
HURövid útmutató

KIHÚZHATÓ TARTÓSÍNEK ÉS POLCVEZETŐK
Mielőtt a sütőt használja, vegye ki a védőszalagot [a], majd a 
védőfóliát [b] a kihúzható sínekről.

KIHÚZHATÓ SÍNEK ELTÁVOLÍTÁSA [c]
Húzza meg a kihúzható sínek alsó részét, hogy kioldhassa az alsó 
kampókat (1), majd húzza meg a kihúzható síneket felfelé, hogy 
távolíthassa őket a felső kampókból (2).
KIHÚZHATÓ SÍNEK VISSZAHELYEZÉSE [d]
Akassza rá a felső kampókat a kihúzható sínekre (1), majd nyomja 
a kihúzható sínek alsó részét a polcvezetőkhöz, majd az alsó 
kampók a helyükre nem kerülnek (2).
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A POLCVEZETŐ SÍNEK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS 
VISSZAHELYEZÉSE
1. A vezetősínek eltávolításához fogja meg határozottan a
vezetősín külső részét, majd húzza maga felé, hogy kiakassza a
támasztót és a két belső rögzítőpecket az illesztékből.
2. A vezetősín visszahelyezéséhez illessze a sínt a mélyedéshez,
és először a két rögzítőpecket pattintsa a helyükre. Ezután illessze
a sín külső részét az illesztékéhez, tegye helyére a támasztót,
majd határozottan tolja a sütőtér fala felé, hogy a vezetősín
megfelelően rögzítve legyen.

ELSŐ HASZNÁLAT
1. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a pontos időt: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva az gombot, amíg az  ikon 
és az órát jelző két számjegy villogni nem kezd a kijelzőn.

A  és  gombokkal állítsa be a kívánt órát, majd nyomja meg 
a  gombot a jóváhagyáshoz. A kijelzőn villogni kezd a percet 
jelző két számjegy. A vagy a  gombbal állítsa be a kívánt 

percet, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
Megjegyzés: Ha az  ikon villog (pl. hosszabb áramkimaradás után), 
újra be kell állítani az időt.

2. A SÜTŐ FELMELEGÍTÉSE
Az új sütő a gyártásból visszamaradt szagot bocsáthat ki: ez 
teljesen normális.
Ezért mielőtt a sütőt étel készítésére használná, azt javasoljuk, 
hogy melegítse fel üresen a lehetséges szagok eltávolítása 
érdekében. Távolítson el minden védőkartont vagy átlátszó 
filmréteget a sütőről, és távolítson el minden tartozékot a 
belsejéből.

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA
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1. VÁLASZTÓGOMB
Funkció kiválasztása és a sütő
bekapcsolása. A sütő kikapcsolásához
forgassa a  állásba.
2. VILÁGÍTÁS
Bekapcsolt sütőnél nyomja meg a
gombot a sütőtér világításának be- vagy
kikapcsolásához.

3. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütési idő, a késleltetett indítás és az
időzítő beállítására szolgál.
Kikapcsolt sütőnél a pontos időt jelzi.
4. KIJELZŐ
5. BEÁLLÍTÓGOMBOK
A sütési idő beállítására szolgál.

6. HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ
GOMB
Manuális funkciók használatakor
forgassa el a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.

Megjegyzés: A gombok süllyesztett 
kivitelűek. A helyükről való kiemeléshez 
középen kell megnyomni őket.

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL 
TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA
Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, 
kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: 
www   .   whirlpool . eu/register

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
Biztonsági útmutatót.



MINDENNAPI HASZNÁLT / FUNKCIÓK
ALSÓ ÉS FELSŐ SÜTÉS
Tetszőleges étel egyetlen szinten történő sütése.

HŐLÉGBEFÚVÁS
Ugyanazt az elkészítési hőmérsékletet igénylő, de 

különböző ételek több (legfeljebb három) szinten történő 
egyidejű sütése. Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy különböző 
ételek egyszerre történő sütésekor azok átvegyék egymás szagát.

MAXI FŐZÉS
Nagyobb darab hús (2,5 kg felett) sütése egyben. 

Javasoljuk a hús forgatását a sütés ideje alatt, hogy mindkét fele 
egyenletesen megbarnuljon. A hús többszöri meglocsolását is 
ajánljuk a túlzott kiszáradása elkerülése érdekében.

PIZZA
Különböző típusú és méretű kenyerek és pizzák sütéséhez. 

A sütés felénél ajánlott felcserélni a sütőtepsiket.

GRILLFŰTŐTEST
Steak, kebab és kolbászok grillezése, rakott zöldségek 

sütése és kenyérpirítás.
Húsok grillezésekor cseppfelfogó tálca használatát ajánljuk a 
sütés közben lecsöpögő szaft összegyűjtésére: helyezze a tálcát a 
sütőrács alatt lévő bármelyik szintre, és öntsön bele 200 ml vizet.

 TURBÓ GRILL
Nagy egybesült húsok sütése (báránycomb, marhahús, 

csirke). Cseppfelfogó tálca használatát ajánljuk a sütés közben 
lecsöpögő szaft összegyűjtéséhez: helyezze a tálcát a sütőrács 
alatt lévő bármelyik szintre, és öntsön bele 200 ml vizet.

 KELESZTÉS
Sós vagy édes tészták hatékony kelesztésének elősegítése. 

A funkció aktiválásához forgassa el a hőmérséklet-szabályozó 
gombot a megfelelő ikonra.

ECO HŐLÉGBEFÚVÁS
Sültek és töltött sültek egyetlen szinten történő sütéséhez. 

A kíméletes, szakaszos hőlégbefúvás megakadályozza az étel 
túlzott mértékű kiszáradását.
Az ECO funkció használatakor a lámpa kikapcsolva marad a sütés 
ideje alatt, de újra bekapcsolható a gombbal.

HAL HÚS KENYÉR 

A  (pároló) funkciók a sütési ciklust párolással 
kiegészítve kiváló eredményt adnak. Hideg sütőnél 
öntsön ivóvizet a sütő alján levő tálcába, majd válassza ki 
a kívánt elkészítési módnak megfelelő funkciót. Az egyes 
ételkategóriákhoz legmegfelelőbb vízmennyiség és hőmérséklet 
a vonatkozó sütési táblázatban található. Ne melegítse elő a 
sütőt, mielőtt betenné az ételt.

1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA
Funkció kiválasztásához forgassa a választógombot a kívánt 
funkciót jelző szimbólumra: a kijelző kigyullad, és hangjelzés 
hallatszik.

2. FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA
KÉZI
A kiválasztott funkció indításához forgassa el a hőmérséklet-
szabályozó gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés: Sütés közben is módosítható a funkció a választógomb 
elforgatásával, illetve a hőmérséklet a hőmérséklet-szabályozó gomb 
elforgatásával. A funkció nem kapcsol be, ha a hőmérséklet-
szabályozó gomb állásban van. Beállítható a sütési idő, a sütési idő 
vége (csak akkor, ha beállítja a sütési időt) és az időzítő.

KELESZTÉS
A „Kelesztés” funkció indításához állítsa a hőmérséklet-szabályozó 
gombot a megfelelő szimbólumra. Ha más hőmérséklet van 
beállítva, a funkció nem indul el.
Megjegyzés: Beállítható a sütési idő, a sütési idő vége (csak akkor, ha 
beállítja a sütési időt) és az időzítő.

Várja meg, amíg a sütő teljesen 
kihűl, majd töltsön a vonatkozó 
sütési táblázatban megadott 
mennyiségű ivóvizet a sütő 
aljába. Helyezze be az ételt.
Állítsa be és indítsa el a 

 funkciót: A funkció 
végén óvatosan nyissa ki a sütő 
ajtaját, és hagyja a gőzt lassan 
eltávozni.
Megjegyzés: Gőzölés során soha 
ne nyissa ki az ajtót, vagy töltse fel 
az egységet vízzel.

3. ELŐMELEGÍTÉS ÉS MARADÉK HŐ
A funkció indulása után hangjelzés és a kijelzőn látható  ikon 
villogása jelzi, hogy az előmelegítés szakasz bekapcsolt.
A szakasz végén hangjelzés és a kijelzőn világító  ikon jelzi, 
hogy a sütő elérte a megadott hőmérsékletet: ekkor helyezze be 
az ételt, és kezdje el a sütést. 
Megjegyzés: Ha az ételt az előmelegítési fázis befejezése előtt teszi a 
sütőbe, a sütési eredmény elmaradhat a várttól.
Az ételkészítés után, kikapcsolt funkcióval, az  ikon továbbra 
is látható marad a kijelzőn akkor is, ha a hűtő ventilátor kikapcsol, 
így jelzi, hogy a rekeszben maradék hő van.

Működtesse a sütőt 250 °C-on kb. egy órán át. Ezalatt a sütő 
legyen üres.

Megjegyzés: A készülék első használatát követően érdemes 
kiszellőztetni a helyiséget.



Megjegyzés: Az az idő, ami után az ikon kikapcsol, eltérő lehet, mivel 
számos tényezőtől függ, mint például a környezeti hőmérséklet és a 
használt funkció. Mindenesetre a terméket akkor kell kikapcsoltnak 
tekinteni, amikor a jelzés a választógombon a “0”-án áll.

4. PROGRAMOZOTT SÜTÉS
A programozott sütés indítása előtt ki kell választani egy funkciót.

IDŐTARTAM
Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg az  ikon 
és a „00:00” érték villogni nem kezd a kijelzőn.

Állítsa be a kívánt sütési időt a  és  gombokkal, majd nyomja 
meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
Kapcsolja be a funkciót: forgassa el a hőmérséklet-szabályozó 
gombot a kívánt hőmérsékletre: hangjelzés hallatszik, és a kijelző 
jelzi, hogy a sütés befejeződött.
Megjegyzés: A beállított sütési idő törléséhez nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot, amíg az  ikon villogni nem kezd a 
kijelzőn, majd a  gombbal törölje a sütési időt („00:00” érték). A 
sütési időbe beleszámít az előmelegítési szakasz.

A SÜTÉSI IDŐ VÉGE / A KÉSLELTETÉS 
 BEÁLLÍTÁSA
A sütési idő beállítását követően késleltethető a funkció 
bekapcsolása úgy, hogy megadjuk a befejezési időt: nyomja meg 
és tartsa lenyomva az  gombot, amíg a  ikon és az aktuális 
idő villogni nem kezd a kijelzőn. 

Állítsa be a sütési idő végét a  és  gombokkal, majd nyomja 

meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
Kapcsolja be a funkciót: forgassa el a hőmérséklet-szabályozó 
gombot a kívánt hőmérsékletre: A funkció szünetel, majd 
automatikusan bekapcsol, amikor letelik a sütés megadott 
befejezési időpontja alapján kiszámított időtartam.
Megjegyzés: A beállítás törléséhez kapcsolja ki a sütőt úgy, hogy a 
választógombot  állásba forgatja.

A SÜTÉS VÉGE
Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a funkció 
befejeződött.
Forgassa el a választógombot egy másik funkció kiválasztásához, 
vagy forgassa  állásba a sütő kikapcsolásához.
Megjegyzés: Ha az időzítő aktív, a kijelzőn felváltva látszik az „END” 
felirat és a hátralevő idő.
5. AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
Ez a beállítás nem a sütés megszakítására vagy beprogramozására 
szolgál, hanem segítségével a kijelző időzítőként használható 
(aktív funkció vagy kikapcsolt sütő mellett).
Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg az  ikon 
és a „00:00” érték villogni nem kezd a kijelzőn.

Állítsa be az időt a  és  gombokkal, majd nyomja meg az 
gombot a jóváhagyáshoz. Amikor az időzítőn beállított időtartam 
letelik, hangjelzés lesz hallható.
Megjegyzés: Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot, amíg az  ikon villogni nem kezd, majd a 

 gombbal törölje az időt („00:00” érték).

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

RECEPT FUNKCIÓ ELŐMELEGÍTÉS HŐMÉRSÉKLET (°C) IDŐTARTAM 
(PERC) SZINT ÉS TARTOZÉKOK

Kelt tészták

Igen 170 30 - 50 2 

Igen 160 30 - 50 2 

Igen 160 40-60 4 1 

Kekszek/aprósütemények

Igen 160 25-35 3 

Igen 160 25-35 3 

Igen 150 35-45 4 2 

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

Igen 190-250 20-50 4 2 

Lasagne / tepsis tészta / cannelloni / 
felfújtak (flán) Igen 190 - 200 45 - 65 2 

Bárány/borjú/marha/sertés 1 kg Igen 190 - 200 80-110 3 

Csirke/nyúl/kacsa 1 kg Igen 200 - 230 50 - 100 2 

Pirított kenyér 5' 250 2-6 5 

TARTOZÉKOK Sütőrács Sütőedény vagy 
sütőforma a sütőrácson

Sütőtepsi/cseppfelfogó tálca 
vagy  

sütőforma a sütőrácson

Cseppfelfogó 
tálca/

Sütőtepsi



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk az 
alábbi elérhetőségeken találhatók:
• a docs . whirlpool . eu honlapon
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). 

Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 

 A termékkel kapcsolatos további információkért töltse le a teljes Használati és kezelési útmutatót a 
docs.whirlpool.eu weboldalról

RECEPT FUNKCIÓ VÍZ (ML) ELŐMELEGÍTÉS HŐMÉRSÉKLET (°C) IDŐTARTAM 
(PERC)

SZINT ÉS 
TARTOZÉKOK

Halfilék / szeletek 0,5-2 cm 250 — 190-210 15-25 3 

Egész hal 300-600 g 250 — 190-210 15-30 3 

Egész hal 600 g - 1,2 kg 250 — 180-200 25-45 3 

Marhasült angolosan 1 kg 250 — 190-210 40-55 3 

Báránycomb 500 g - 1,5 kg 250 — 170-190 60-75 2 

Csirke / gyöngytyúk / kacsa 
egész 1-1,5 kg 250 — 200-220 55-75 2 

Csirke / gyöngytyúk / kacsa 
darabok 500 g - 1,5 kg

250 — 200-220 40-60 3 

Csirke / pulyka / kacsa 
 egész 3 kg 250 — 160-180 100-140 2 

Bárány / marha / sertéshús 1 kg 250 — 170-190 60-100 3 

Kis kenyér 80-100 g 200 — 200-220 30-45 3 

Szendvicsvekni sütőformában 
300-500 g 250 — 170-190 45-60 3 

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

Bagett 200-300 g 250 — 200-220 30-45 3 

Az itt megadott időbe beleszámít az előmelegítési fázis is: javasoljuk, 
hogy a funkció indításakor helyezze be az ételt a sütőbe, és állítsa be 
a sütési időt.

A maradék vízkő eltávolításához az üreg aljáról a gőzölést 
követően  öntsön 250 ml fehér ecetet az üreg 
kidomborított részére (vagy használjon speciális vízkőmentesítő 
terméket. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal). Hagyja 
szobahőmérsékleten működni 30 percen át, majd tisztítsa 
meg belül meleg ivóvízzel és puha ronggyal. Javasoljuk, hogy 
a tisztítást minden 5-10  (párolásos) sütési ciklus után 
végezze el.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem működik.
Áramkimaradás.
Nincs csatlakoztatva a 
hálózathoz.

Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő 
elektromos bekötése megtörtént-e.
Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, 
fennáll-e még a probléma. 

A kijelzőn az „F” betű, majd egy 
szám vagy egy betű látható. Sütőhiba. Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot, és olvassa be az „F” 

betű utáni kódot.

A kijelzőn a „Hot” (forró) felirat 
látszik, és a kiválasztott funkció 
nem indul el.

Túl magas a hőmérséklet. A funkció aktiválása előtt várja meg, amíg a sütő lehűl. 
Válasszon egy másik funkciót.
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