
ROGhid de referinţă rapidă

GHIDAJE CULISANTE ŞI GHIDAJE PENTRU GRĂTAR
Înainte de a utiliza cuptorul, îndepărtaţi banda de protecţie a acestuia 
[a], apoi îndepărtaţi folia de protecţie [b] de pe ghidajele culisante.

DEMONTAREA GHIDAJELOR CULISANTE [c]
Trageţi de partea inferioară a ghidajului culisant pentru a decupla 
cârligele inferioare (1) şi trageţi ghidajele culisante în sus, scoţându-le 
din cârligele superioare (2).
REMONTAREA GHIDAJELOR CULISANTE [d]
Prindeţi cârligele superioare pe ghidajele pentru grătar (1), apoi 
apăsaţi partea inferioară a ghidajelor culisante pe ghidajele pentru 
grătar, până când cârligele inferioare se cuplează sonor (2).
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DEMONTAREA ŞI REMONTAREA GHIDAJELOR PENTRU 
GRĂTAR
1. Pentru a scoate ghidajele pentru grătar, apucaţi ferm de partea 
exterioară a ghidajului şi trageţi-l spre dumneavoastră pentru a scoate 
suportul şi cei doi pini interiori din locaş.
2. Pentru a repoziţiona ghidajele pentru grătar, poziţionaţi-le în 
apropierea cavităţii şi introduceţi mai întâi cei doi pini în locaşurile 
aferente. Apoi, poziţionaţi partea exterioară lângă locaşul său, 
introduceţi suportul şi apăsaţi ferm spre peretele cavităţii pentru a vă 
asigura că ghidajul pentru grătar este fixat corespunzător.

PRIMA UTILIZARE
1. SETAREA OREI
Va trebui să setaţi ora atunci când porniţi aparatul pentru prima dată: 
Apăsaţi pe până când pictograma  şi cele două cifre aferente 
orei încep să clipească pe afişaj.

Utilizaţi  sau  pentru a seta ora şi apăsaţi pe  pentru a 
confirma. Cele două cifre aferente minutelor vor începe să clipească. 
Utilizaţi  sau  pentru a seta minutele şi apăsaţi  pentru a 

confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Când pictograma  clipeşte, de exemplu, după 
întreruperi îndelungate ale alimentării electrice, va fi necesar să resetaţi 
ora.

2. ÎNCĂLZIŢI CUPTORUL
Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului 
de fabricaţie: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte 
de a începe să preparaţi alimentele, vă recomandăm să încălziţi 
cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute. 
Îndepărtaţi elementele de protecţie din carton sau foliile transparente 
ale cuptorului şi scoateţi accesoriile din interiorul acestuia. Încălziţi 
cuptorul la 250 °C timp de aproximativ o oră. Cuptorul trebuie să fie 

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

1 32 4 5 6

1. BUTONUL DE SELECTARE
Pentru pornirea cuptorului prin selectarea 
unei funcţii. Rotiţi în poziţia pentru a opri 
cuptorul.
2. BEC
Cu cuptorul pornit, apăsaţi  pentru 
a aprinde sau stinge becul din interiorul 
compartimentului cuptorului.

3. SETAREA OREI
Pentru accesarea setărilor duratei de 
preparare, pornirii temporizate şi a 
temporizatorului. Pentru afişarea orei când 
cuptorul este oprit.
4. AFIŞAJ
5. BUTOANE DE REGLARE
Pentru modificarea setărilor duratei de 
preparare.

6. BUTONUL TERMOSTATULUI
Rotiţi pentru a selecta temperatura dorită la 
activarea funcţiilor manuale.

Vă rugăm să reţineţi: Butoanele sunt la nivelul 
panoului. Apăsaţi pe mijlocul butoanelor pentru 
a le face să iasă din locaşul lor.

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN 
PRODUS WHIRLPOOL
Pentru a beneficia de servicii complete de 
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe 
www   .   whirlpool . eu/register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de siguranţă.



FUNCŢII ŞI UTILIZAREA ZILNICĂ
 CONVENŢIONAL
Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel.

 AER FORŢAT
Pentru prepararea diferitor mâncăruri care necesită aceeaşi 

temperatură de preparare, pe mai multe niveluri (maxim trei) în 
acelaşi timp. Această funcţie poate fi folosită pentru a prepara diverse 
alimente fără ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.

GĂTIRE MAXI
Pentru prepararea bucăţilor mari de carne (peste 2,5 kg). Vă 

recomandăm să întoarceţi carnea în timpul preparării pentru a vă 
asigura că se rumeneşte uniform pe ambele părţi. De asemenea, vă 
recomandăm să stropiţi carnea din când în când pentru a nu se usca 
excesiv.

PIZZA
Pentru a prepara diferite tipuri şi dimensiuni de pizza şi pâine. 

Este recomandat să interschimbaţi poziţia tăvilor de copt la jumătatea 
duratei de preparare.

GRILL
Pentru a frige medalioane, frigărui şi cârnaţi, pentru a gratina 

legume sau pentru a prăji pâinea.
Atunci când frigeţi carne, vă recomandăm să utilizaţi o tavă de 
colectare a grăsimii scurse pentru a colecta zeama rezultată în urma 
preparării: Poziţionaţi tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul 
metalic şi adăugaţi 200 ml de apă potabilă.

TURBO GRILL
Pentru a frige bucăţi mari de carne (pulpe, muşchi de vită, 

carne de pui). Vă recomandăm să utilizaţi o tavă de colectare a grăsimii 
scurse pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziţionaţi 
tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic şi adăugaţi 200 
ml de apă potabilă.

DOSPIRE
Pentru a ajuta la dospirea eficientă a aluaturilor dulci sau 

picante. Rotiţi butonul termostatului la pictograma aferentă pentru 
activarea acestei funcţii.

AER FORŢAT ECO
Pentru prepararea fripturilor simple şi a fripturilor umplute, 

pe un singur nivel. Alimentele nu se usucă excesiv datorită circulaţiei 
delicate şi intermitente a aerului.
Atunci când se utilizează funcţia ECO, lumina va rămâne stinsă pe 
parcursul procesului de preparare, dar poate fi aprinsă din nou prin 
apăsarea pe .

PEŞTE CARNE PÂINE

Funcţiile  permit obţinerea de rezultate excelente datorită 
adăugării aburilor la ciclurile de preparare. Numai când cuptorul este 
rece, turnaţi apă potabilă în partea inferioară a cuptorului şi selectaţi 
funcţia specifică pentru preparatul dumneavoastră. Cantităţile şi 
temperaturile optime ale apei pentru fiecare categorie de alimente 
sunt indicate în tabelul aferent cu informaţii privind prepararea. Nu 
preîncălziţi cuptorul înainte de a adăuga alimente.

1. SELECTAŢI O FUNCŢIE
Pentru a selecta o funcţie, rotiţi butonul de selectare către simbolul 
aferent funcţiei dorite: Afişajul se va ilumina şi va fi emis un semnal 
sonor.

2. ACTIVAREA UNEI FUNCŢII
MANUAL
Pentru a porni o funcţie pe care aţi selectat-o, rotiţi butonul 
termostatului pentru a seta temperatura dorită.

Vă rugăm să reţineţi: În timpul procesului de preparare, puteţi modifica 
funcţia rotind butonul de selectare sau puteţi regla temperatura rotind 
butonul termostatului. Funcţia nu va porni dacă butonul termostatului va 
fi pe . Puteţi seta durata de preparare, ora de finalizare a procesului de 
preparare (numai dacă setaţi o durată de preparare) şi un temporizator.

DOSPIRE
Pentru a porni funcţia „Dospire”, rotiţi butonul termostatului spre 
simbolul corespunzător; în cazul în care cuptorul este setat la altă 
temperatură, funcţia nu va porni.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi seta durata de preparare, ora de finalizare a 
procesului de preparare (numai dacă setaţi o durată de preparare) şi un 
temporizator.

Numai când cuptorul este rece, 
umpleţi locaşul cavităţii cu 
cantitatea de apă potabilă 
recomandată în tabelul aferent cu 
informaţii privind prepararea. 
Introduceţi alimentele. Setaţi şi 
activaţi funcţia : La final, 
deschideţi cu grijă uşa şi lăsaţi 
aburii să iasă uşor.
Vă rugăm să reţineţi: În timpul 
preparării cu aburi, nu deschideţi uşa 
şi nu completaţi niciodată cu apă.

3. PREÎNCĂLZIREA ŞI CĂLDURA REZIDUALĂ
Odată ce funcţia porneşte, activarea etapei de preîncălzire este 
anunţată prin emiterea unui semnal sonor şi clipirea pictogramei 
pe afişaj.
La finalul acestei etape, atingerea temperaturii setate în interiorul 
cuptorului este anunţată prin emiterea unui semnal sonor şi 
prezentarea fixă a pictogramei  pe afişaj: În acest moment, 
introduceţi alimentele şi începeţi procesul de preparare. 
Vă rugăm să reţineţi: Introducerea alimentelor în cuptor înainte de 
finalizarea preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului de 
preparare final.
După preparare şi cu funcţia dezactivată, pictograma  ar 
putea rămâne în continuare vizibilă pe afişaj chiar şi după oprirea 
ventilatorului de răcire, pentru a indica faptul că în interiorul aparatului 
încă mai există căldură reziduală.

gol în acest interval de timp.
Vă rugăm să reţineţi: Se recomandă să aerisiţi încăperea după utilizarea 

aparatului pentru prima dată.



Vă rugăm să reţineţi: Durata de timp după care pictograma se 
dezactivează variază deoarece depinde de o serie de factori precum 
temperatura ambientală şi funcţia utilizată. În orice caz, se poate considera 
că aparatul este dezactivat atunci când indicatorul de pe butonul de 
selectare se află în dreptul simbolului „0”.

4. PROGRAMAREA PREPARĂRII
Va trebui să selectaţi o funcţie înainte de a putea să porniţi 
programarea preparării.

DURATĂ
apăsaţi în mod repetat pe  până când pictograma  şi cifrele 
„00:00” încep să clipească pe afişaj.

Utilizaţi  sau  pentru a seta durata de preparare dorită, apoi 
apăsaţi pe  pentru a confirma.
Activaţi funcţia rotind butonul termostatului la temperatura dorită: 
se va emite un semnal sonor, iar pe afişaj va fi indicată finalizarea 
procesului de preparare.
Vă rugăm să reţineţi: Pentru a anula durata de preparare setată, apăsaţi în 
mod repetat pe  până când pictograma  începe să clipească pe 
afişaj, apoi utilizaţi  pentru a reseta durata de preparare la „00:00”. 
Durata de preparare cuprinde o etapă de preîncălzire.

PROGRAMAREA OREI DE FINALIZARE A PREPARĂRII/ 
PORNIRII TEMPORIZATE
După setarea unei durate de preparare, pornirea funcţiei poate fi 
temporizată prin programarea orei de finalizare a preparării: Apăsaţi 
pe  până când pictograma  şi ora curentă încep să clipească pe 
afişaj. 

Utilizaţi  sau  pentru a seta ora dorită pentru finalizarea duratei 

de preparare şi apăsaţi pe  pentru a confirma.
Activaţi funcţia rotind butonul termostatului la temperatura dorită: 
funcţia va rămâne întreruptă până la pornirea automată după o 
perioadă de timp care a fost calculată astfel încât prepararea să fie 
finalizată la ora setată.
Vă rugăm să reţineţi: Pentru a anula setarea, opriţi cuptorul rotind butonul 
de selectare în poziţia .

FINALIZAREA PREPARĂRII
Se va emite un semnal sonor, iar pe afişaj va fi indicată finalizarea 
funcţiei.
Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta o funcţie diferită sau 
pentru a opri cuptorul.
Vă rugăm să reţineţi: Dacă temporizatorul este activ, afişajul va prezenta 
mesajul „END” alternativ cu durata de timp rămasă.
5. SETAREA TEMPORIZATORULUI
Această opţiune nu întrerupe sau programează prepararea, dar vă 
permite să utilizaţi afişajul pe post de temporizator, atât în timp ce o 
funcţie este activă, cât şi atunci când cuptorul este oprit.
apăsaţi în mod repetat pe  până când pictograma  şi cifrele 
„00:00” încep să clipească pe afişaj.

Utilizaţi  sau  pentru a seta ora şi apăsaţi pe  pentru a 
confirma. Se va emite un semnal sonor odată ce temporizatorul a 
finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate.
Note: Pentru a anula temporizatorul, apăsaţi în mod repetat pe  până 
când pictograma  începe să clipească, apoi utilizaţi  pentru a reseta 
ora la „00:00”.

TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA

REŢETĂ FUNCŢIE PREÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ (°C) DURATĂ (MIN) NIVEL ŞI ACCESORII

Torturi dospite

Da 170 30 - 50 2 

Da 160 30 - 50 2 

Da 160 40 - 60 4 1 

Biscuiţi / mini tarte

Da 160 25 - 35 3 

Da 160 25 - 35 3 

Da 150 35 - 45 4 2 

Pizza/Focaccia
Da 190 - 250 15 - 50 1 / 2 

Da 190 - 250 20 - 50 4 2 

Lasagna / paste la cuptor / 
cannelloni / budinci Da 190 - 200 45 - 65 2 

Miel/viţel/vită/porc 1 kg Da 190 - 200 80 - 110 3 

Pui/iepure/raţă 1 kg Da 200 - 230 50 - 100 2 

Pâine prăjită 5' 250 2 - 6 5 



Politicile, documentaţia standard şi informaţii suplimentare despre produs pot fi găsite:
• Vizitând site-ul nostru web docs . whirlpool . eu
• Utilizând codul QR
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul 

de telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-
vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa 
 cu date de identificare a produsului dumneavoastră. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 

 Descărcaţi ghidul de utilizare şi întreţinere complet de la adresa docs.whirlpool.eu pentru informaţii suplimentare 
despre produs

ACCESORII Grătar 
metalic

Vas de copt sau formă 
pentru prăjituri pe 

grătarul metalic

Tavă de copt/tavă de colectare 
a picăturilor sau  

vas de copt, pe grătarul metalic

Tavă de 
colectare a 

grăsimii scurse/
Tavă de copt

REŢETĂ FUNCŢIE APĂ (ML) PREÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ (°C) DURATĂ (MIN) NIVEL ŞI 
ACCESORII

Fileuri/medalioane de peşte 0,5 
- 2 cm  250 — 190 - 210 15 - 25 3 

Peşte întreg 300 - 600 g  250 — 190 - 210 15 - 30 3 

Peşte întreg 600 g - 1,2 kg  250 — 180 - 200 25 - 45 3 

Muşchi de vită, în sânge 1 kg  250 — 190 - 210 40 - 55 3 

Pulpă de miel 500 g - 1,5 kg  250 — 170 - 190 60 - 75 2 

Pui/bibilică/raţă 
Întreg 1 - 1,5 kg  250 — 200 - 220 55 - 75 2 

Pui/bibilică/raţă 
Bucăţi de 500 g - 1,5 kg  250 — 200 - 220 40 - 60 3 

Pui/curcan/raţă 
Întreg 3 kg  250 — 160 - 180 100 - 140 2 

Miel/vită/porc 1 kg  250 — 170 - 190 60 - 100 3 

Pâine mică 80 - 100 g  200 — 200 - 220 30 - 45 3 

Chiflă pentru sandviş la tavă 300 
- 500 g  250 — 170 - 190 45 - 60 3 

Franzelă 500 g - 2 kg  250 — 160 - 170 50 - 100 2 

Baghetă franţuzească 200 - 300 g  250 — 200 - 220 30 - 45 3 

Durata de timp indicată cuprinde etapa de preîncălzire: vă recomandăm 
să aşezaţi alimentele în cuptor şi să setaţi durata de preparare la pornirea 
funcţiei.

Pentru a elimina calcarul rămas în partea inferioară a cavităţii după 
preparare , pur şi simplu turnaţi 250 ml de oţet alb în locaşul 
cavităţii (ca alternativă, utilizaţi un produs de decalcifiere specific. 
Pentru a verifica disponibilitatea acestuia, vă rugăm să contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare). Lăsaţi să acţioneze la 
temperatura camerei timp de 30 de minute, apoi curăţaţi cavitatea cu 
apă potabilă caldă şi o lavetă moale. Curăţarea este recomandată cel 
puţin la fiecare 5 - 10  cicluri de preparare.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Cauză posibilă Soluţie

Cuptorul nu funcţionează.
Pană de curent.
Deconectare de la reţeaua 
electrică.

Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar 
cuptorul este conectat la reţeaua electrică.
Opriţi şi reporniţi cuptorul, pentru a verifica dacă 
defecţiunea persistă. 

Pe afişaj apare litera „F” urmată 
de un număr sau o literă. Defecţiune cuptor.

Contactaţi cel mai apropiat centru de servicii de asistenţă 
tehnică post-vânzare pentru clienţi şi precizaţi numărul care 
este prezentat după litera „F”.

Pe afişaj apare mesajul „Hot”, iar 
funcţia selectată nu porneşte. Temperatură prea ridicată. Lăsaţi cuptorul să se răcească înainte de a activa funcţia. 

Selectaţi o funcţie diferită.
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