Höyry])
11.  Shrimps [Crisp] (Katkaravut [Rapeutus])

  5. HEALTH FRY (TERVEELLINEN PAISTAMINEN) 
1.   French fries [Crisp] (Ranskanperunat 

[Rapeutus])                                            
2.   Frozen fish fingers [Crisp] 

(Pakastetut kalapuikot [Rapeutus])        
3.   Sliced chorizo [Grilled] (Viipaloitu chorizo 

[Grillattu])
4.   Frozen buffalo wings [Crisp]  

(Pakastetut broilerinsiivet [Rapeutus])    
5.   Frozen nuggets [Crisp] (Pakastenuggetit 

[Rapeutus])                                             

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

nupizza [Rapeutus])                                
2.    Frozen thin pizza [Crisp] (Pakastettu ohut 

pizza [Rapeutus])                                  
3.    Home made pizza [Crisp] (Kotitekoinen 

pizza [Rapeutus])        
4.    Chilled pizza [Crisp] (Jäähdytetty pizza 

[Rapeutus])
5.    Thin vegetarian pizza [Crisp] (ohut kasvis-

pizza [Rapeutus]) 
6.    Quiche Lorraine [Crisp] (Juustokinkkupii-

ras [Rapeutus])
7.    Prebaked frozen quiche [Crisp] (Esipais-

tettu pakaste-quiche [Rapeutus])            

1.   Rice [Steam] (Riisi [Höyry])
2.   Rice porridge [Steam] (Riisipuuro [Höyry])
3.   Oat porridge (Kaurapuuro)

    7. RICE & CEREALS (RIISI JA MAISSIHIUTALEET)

1.   Pasta [Steam] (Pasta [Höyry])
2.   Vegetarian lasagna (Kasvislasagne)
3.   Meat lasagna (Lihalasagne)
4.   Frozen lasagna (Pakastettu lasagne)    

    8. PASTA & LASAGNA (PASTA JA LASAGNE)

1.   Rolls (Sämpylät)
2.   Bread loaf (Leipä)
3.   Prebaked rolls (Esipaistetut sämpylät)
4.   Frozen rolls (Pakastetut sämpylät)         

   9. BREAD (LEIPÄ)

1.   Sponge cake (Sokerikakku)
2.   Chocolate cake [Crisp] (Suklaakakku 

[Rapeutus])
3.   Carrot cake [Crisp] 

(Porkkanakakku [Rapeutus])
4.   Scones [Crisp] (Teeleivät [Rapeutus])
5.   Muffins (Muffinsit) 
6.   Cookies (Pikkuleivät)
7.   Brownies (Suklaaleivos)
8.   Swiss roll (Kääretorttu)
9.   Meringues (Marengit)
10.  Home made fruit pie 

(Kotitekoinen hedelmäpiirakka)
11.  Prebaked frozen fruit pie [Crisp] 

(Esipaistettu pakaste-hedelmäpiirakka 
[Rapeutus])                                             

     10. CAKES & PASTRIES (KAKUT JA LEIVONNAISET)

1.   Apples, Baked (Uuniomenat)
2.   Fruit compote [Steam] 

(Hedelmähilloke [Steam])
3.   Crème brûlée (Crème brûlée)
4.   Soufflé (Kohokas)
5.   Hot fudge sauce (Kuuma fudge-sose)
6.   Pop corn (Popcorn)
7.   Nuts roasted [Crisp] 

(Paahdetut pähkinät [Rapeutus])
8.   Pumpkin seeds roasted [Crisp] 

(Paahdetut kurpitsansiemenet [Rapeutus])

    11. DESSERT & SNACKS (JÄLKIRUOKA JA VÄLIPALAT)

1.   Potatoes [Baked] (Perunat [Uuni])
2.   Potatoes gratin [Baked] (Perungratiini 

[Uuni])
3.   Potatoes [Steam] (Peruna [Höyry])
4.   Potato wedges [Crisp] (Lohkoperunat [Ra-

peutus])
5.   Frozen vegetables [Steam] (Pakastevihan-

nekset [Höyry])                                        
6.   Frozen vegetables gratin [Baked] (Pakas-

tettu vihannesgratiini [Leivottu])              
7.   Tomatoes [Baked] (Tomaatit [Uuni])
8.   Pepper [Crisp] (Paprika [Rapeutus])
9.   Egg plant [Crisp] (Munakoiso [Rapeutus])
10.  Carrots [Steam] (Porkkanat [Höyry])
11.  Green beans [Steam] (Vihreät pavut 

[Höyry])
12.  Broccoli [Steam] (Parsakaali [Höyry])
13.  Cauliflower [Steam] (Kukkakaali [Höyry])
14.  Pepper [Steam] (Paprika [Höyry])
15.  Squash [Steam] (Kesäkurpitsa [Höyry])
16.  Corn on cob [Steam] (Maissintähkät 

[Höyry])
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VARUSTEET
Täydellinen kuvaus kaikista 
CHEF-VALIKON resepteistä on kat-
sottavissa käyttöoppaassa.Mikroaaltouunin 

kestävä astia
Mikroaaltouunin ja 
uuninkestävä astia CRISP-alusta Höyryastia Höyryastia

(alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä Leivinpelti Ilman kantta Syvä astia


