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GHID DE REFERINŢĂ  
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ

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

WWW

Puteţi descărca Instrucţiunile privind 
siguranţa şi Ghidul de utilizare şi întreţinere 
vizitând site-ul nostru web docs . whirlpool . eu 
şi urmând instrucţiunile de pe coperta din 
spate a acestei broşuri.

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.

DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Panou de comandă
2. Plăcuţa cu datele de identificare  

(a nu se demonta)
3. Uşă
4. Rezistenţă superioară/grill
5. Becul
6. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

1 2 3 4 5 76 8 9

1. ON / OFF
Pentru pornirea şi oprirea 
cuptorului, precum şi pentru oprirea 
unei funcţii active.
2. ACCES DIRECT LA MENIU / 
FUNCŢII
Pentru accesarea rapidă a funcţiilor 
şi meniului.
3. BUTON DE NAVIGARE MINUS
Pentru derularea printr-un meniu şi 
reducerea setărilor sau valorilor unei 
funcţii.

4. ÎNAPOI
Pentru revenirea la ecranul anterior.
În timpul preparării, permite 
modificarea setărilor.
5. AFIŞAJ
6. CONFIRMARE
Pentru confirmarea unei funcţii 
selectate sau a unei valori setate.

7. BUTON DE NAVIGARE PLUS
Pentru derularea printr-un meniu şi 
creşterea setărilor sau valorilor unei 
funcţii.
8. ACCES DIRECT LA OPŢIUNI / 
FUNCŢII 
Pentru accesarea rapidă a funcţiilor, 
setărilor şi favoritelor.
9. START
Pentru a porni o funcţie folosind 
setările specificate sau de bază.
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ACCESORII
PLACA ROTATIVĂ

Placa rotativă din sticlă amplasată 
pe suportul său poate fi utilizată 
pentru toate metodele de preparare. 
Placa rotativă trebuie utilizată 
întotdeauna ca bază pentru alte 

recipiente sau accesorii.
SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

Suportul plăcii rotative din sticlă 
trebuie să fie utilizat doar pentru 
susţinerea acesteia. 
Nu amplasaţi alte accesorii pe acest 
suport.

FARFURIA CRISP
Numai pentru utilizare cu funcţiile 
desemnate. Farfuria Crisp trebuie să 
fie amplasată întotdeauna în centrul 
plăcii rotative din sticlă şi poate fi 
preîncălzită atunci când este goală, 

utilizându-se funcţia specială exclusiv în acest scop. 
Amplasaţi alimentele direct pe farfuria Crisp.
MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP

Util pentru scoaterea din cuptor a 
farfuriei Crisp fierbinţi.

GRĂTARUL DE SÂRMĂ
Acesta vă permite să amplasaţi 
alimentele mai aproape de grill, 
pentru o rumenire perfectă a 
preparatelor.
Amplasaţi grătarul de sârmă pe 

placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în 
contact cu celelalte suprafeţe.

OALA DE PREPARARE CU ABURI

3
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1
Pentru a prepara la aburi 
alimente precum peşte sau 
legume, introduceţi-le în coşul 
(2) şi turnaţi apă potabilă (100 
ml) în partea inferioară a oalei 
de preparare cu aburi (3), 
pentru obţinerea cantităţii 
optime de aburi.
Pentru a fierbe alimente 
precum cartofi, paste, orez 

sau cereale, amplasaţi-le direct în partea inferioară a 
oalei de preparare cu aburi (utilizarea coşului nu este 
necesară) şi adăugaţi o cantitate corespunzătoare 
de apă potabilă, în funcţie de cantitatea de alimente 
preparate.
Pentru rezultate optime, acoperiţi oala de preparare cu 
aburi utilizând capacul (1) din dotare.
Amplasaţi întotdeauna oala de preparare cu aburi pe 
placa rotativă din sticlă şi utilizaţi-o doar în combinaţie 
cu funcţiile de preparare corespunzătoare sau cu funcţia 
de preparare cu microunde.
Partea inferioară a oalei de preparare cu aburi a fost 
concepută şi pentru a fi utilizată în combinaţie cu 
funcţia specială Smart clean.

Numărul şi tipul de accesorii poate varia în funcţie de modelul 
achiziţionat.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziţionate 
separat de la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

Există mai multe accesorii disponibile pe piaţă. 
Înainte de a le achiziţiona, asiguraţi-vă că acestea 
sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu 
microunde şi că sunt rezistente la temperaturile 
generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate 
recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

Asiguraţi-vă întotdeauna că alimentele şi accesoriile 
nu intră în contact cu pereţii interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcţiune a cuptorului, 
verificaţi întotdeauna ca placa rotativă să se poată 
roti liberă. Aveţi grijă să nu răsturnaţi placa rotativă 
atunci când introduceţi sau scoateţi alte accesorii.
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FUNCŢII

6th SENSE
Aceste funcţii selectează automat temperatura şi 

metoda de preparare optime pentru toate tipurile de 
alimente.
• REÎNCĂLZIRE 6th SENSE

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate 
care sunt congelate sau la temperatura camerei. 
Cuptorul calculează automat setările necesare 
pentru obţinerea celor mai bune rezultate în cel 
mai scurt timp posibil. Amplasaţi alimentele pe o 
farfurie rezistentă la căldură şi care se poate folosi în 
cuptorul cu microunde. La terminarea procesului de 
reîncălzire, lăsaţi alimentele să mai stea timp de 1-2 
minute pentru a îmbunătăţi întotdeauna rezultatul 
de preparare, în special în cazul alimentelor 
congelate.
Nu deschideţi uşa în timpul rulării acestei funcţii.
ALIMENTE GREUTATE (g)

PLATOU CU ALIMENTE 250 - 500

Scoateţi din ambalaj cu atenţie pentru a îndepărta folia de aluminiu 
în întregime

SUPĂ 200 - 800

Încălziţi descoperit în castroane separate

PLATOU CU ALIMENTE-CONGELAT 250 - 500

Scoateţi din ambalaj cu atenţie pentru a îndepărta folia de aluminiu 
în întregime

BĂUTURI 100 - 500

Amplasaţi o lingură de plastic rezistentă la căldură într-o cană sau 
ceaşcă pentru a preveni fierberea excesivă

LASAGNA-CONGELATĂ 250 - 500

Scoateţi din ambalaj cu atenţie pentru a îndepărta folia de aluminiu 
în întregime

• PREPARARE 6th SENSE
Pentru prepararea anumitor feluri de mâncare şi 
alimente şi pentru obţinerea unor rezultate optime 
rapid şi uşor.
ALIMENTE GREUTATE (g)

CARTOFI COPŢI 200 - 1000

Ungeţi cu ulei sau unt topit. Tăiaţi în formă de cruce partea 
superioară a cartofilor şi turnaţi smântâna fermentată şi 
ingredientele favorite

LEGUME 200 - 800

Tăiaţi în bucăţi. Distribuiţi-le uniform într-un recipient adecvat 
pentru cuptorul cu microunde

LEGUME-CONGELATE 200 - 800

Distribuiţi-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu 
microunde

LEGUME-CONSERVATE 200 - 600

Distribuiţi-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu 
microunde

POPCORN 100

Amplasaţi întotdeauna punga direct pe placa rotativă din sticlă. 
Gătiţi doar câte o pungă o dată

• FARFURIE CRISP 6th SENSE
Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât 
pe partea superioară, cât şi pe partea inferioară. 
Această funcţie trebuie să fie utilizată doar în 
combinaţie cu farfuria Crisp specială.
ALIMENTE GREUTATE (g)

PIZZA SUBŢIRE-CE 200 - 600

Scoateţi din ambalaj cu atenţie pentru a îndepărta folia de aluminiu 
în întregime

PIZZA PUFOASĂ-CONGELATĂ 300 - 800

Scoateţi din ambalaj cu atenţie pentru a îndepărta folia de aluminiu 
în întregime

HAMBURGERI 200 - 600

Ungeţi cu ulei şi adăugaţi sare înainte de a începe prepararea

ARIPIOARE DE PUI-CONGELATE 200 - 500

Distribuiţi uniform în farfuria Crisp

BATON CU PESMET-CONGELAT 100 - 500

Distribuiţi uniform în farfuria Crisp

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp
• PREPARARE LA ABURI 6TH SENSE

Pentru prepararea la aburi a alimentelor precum 
legumele sau peştele, utilizând oala de preparare 
cu aburi furnizată. Distribuiţi alimentele uniform 
în coşul oalei de preparare cu aburi şi turnaţi 
apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei. 
Cuptorul calculează automat setările necesare 
pentru obţinerea celor mai bune rezultate. În prima 
parte a procesului de preparare, microundele 
generează aburi, aducând apa adăugată în partea 
inferioară a oalei de preparare cu aburi la punctul de 
fierbere.
ALIMENTE GREUTATE (g)

RĂDĂCINOASE

150 - 500

LEGUME

LEGUME-CONGELATE

PEŞTE FILE

FILEURI DE PUI

FRUCTE

Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi
OREZ ŞI PASTE 6th SENSE
Pentru prepararea rapidă a orezului sau 

pestelor. Această funcţie trebuie să fie utilizată doar în 
combinaţie cu oala de preparare cu aburi.
ALIMENTE PORŢII GREUTATE (g)

OREZ

100

200

300

400

PASTE

70

140

210

Accesorii necesare: Partea inferioară şi capacul oalei de 
preparare cu aburi
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 CRISP
Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât 

pe partea superioară, cât şi pe partea inferioară. Această 
funcţie trebuie să fie utilizată doar în combinaţie cu 
farfuria Crisp specială.
ALIMENTE DURATĂ (min.) 

Tort dospit 7 - 10

Hamburger 8 - 10 *
* Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei de preparare. 

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp
MICROUNDE
Pentru prepararea şi reîncălzirea rapidă a 

alimentelor sau băuturilor.
PUTERE (W) RECOMANDAT PENTRU

1000 Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente 
care au un conţinut de apă ridicat.

800 Gătirea legumelor.

650 Prepararea cărnii şi peştelui.

500 
Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu 
conţinut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor 
cu carne sau a pastelor la cuptor.

350 Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea 
untului sau ciocolatei.

160 Decongelarea alimentelor congelate sau topirea 
untului şi brânzeturilor.

90 Topirea îngheţatei.

ACŢIUNE ALIMENTE PUTERE (W) DURATĂ (min.) 

Încălzire 2 ceşti 1000 1 - 2

Încălzire Piure de cartofi 
(1 kg) 1000 9 - 11

Decongelare Carne tocată (500 g) 160 13 - 14

Coacere Pandişpan 800 6 - 7

Coacere Cremă de ouă 650 11 - 12

Coacere Ruladă de carne 800 18 - 20

GRILL
Pentru rumenire, frigere pe grill şi gratinare. 

Este recomandat să întoarceţi alimentele pe parcursul 
procesului de preparare.
ALIMENTE DURATĂ (min.) 

Pâine prăjită 5 - 6

Crevete 18 - 22

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă
GRILL+MICROUNDE
Pentru prepararea şi gratinarea rapidă a 

alimentelor, combinaţi funcţia de microunde cu funcţiile 
Grill.
ALIMENTE PUTERE (W) DURATĂ (min.) 

Cartofi gratinaţi 650 20 - 22

Friptură de pui 650 40 - 45

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

 JET DEFROST
Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri 

de alimente doar prin specificarea greutăţii acestora. 
Amplasaţi întotdeauna alimentele direct pe placa 
rotativă din sticlă pentru rezultate optime.

PÂINE CROCANTĂ DECONGELATĂ
Această funcţie exclusivă de la Whirlpool vă permite să 
decongelaţi pâinea congelată. Datorită combinaţiei între 
tehnologiile Decongelare şi Crisp, pâinea dumneavoastră 
va avea gustul şi consistenţa unei pâini proaspăt coapte. 
Utilizaţi această funcţie pentru a decongela şi încălzi rapid 
chifle, baghete şi cornuri congelate. Farfuria Crisp trebuie 
utilizată în combinaţie cu această funcţie.

ALIMENTE GREUTATE

PÂINE CROCANTĂ 50 - 800 g

CARNE 100 g - 2,0 kg

CARNE DE PASĂRE 100 g - 2,5 kg

PEŞTE 100 g - 1,5 kg

LEGUME 100 g - 2,0 kg

PÂINE 100 g - 1,0 kg

TEMPORIZATOARE
Pentru editarea valorilor aferente duratelor 

funcţiilor.
TEMPORIZATOR 
Pentru citi ora fără a fi necesară activarea unei 

funcţii.
SMART CLEAN
Acţiunea aburului eliberat pe parcursul acestui 

ciclu special de curăţare permite eliminarea cu uşurinţă 
a reziduurilor de murdărie şi a resturilor de alimente. 
Turnaţi o ceaşcă de apă potabilă numai în partea 
inferioară a oalei de preparare cu aburi din dotare (3) 
sau într-un recipient rezistent la microunde şi activaţi 
funcţia.
Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi 

FAVORITE
Pentru accesarea listei de 10 funcţii favorite.
 SETĂRI
Pentru reglarea setărilor cuptorului.

Când modul „ECO” este activ, luminozitatea afişajului va fi 
redusă pentru a economisi energie, iar becul se va stinge 
după 1 minut.
Când modul „DEMO” este în starea „On” (Pornire), toate 
comenzile sunt active şi meniurile sunt disponibile, însă 
cuptorul nu se încălzeşte. Pentru a dezactiva acest mod, 
accesaţi „DEMO” din meniul „SETĂRI” şi selectaţi „Off” (Oprire).
Selectând „SETĂRI FABRICĂ”, produsul se opreşte şi revine la 
setările de la prima pornire. Toate setările vor fi şterse.
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PRIMA UTILIZARE
1. SELECTAREA LIMBII
Va trebui să setaţi limba şi ora atunci când porniţi 
aparatul pentru prima dată: Pe afişaj va apărea „English”.

English
Apăsaţi sau pentru a derula prin lista cu limbile 
disponibile şi selectaţi-o pe cea dorită.
Apăsaţi pentru a confirma selecţia.
Vă rugăm să reţineţi: Limba poate fi schimbată ulterior 
selectând opţiunea „LIMBĂ” din meniul „SETĂRI”, disponibil 
prin apăsare pe .
2. SETAREA OREI
După selectarea limbii, va trebui să setaţi ora curentă: 
Cele două cifre care reprezintă ora vor clipi pe afişaj.

CEAS
Apăsaţi sau pentru a seta ora curentă şi apăsaţi
: Cele două cifre care reprezintă minutele vor clipi pe 
afişaj.

Apăsaţi sau pentru a seta minutele şi apăsaţi
pentru a confirma.
Vă rugăm să reţineţi: După întreruperi îndelungate ale 
alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setaţi 
din nou ora. Selectaţi „CEAS” din meniul „SETĂRI”, disponibil 
prin apăsare pe .
3. CURĂŢAREA CUPTORULUI
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 curăţaţi 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.
Activaţi funcţia „Smart Clean”. Respectaţi instrucţiunile 
pentru setarea corectă a funcţiei.
Vă rugăm să reţineţi: Se recomandă să aerisiţi încăperea după 
utilizarea aparatului pentru prima dată.

UTILIZAREA ZILNICĂ
1. SELECTAREA UNEI FUNCŢII
Apăsaţi pentru a porni cuptorul: pe afişaj va fi 
prezentată ultima funcţie principală care a rulat sau 
meniul principal.
Funcţiile pot fi selectate apăsând pe pictograma uneia 
dintre funcţiile principale sau derulând printr-un meniu. 
Pentru a selecta o funcţie dintr-un meniu, apăsaţi
sau pentru a selecta funcţia dorită, apoi apăsaţi
pentru a confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Odată ce a fost selectată o funcţie, pe 
afişaj vi se va recomanda cel mai adecvat nivel pentru fiecare 
funcţie.
2. SETAREA FUNCŢIEI
După selectarea funcţiei dorite, puteţi modifica setările 
acesteia. Pe afişaj vor fi prezentate secvenţial setările 
care pot fi modificate. Prin apăsarea pe , aveţi 
posibilitatea de a modifica din nou setarea anterioară.
POWER

PUTERE MICROUNDE
Când valoarea clipeşte pe afişaj, apăsaţi sau
pentru a o modifica, apoi apăsaţi pentru a confirma şi 
continuaţi cu setările care urmează (dacă este posibil).

DURATĂ

DURATĂ
Când pictograma clipeşte pe afişaj, apăsaţi sau
pentru a seta durata de preparare dorită, apoi apăsaţi

pentru a confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi regla durata de preparare care a 
fost setată în timpul desfăşurării procesului de preparare 
apăsând pe : apăsaţi sau pentru a modifica durata, 
apoi apăsaţi pentru a confirma.
În cazul funcţiilor care nu pot fi utilizate cu microunde, 
nu este necesar să setaţi durata de preparare dacă 
doriţi să gestionaţi manual procesul de preparare 
(necronometrat): Apăsaţi sau pentru a confirma şi 
porniţi funcţia.  
Prin selectarea acestui mod, nu puteţi programa o 
pornire temporizată.
ORĂ TERMINARE (PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE)
În cazul funcţiilor care nu activează microundele, 
precum „Grill”, odată ce aţi setat o durată de preparare, 
puteţi amâna pornirea funcţiei prin programarea orei 
de finalizare a acesteia. În cazul funcţiilor de microunde, 
ora de finalizare este egală cu durata. Pe afişaj este 
prezentată ora de finalizare în timp de pictograma
clipeşte.
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ORĂ TERMINARE
Apăsaţi sau pentru a seta ora la care doriţi să se 
termine procesul de preparare,apoi apăsaţi pentru 
a confirma şi activaţi funcţia. Introduceţi alimentele în 
cuptor şi închideţi uşa: Funcţia va porni automat după 
calcularea perioadei de timp necesară pentru finalizarea 
preparării la ora setată.
Vă rugăm să reţineţi: Programarea unei ore de începere 
temporizată a procesului de preparare va dezactiva etapa de 
preîncălzire a cuptorului: Cuptorul va atinge treptat 
temperatura necesară, adică duratele de preparare vor fi puţin 
mai lungi decât cele preconizate. În perioada de aşteptare, 
puteţi apăsa sau pentru a modifica ora de finalizare 
programată sau apăsaţi pentru a schimba alte setări. 
Pentru a vizualiza informaţii, prin apăsare pe puteţi comuta 
între ora de finalizare şi durată.
. 6th SENSE
Aceste funcţii selectează automat modul de preparare, 
puterea şi durata optime pentru toate preparatele 
disponibile.
Dacă este necesar, pur şi simplu indicaţi caracteristica 
alimentului pentru a obţine un rezultat optim.
GREUTATE / PORŢII

KILOGRAME
Pentru a set funcţia corect, urmaţi indicaţiile de pe 
afişaj. Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsaţi
sau pentru a seta valoarea necesară, apoi apăsaţi
pentru a confirma.
GRAD PREPARARE
În cazul funcţiilor 6th Sense, puteţi regla gradul de 
preparare.

GRAD PREPARARE
Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsaţi sau

pentru a selecta gradul dorit între Light/Low (Mic/
Redus) (-1) şi Extra/High (Foarte mare/Ridicat) (+1). 
Apăsaţi sau pentru a confirma şi porniţi funcţia.
3. ACTIVAREA FUNCŢIEI
În orice moment, dacă valorile implicite sunt cele dorite 
sau odată ce aţi aplicat setările necesare, apăsaţi
pentru a activa funcţia.
La fiecare reapăsare pe , durata de preparare este 
prelungită cu câte 30 de secunde.
În timpul etapei de amânare, prin apăsare pe
, cuptorul vă va întreba dacă doriţi că treceţi peste 
această etapă, pornind funcţia imediat.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi opri oricând funcţia activată 
apăsând pe .

Dacă cuptorul este fierbinte şi funcţia necesită o 
temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe 
afişaj. Apăsaţi pentru a reveni la ecranul anterior 
şi selectaţi o funcţie diferită sau aşteptaţi răcirea 
completă.
JET START
Când cuptorul este oprit, apăsaţi pentru a porni 
procesul de preparare cu funcţia de microunde setată la 
putere maximă (1000 W) timp de 30 de secunde.
4. ÎNTRERUPEREA PROCESLUI DE PREPARARE/
ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA 
ALIMENTELOR
PAUZĂ
Dacă se deschide uşa, procesul de preparare va fi 
întrerupt temporar prin dezactivarea rezistenţelor.
Pentru a relua procesul de preparare, închideţi uşa şi 
apăsaţi .
Vă rugăm să reţineţi: În timpul rulării funcţiilor „6th Sense”, 
deschideţi uşa numai atunci când vi se solicită acest lucru. 
ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR
Anumite reţete preparate cu funcţia de Preparare 
6th Sense vor necesita întoarcerea sau amestecarea 
alimentelor în timpul desfăşurării procesului de 
preparare.

ALIMENTE
Se va emite un semnal sonor, iar pe afişaj va fi indicată 
acţiunea care trebuie desfăşurată.
Deschideţi uşa, executaţi acţiunea indicată pe afişaj 
şi închideţi uşa, apoi apăsaţi pentru a continua 
procesul de preparare.
Vă rugăm să reţineţi: Dacă este necesară întoarcerea sau 
amestecarea alimentelor, chiar dacă nu este executată nicio 
acţiune, după 2 minute cuptorul va relua procesul de 
preparare. 
5. FINALIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE
Va fi emis un semnal sonor, iar pe afişaj se va indica 
faptul că prepararea a fost finalizată.

TERMINARE
Apăsaţi pentru a continua prepararea în mod 
manual, adăugând durata în incremente de 30 de 
secunde (în cazul funcţiilor de microunde) sau de 5 
minute (în cazul funcţiilor care nu pot fi utilizate cu 
microunde) sau apăsaţi pentru a prelungi durata de 
preparare prin setarea unei durate noi. În ambele cazuri, 
parametrii de preparare vor fi memoraţi.
Apăsând sau , procesul de preparare reporneşte.
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. FAVORITE
Pentru a facilita utilizarea cuptorului, acesta poate 
memora până la 10 dintre funcţiile dumneavoastră 
favorite.
Odată terminat procesul de preparare, pe afişaj va 
apărea un mesaj prin care vi se va solicita să memoraţi 
funcţia la un număr cuprins între 1 şi 10 în lista 
dumneavoastră de funcţii favorite.

FAVORITE?
Dacă doriţi să memoraţi o funcţie ca favorită şi să salvaţi 
setările curente pentru utilizare ulterioară, apăsaţi ; în 
caz contrar, pentru a ignora solicitarea, apăsaţi .
Odată ce aţi apăsat pe , apăsaţi sau pentru a 
selecta poziţia numerotată, apoi apăsaţi pentru a 
confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Dacă memoria este plină sau dacă 
numărul ales este deja utilizat, cuptorul vă va solicita să 
confirmaţi suprascrierea funcţiei anterioare.
Pentru a apela funcţiile memorate la o dată 
ulterioară, apăsaţi : Pe afişaj apare lista cu funcţiile 
dumneavoastră favorite.

2. Legume
Apăsaţi sau pentru a selecta funcţia, confirmaţi 
apăsând , apoi apăsaţi pentru a activa.
. SMART CLEAN
Demontaţi toate accesoriile (cu excepţia plăcii rotative 
din sticlă) din cuptorul cu microunde înainte de a activa 
această funcţie. 
Apăsaţi pentru a accesa funcţia „Smart Clean”.

Smart clean
Apăsaţi pentru a activa funcţia de curăţare: pe afişaj 
vor apărea secvenţial acţiunile care trebuie executate 
înainte de pornirea procesului de curăţare. Apăsaţi în 
orice moment după executarea acţiunilor.
Dacă este necesar, turnaţi o ceaşcă de apă potabilă în 
partea inferioară a oalei de preparare cu aburi sau într-
un recipient rezistent la microunde, apoi închideţi uşa.
După ultima confirmare, apăsaţi pentru a porni 
ciclul de curăţare.
Odată finalizat ciclul, scoateţi recipientul, terminaţi 
curăţarea cu ajutorul unei lavete fine, apoi uscaţi 
interiorul cuptorului folosind o lavetă din microfibre 
umedă.

. TEMPORIZATOR
Când cuptorul este oprit, afişajul poate fi utilizat 
ca temporizator. Pentru a activa această funcţie, 
asiguraţi-vă că este oprit cuptorul şi apăsaţi sau : 
Pictograma va clipi pe afişaj.
Apăsaţi sau pentru a seta durata de timp necesară, 
apoi apăsaţi pentru a activa temporizatorul.
Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea 
inversă a duratei de timp selectate, se va emite un 
semnal sonor, iar pe afişaj va fi indicat acest lucru.

TEMPORIZATOR
Odată ce temporizatorul a fost activat, puteţi, de 
asemenea, selecta şi activa o funcţie. Apăsaţi pentru 
a porni cuptorul şi apoi selectaţi funcţia necesară.
Odată ce funcţia a pornit, temporizatorul va continua 
numărătoarea inversă în mod independent, fără a 
influenţa funcţia în sine.
În această etapă, nu este posibilă vizualizarea 
temporizatorului (va fi afişată numai pictograma ), 
care va continua numărătoarea inversă în plan secund. 
Pentru a invoca ecranul temporizatorului, apăsaţi
pentru a opri funcţia activă în mod curent.
. BLOCARE TASTE
Pentru a bloca tastatura, apăsaţi şi menţineţi apăsat

timp de cel puţin cinci secunde. Pentru a debloca 
tastatura, efectuaţi aceeaşi procedură.

BLOCARE TASTE
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi activa această funcţie şi în timpul 
procesului de preparare a alimentelor. Din motive de 
siguranţă, cuptorul poate fi oprit în orice moment apăsând 
butonul .
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FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI
WWW  Fişa tehnică a produsului, care include datele 

energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe 
site-ul web Whirlpool docs . whirlpool . eu

OBŢINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ŞI 
ÎNTREŢINERE
> WWW  Descărcaţi Ghidul de utilizare 
şi întreţinere de pe site-ul nostru web 
docs . whirlpool . eu (puteţi utiliza acest cod QR), 
specificând codul comercial al produsului.

> Alternativ, puteţi să contactaţi serviciul nostru de 
asistenţă tehnică post-vânzare.

CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE 
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Detaliile noastre de 
contact se regăsesc în 
manualul de garanţie. 
Când contactaţi serviciul 
nostru de asistenţă 
tehnică post-vânzare, 
vă rugăm să precizaţi 
codurile specificate pe plăcuţa de identificare a 
produsului dumneavoastră.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011160181
Tipărit în Italia

CURĂŢAREA
Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit înainte de 
efectuarea oricăror activităţi de întreţinere sau 
curăţare.

Nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi.
Nu utilizaţi bureţi de sârmă, bureţi abrazivi sau 
produse de curăţare abrazive/corozive, deoarece 
acestea ar putea deteriora suprafaţa aparatului.

SUPRAFEŢELE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE
• Curăţaţi suprafeţele cu ajutorul unei lavete umede din 
microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugaţi 
câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, 
ştergeţi cu o lavetă uscată.
• Curăţaţi sticla uşii folosind un detergent lichid adecvat.
• La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente 
sau lichide, scoateţi placa rotativă şi suportul acesteia 
pentru a curăţa baza cuptorului, eliminând toate 
reziduurile de alimente.
• Activaţi funcţia „Smart clean” pentru curăţarea optimă 
a suprafeţelor interioare.
• Grillul nu necesită curăţare, deoarece căldura intensă 
arde toate reziduurile. Utilizaţi această funcţie în mod 
regulat.

ACCESORII
Toate accesoriile pot fi spălate în maşina de spălat 
vase,cu excepţia farfuriei Crisp.
Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluţie de apă 
cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, 
frecaţi uşor cu o lavetă. Permiteţi întotdeauna răcirea 
farfuriei Crisp înainte de a o curăţa.

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.

Cuptorul emite zgomote, chiar şi când 
este oprit. Ventilatorul de răcire este activ. Deschideţi uşa sau aşteptaţi până când procesul de răcire 

este finalizat.

Pe afişaj apare litera „F” urmată de un 
număr. Defecţiune de software.

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


