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GUIDA RAPIDA

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN 
PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un’assistenza più 
completa, registrare il prodotto su 
www . whirlpool . eu/ register

WWW
Scaricare le istruzioni per la sicurezza e 
le istruzioni per l’uso collegandosi al sito 
docs. whirlpool . eu e seguire la procedura 
indicata sul retro.

Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO
1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola  

(da non rimuovere)
3. Porta
4. Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Per interrompere una funzione o 
un segnale acustico, cancellare le 
impostazioni e spegnere il forno.
2. FUNZIONE MICROONDE/
POTENZA
Per selezionare la funzione 
microonde e impostare il livello di 
potenza desiderato.

3. FUNZIONE CRISP
4. FUNZIONE GRILL
5. DISPLAY
6. TASTI + / -
Per regolare le impostazioni di una 
funzione (es. durata, peso).

7. FUNZIONE JET DEFROST
8. AVVIO
Per avviare una funzione.
9. TASTO APERTURA SPORTELLO
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ACCESSORI
PIATTO ROTANTE

Appoggiato sull’apposito supporto, 
il piatto rotante in vetro può essere 
utilizzato in tutte le modalità di 
cottura. 

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri 
contenitori o accessori.
SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

Utilizzare il supporto soltanto per il 
piatto rotante in vetro. 
Non appoggiare altri accessori sul 
supporto.

PIATTO CRISP
Da utilizzare solo con le funzioni 
designate. Il piatto Crisp deve essere 
sempre appoggiato al centro del 
piatto rotante in vetro e può essere 
preriscaldato a vuoto, utilizzando 

solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti 
direttamente sul piatto Crisp.
MANIGLIA PER PIATTO CRISP

Utile per rimuovere il piatto Crisp 
caldo dal forno.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del 
modello acquistato.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in 
dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

In commercio sono disponibili diversi accessori. 
Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla 
cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno 
mai usati durante una cottura a microonde.
Verificare che alimenti e accessori non tocchino le 

pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che 
il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare 
attenzione a non spostare il piatto rotante dalla 
sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri 
accessori.

FUNZIONI
 MICROONDE
Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o 

bevande.

POTENZA 
(W) CONSIGLIATA PER

750 W Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad 
alto contenuto di acqua, vegetali, carne.

500 W Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio 
o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.

350 W Cotture lente e delicate. Per fondere burro o 
cioccolato.

160 W Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e 
formaggi.

0 W Per l'uso del solo contaminuti.

GRILL
Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le 

pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la 
cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 
minuti. In combinazione con le microonde, permette di 
cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.
• GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze 
combinando le microonde con il grill. È indicata per 
lasagne, pesce e patate gratinate.

POTENZA (W) DURATA (min) CONSIGLIATA PER

500 14 - 18 Lasagne (400 - 500 g)
500 10 - 14 Pesce (600 g)
500 40 - 50 Pollo (intero; 1-1,2 kg) 
350 15 - 18 Gratin di pesce (600 g)
0 - Sola doratura
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CRISP
Per ottenere una doratura perfetta sia sulla 

superficie superiore che su quella inferiore del cibo. 
Questa funzione richiede esclusivamente l’utilizzo 
dello speciale piatto Crisp. Questa funzione richiede 
esclusivamente l’utilizzo dello speciale piatto Crisp in 
dotazione, che dovrà essere appoggiato al centro del 
piatto rotante in vetro. Si consiglia di preriscaldare il 
piatto per 2-3 minuti prima di cuocere alimenti che non 
richiedono una lunga cottura come pizza o dolci.
DURATA (min) CONSIGLIATA PER

3 - 4 Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8 Pizza surgelata (350 g)
7 - 9 Pan di Spagna (500 g)
8 - 10 Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10 Pizza (350 g)
10 - 14 Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15 Quiche Lorraine (500 g)

Accessorio richiesto: piatto Crisp, maniglia per piatto Crisp.

JET DEFROST
Per scongelare rapidamente diverse categorie 

di alimenti specificandone solamente il peso. Si 
consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto 
rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. 
Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul 
piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli 
alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di 
scongelamento migliorano sempre il risultato.

USO QUOTIDIANO
. SELEZIONARE UNA FUNZIONE
Per selezionare una funzione è sufficiente premere il 
tasto corrispondente a quella desiderata.
. IMPOSTARE LA DURATA

Dopo aver selezionato la funzione 
desiderata, utilizzare o per 
impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato 
premendo o , oppure può essere aumentato di 30 
secondi per volta premendo .
. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE

Premere più volte per selezionare il 
livello di potenza delle microonde.
Per utilizzare le microonde in 

combinazione con il grill, selezionare la funzione “Grill” 
premendo , quindi utilizzare per impostare la 
potenza delle microonde.
Nota: premendo  è possibile modificare il valore anche 
durante la cottura.
. JET DEFROST

Premere , quindi usare o per 
impostare il peso dell’alimento. Durante 
lo scongelamento, la funzione entrerà 

brevemente in pausa per permettere di girare 
l'alimento. Una volta completata l’operazione, chiudere 
lo sportello e premere .
. AVVIARE LA FUNZIONE
Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, 
premere per avviare la funzione.
Ad ogni pressione del tasto , la durata di cottura 
aumenta di 30 secondi.
Premendo è possibile interrompere in qualsiasi 
momento la funzione in corso.

. JET START 
A forno spento, premere per avviare la cottura con la 
funzione a microonde impostata alla potenza massima 
(750 W) per 30 secondi.
. PAUSA
Per sospendere una funzione attiva, per esempio per 
mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la 
porta.
Per riprendere, chiudere lo sportello e premere .
.BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva 
automaticamente per prevenire un 
avvio involontario del forno. Aprire e 

chiudere lo sportello, poi premere per avviare la 
funzione.
. REGOLAZIONE DELL'ORA

Premere finché sul display non 
lampeggiano le due cifre dell'ora (a 
sinistra).

Utilizzare o per impostare l’ora corretta e premere
per confermare: sul display lampeggiano i minuti. 

Premere o per impostare i minuti e premere per 
confermare.
Nota: dopo un'interruzione prolungata della corrente 
potrebbe essere necessario impostare nuovamente l’ora.
. CONTA MINUTI
Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per 
attivare la funzione e impostare la durata desiderata, 
premere o . Premere per impostare la potenza 
su 0 W, quindi premere per avviare il conto alla 
rovescia.
Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer 
può essere fermato in qualsiasi momento premendo .
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SCHEDA TECNICA
WWW  La scheda tecnica del prodotto con i dati 

energetici dell'apparecchio può essere scaricata dal sito 
Internet docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L’USO
> WWW  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal  
sito web docs.whirlpool . eu (è possibile 
utilizzare questo codice QR) specificando il 
codice prodotto.

> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza 
Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
I contatti possono 
essere trovati 
sul manuale di 
garanzia. Prima 
di contattare il 
Servizio Assistenza, 
prepararsi a fornire i 
codici riportati sulla 
targhetta matricola 
del prodotto.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011203052
Stampato in Italia

PULIZIA
Assicurarsi che l’apparecchio si sia raffreddato prima 
di eseguire ogni operazione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.
Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi 
e detergenti abrasivi o corrosivi che possano 
danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE
• Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. 
Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di 
detergente neutro. Asciugare con un panno.
• Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi 
specifici.
• A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere 
il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del 
forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
• Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore 
intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la 
funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI
È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad 
eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere 
pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco 
più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far 
raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema Possibile causa Soluzione

Il forno non funziona.
Interruzione di corrente elettrica.
Disconnessione dalla rete 
principale.

Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia 
collegato all’alimentazione elettrica.
Spegnere e riaccendere il forno e verificare se 
l’inconveniente persiste.

Il display mostra “Err”. Guasto software. Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e 
specificare la lettera o il numero che segue ”Err”.
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GUIA 
DE CONSULTA DIÁRIA

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM 
PRODUTO WHIRLPOOL
Para receber mais informações e 
assistência, registe o seu produto em 
www . whirlpool . eu/ register

WWW
Pode transferir as Instruções de Segurança e o 
Guia de Utilização e Manutenção visitando o 
nosso website docs . whirlpool . eu e seguindo 
as instruções no verso do presente guia.

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. Painel de controlo
2. Placa de identificação  

(não remover)
3. Porta
4. Grelhador
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Para interromper uma função ou um 
sinal sonoro, cancelar definições e 
desligar o forno.
2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/
POTÊNCIA
Para selecionar a função micro-
ondas e definir o nível de potência 
necessária.

3. FUNÇÃO CRISP
4. FUNÇÃO GRELHADOR
5. VISOR
6. BOTÕES + / -
Para ajustar as definições de uma 
função (p. ex. duração, peso).

7. FUNÇÃO JET DEFROST
8. INICIAR
Para iniciar uma função.
9. BOTÃO DE ABERTURA DA 
PORTA
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ACESSÓRIOS
PRATO ROTATIVO

Colocado no respetivo suporte, o 
prato rotativo de vidro pode ser 
utilizado com todos os métodos de 
cozedura. 

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para 
todos os recipientes ou acessórios.
SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

Use apenas o suporte para o prato 
rotativo de vidro. 
Não apoie outros acessórios no 
suporte.

PRATO CRISP
Apenas para utilização com as 
funções designadas. O prato Crisp 
tem sempre de ser posicionado no 
centro do prato rotativo de vidro e 
pode ser preaquecido quando 

estiver vazio, utilizando a função especial exclusiva para 
este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato 
Crisp.
MANÍPULO PARA O PRATO CRISP

Útil para retirar o prato Crisp quente 
do forno.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o 
modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica 
quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. 
Antes de os comprar, certifique-se de que estes são 
adequados para serem utilizados no micro-ondas e 
que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas 
nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os 
acessórios não entram em contacto com as paredes 
interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que 
o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha 
cuidado para não retirar o prato rotativo da posição 
correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES
 MICRO-ONDAS
Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos 

ou bebidas.

POTÊNCIA 
(W) RECOMENDADA PARA

750 W
Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos 
com elevado teor de água, tais como carne e 
legumes.

500 W
Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que 
contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne 
ou gratinados de massa.

350 W Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou 
chocolate.

160 W Descongelar alimentos congelados ou amolecer 
manteiga e queijo.

0 W Apenas quando utilizar o temporizador.

GRELHADOR
Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado 

em separado. Recomendamos que vire os alimentos 
durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, 
pré-aqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para 
obter uma cozedura mais rápida e gratinar alimentos, 
combinado com o micro-ondas.
• GRELHADOR + MO

Para cozinhar pratos rapidamente (mesmo 
gratinados) utilizando quer as funções micro-ondas, 
quer a função do grelhador. É útil para cozinhar 
alimentos, tais como lasanha, peixe e batatas 
gratinadas.

POTÊNCIA (W) DURAÇÃO (mín.) RECOMENDADA PARA

500 14 - 18 Lasanha (400 - 500 g)
500 10 - 14 Peixe (600 g)
500 40 - 50 Frango (inteiro; 1-1,2 kg) 
350 15 - 18 Gratinado de peixe (600 g)
0 - Apenas dourar
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BOTÃO CRISP
Para dar um tom dourado perfeito a um prato, 

tanto na parte superior como na parte inferior dos 
alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o 
prato especial Crisp. Esta função apenas pode ser 
utilizada com o prato Crisp especial fornecido, o qual 
deve ser colocado no centro do prato rotativo de vidro. 
Recomendamos que pré-aqueça o prato durante 2/3 
minutos antes de cozinhar quaisquer alimentos que não 
requeiram tempos de cozedura prolongados, tais como 
pizas ou sobremesas.
DURAÇÃO (mín.) RECOMENDADA PARA

3 - 4 Biscoitos (8- 10 unidades)
7 - 8 Piza congelada (350 g)
7 - 9 Pão-de-ló (500 g)
8 - 10 Douradinhos de peixe (8 unidades)
9 - 10 Piza (350 g)
10 - 14 Batatas fritas (200 - 300 g)
13 - 15 Quiche Lorraine (500 g)

Acessório requerido: Prato Crisp, manípulo para o prato crisp.

 JET DEFROST
Para a descongelação rápida de diferentes tipos 

de alimentos, bastando para tal especificar o seu 
peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente 
no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando 
lhe for solicitado. Os alimentos devem ser colocados 
diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os 
alimentos quando lhe for solicitado. Um período de 
repouso melhora sempre o resultado final.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA
. SELECIONAR UMA FUNÇÃO
Prima simplesmente o botão correspondente à função 
desejada para selecionar a mesma.
. DEFINIR A DURAÇÃO

Após selecionar a função desejada, use 
ou para definir a duração.

O tempo poderá ser alterado durante a 
cozedura, premindo ou ou aumentando a duração 
em 30 segundos de cada vez, premindo .
. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Prima  tantas vezes quanto 
necessário para selecionar o nível de 
potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, 
selecione a função "Grelhador" premindo  e, em seguida, 
prima para definir a potência do micro-ondas.
Nota: Também poderá alterar esta definição durante a 
cozedura, premindo .
. JET DEFROST

Prima e, em seguida use ou
para definir o peso dos alimentos. 
Durante a descongelação, a função irá 

parar brevemente para permitir que vire os alimentos. 
Concluída a operação, feche a porta e prima .
. ATIVAR A FUNÇÃO
Após aplicar todas as definições pretendidas, prima
para ativar a função.
Sempre que premir novamente o botão , o tempo 
de cozedura aumenta mais 30 segundos.
Poderá premir em qualquer altura para 
interromper a função que estiver ativada nesse 
momento.

. JET START 
Quando o forno estiver desligado, prima para ativar 
a cozedura com a função de micro-ondas na potência 
máxima (750 W) durante 30 segundos.
. PAUSA
Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, 
para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a 
porta.
Para continuar, feche a porta e prima .
. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente 
para evitar que o forno seja ligado 
inadvertidamente. Abra e feche a porta 

e, em seguida, prima para iniciar a função.
. DEFINIR A HORA DO DIA

Prima até os dois dígitos da hora (à 
esquerda) começarem a piscar.
Use ou para definir a hora correta e 

prima para confirmar: A hora irá começar a piscar no 
visor. Use ou para definir os minutos e prima
para confirmar.
Nota: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo 
corte de energia.
. TEMPORIZADOR
O visor pode ser utilizado como um temporizador. 
Para ativar a função e definir o tempo de cozedura 
pretendido, use ou . Prima para definir a 
potência para 0 W e, em seguida, prima para ativar a 
contagem decrescente.
Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de 
cozedura. Para parar o temporizador em qualquer altura, 
prima .
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FICHA DE PRODUTO
WWW  A ficha do produto, incluindo os dados 

energéticos para este aparelho, pode ser transferida a 
partir do website docs . whirlpool . eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E 
MANUTENÇÃO
> WWW  Transfira o Guia de Utilização e 
Manutenção a partir do nosso website  
docs.whirlpool.eu (pode utilizar este código 
QR), especificando o código comercial do 
produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA
Pode encontrar os 
nossos contactos 
no manual de 
garantia. Ao 
contactar o nosso 
Serviço Pós-Venda, 
indique os códigos 
fornecidos na placa 
de identificação do 
seu produto.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011203052
Impresso em Itália

LIMPEZA
Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de 
executar qualquer operação de manutenção ou 
limpeza.

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor.
Não use palha de aço, esfregões abrasivos ou 
produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez 
que estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR
• Limpe as superfícies com um pano de microfibra 
húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns 
pingos de detergente com pH neutro. Termine a limpeza 
com um pano seco.
• Limpe o vidro da porta com um detergente líquido 
adequado.
• Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o 
prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo 
do forno, retirando todos os restos de alimentos.
• O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que 
o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta 
função regularmente.

ACESSÓRIOS
Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de 
lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser 
lavado com água e um detergente suave. Para sujidade 
difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe 
sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema Causa possível Solução

O forno não está a funcionar.
Corte de energia.
Desativação da rede elétrica.

Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se 
o forno está ligado à tomada elétrica.
Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema 
ficou resolvido.

O visor apresenta a mensagem "Err". Falha de software. Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a 
letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".
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ES
GUÍA DE  
CONSULTA DIARIA

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO 
WHIRLPOOL
Si desea recibir asistencia y soporte 
adicionales, registre su producto en 
www . whirlpool . eu / register

WWW

Puede descargarse las Instrucciones de 
seguridad y la Guía de uso y cuidado en 
nuestra página web docs.whirlpool.eu y 
siguiendo las instrucciones del dorso de este 
documento.

Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de  
Higiene y seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Panel de control
2. Placa de características  

(no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Para detener una función o 
una señal acústica, borrar las 
configuraciones y apagar el horno.
2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL 
MICROONDAS
Para la seleccionar la función 
microondas y configurar el nivel de 
potencia necesario.

3. FUNCIÓN CRISP
4. FUNCIÓN GRILL
5. PANTALLA
6. PULSADORES + / -
Para ajustar las configuraciones de 
una función (p. ej. duración, peso).

7. FUNCIÓN JET DEFROST
8. INICIO
Sirve para activar una función.
9. PULSADOR APERTURA DE LA 
PUERTA
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ACCESORIOS
PLATO GIRATORIO

El plato giratorio debe estar 
colocado en su soporte y puede 
utilizarse en todos los métodos de 
cocción. 

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base 
para los contenedores o accesorios.
SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte solamente para el 
plato giratorio de cristal. 
No coloque otros accesorios en el 
soporte.

PLATO CRISP
Utilizar solo con las funciones 
indicadas. La bandeja Crisp debe 
colocarse siempre en el centro del 
plato giratorio y puede 
precalentarse vacía utilizando la 

función especial para ello. Coloque la comida 
directamente en la bandeja Crisp.
ASA DE LA BANDEJA CRISP

Muy práctica para sacar la bandeja 
Crisp caliente del horno.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo 
del modelo comprado.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el 
Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. 
Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos 
para el microondas y resistentes a las temperaturas 
del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas 
no deben utilizarse nunca para la cocción con el 
microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los 
accesorios entren en contacto con las paredes 
internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin 
problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga 
cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando 
introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES
 MICROONDAS
Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con 

rapidez.

POTENCIA 
(W) RECOMENDADA PARA

750 W Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con 
alto contenido en agua, o carne y verduras.

500 W
Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que 
contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de 
carne o pasta al horno.

350 W Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir 
mantequilla o chocolate.

160 W Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o 
queso.

0 W Cuando se utiliza solamente el temporizador.

GRILL
Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. 

Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. 
Para obtener los mejores resultados, precaliente el 
grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar 
rápidamente, se puede combinar con el microondas.
• GRILL + MICROONDAS

Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando 
las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos 
como lasañas, pescado y gratín de patatas.

POTENCIA (W) DURACIÓN (min) RECOMENDADA PARA

500 14 - 18 Lasaña (400-500 g)
500 10 - 14 Pescado (600 g)
500 40 - 50 Pollo (entero; 1-1,2 kg) 
350 15 - 18 Pescado gratinado (600 g)
0 - Solo dorado
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ES
CRISP (MASA CRUJIENTE)
Para dorar perfectamente un alimento, tanto por 

arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar 
solamente con la bandeja Crisp especial. Esta función 
sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial 
suministrada, que se debe colocar en el centro del 
plato giratorio de cristal. Se recomienda precalentar la 
bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier 
alimento que no requiera una cocción larga, por 
ejemplo la pizza o los postres.
DURACIÓN (min) RECOMENDADA PARA

3 - 4 Galletas (8-10 unidades)
7 - 8 Pizza congelada (350 g)
7 - 9 Bizcocho (500 g)
8 - 10 Palitos de pescado (8 unidades)
9 - 10 Pizza (350 g)
10 - 14 Patatas fritas (200-300 g)
13 - 15 Quiche Lorraine (500 g)

Accesorio necesario: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp.

JET DEFROST
Para descongelar rápidamente diversos tipos 

de alimentos simplemente especificando su peso. Los 
alimentos deben colocarse directamente en el plato 
giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. 
Los alimentos deben colocarse directamente en el plato 
giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. 
El resultado mejora si se deja reposar unos minutos 
después de descongelar.

USO DIARIO
. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN
Para seleccionar una función solamente debe pulsar el 
botón correspondiente.
. ESTABLECER EL TIEMPO

Después de seleccionar la función que 
desee, utilice o para establecer el 
tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la 
cocción pulsando o o aumentando el tiempo en 30 
segundos cada vez que se pulsa .
. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

Pulse  tantas veces como sea 
necesario para seleccionar el nivel de 
potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, 
seleccione la función «Grill» pulsando y después use

para configurar la potencia del microondas.
Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante 
la cocción pulsando .
. JET DEFROST

Pulse , luego utilice o para 
establecer el peso de los alimentos. 
Durante la descongelación, la función 

se detendrá brevemente para que pueda girar los 
alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la 
puerta y pulse .
. ACTIVAR LA FUNCIÓN
Una vez que haya aplicado la configuración deseada, 
pulse  para activar la función.
Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción 
se incrementará en otros 30 segundos.
Puede pulsar  en cualquier momento para detener 
la función que esté activada en ese momento.

. JET START 
Cuando el horno esté apagado, pulse para activar 
la cocción con la función microondas a la potencia 
máxima (750 W) durante 30 segundos.
. PAUSA
Para detener una función activa, por ejemplo para 
mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la 
puerta.
Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse .
. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente 
para evitar la activación accidental del 
horno. Abra y cierre la puerta, y pulse 

 para activar la función.
. PROGRAMAR LA HORA

Pulse hasta que empiecen a 
parpadear los dos dígitos de la hora (a 
la izquierda).

Utilice o para establecer la hora correcta y pulse 
para confirmar: Los minutos parpadearán en la 

pantalla. Pulse o para ajustar los minutos y pulse
para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es 
posible que tenga que volver configurar la hora.
. TEMPORIZADOR
La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para 
activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, 
pulse o . Pulse  para establecer la potencia en 
0 W, luego pulse  para activar la cuenta atrás.
Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos 
de cocción. Para detener el temporizador en cualquier 
momento, pulse .
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TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO
WWW  La ficha del producto, que incluye los datos de 

energía de este aparato, se puede descargar en el sitio 
web Whirlpool docs . whirlpool . eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO
> WWW  Descargue la Guía de uso y cuidado 
en el sitio web docs.whirlpool.eu (se puede 
usar este código QR) indicando el código del 
producto.

> También puede ponerse en contacto con nuestro 
Servicio Postventa.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO 
SERVICIO POSTVENTA
Encontrará nuestros 
datos de contacto 
en el manual de 
garantía. Cuando se 
ponga en contacto 
con nuestro Servicio 
Postventa, deberá 
indicar los códigos 
que figuran en la 
placa de características de su producto.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011203052
Impreso en Italia

LIMPIEZA
Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes 
de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o 
limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos 
ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que 
podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS
• Limpie las superficies con un paño húmedo de 
microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de 
detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
• Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido 
adecuado.
• Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite 
el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte 
inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
• No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto 
que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice 
esta función con regularidad.

ACCESORIOS
Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a 
excepción de la bandeja Crisp. La bandeja Crisp se tiene 
que limpiar con agua y un detergente suave. Para la 
suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. 
Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de 
limpiar nada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Posible causa Solución

El horno no funciona.
Corte de suministro.
Desconexión de la red eléctrica.

Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el 
horno esté enchufado a la toma de electricidad.
Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si 
se ha solucionado el problema.

La pantalla muestra «Err». Fallo del software. Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano 
e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».


