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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a
le putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu
îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu atingeţi cuptorul în timpul derulării ciclului
pirolitic (de autocurăţare) - pericol de arsuri. Nu
lăsaţi copiii şi animalele de casă în apropierea
cuptorului în timpul şi după finalizarea derulării
ciclului pirolitic (până la finalizarea procesului de
aerisire a încăperii). Dacă în interiorul cuptorului
s-au scurs cantităţi mari de resturi de alimente, în
special de grăsimi şi ulei, acestea trebuie eliminate
din interiorul cuptorului înainte de pornirea ciclului
pirolitic. Nu lăsaţi accesorii sau ustensile în
interiorul cuptorului în timpul ciclului pirolitic.
În cazul în care cuptorul este montat sub o
plită, asiguraţi-vă că toate arzătoarele sau zonele
de gătit electrice sunt oprite în timpul derulării
ciclului pirolitic. - pericol de arsuri
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor
foarte mici (0-3 ani).
Nu lăsaţi aparatul la
îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt
supravegheaţi în permanenţă. Copiii cu vârsta
de peste 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă
şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către
copii fără a fi supravegheaţi.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea rezistenţelor. Copiii cu vârste mai mici
de 8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat,
cu excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în
permanenţă.
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat
în timpul deshidratării alimentelor. Dacă aparatul
poate fi utilizat împreună cu o sondă, utilizaţi
exclusiv o sondă de temperatură recomandată
pentru acest cuptor - pericol de incendiu.
Nu amplasaţi articole vestimentare sau
materiale inflamabile lângă aparat până când nu
s-au răcit complet toate componentele acestuia pericol de incendiu. Fiţi întotdeauna atenţi atunci
când gătiţi alimente bogate în grăsimi, ulei sau

la adăugarea de băuturi alcoolice - pericol de
incendiu. Folosiţi mănuşi pentru cuptor pentru a
scoate tăvile şi accesoriile. La finalul procesului
de preparare, deschideţi uşa cu grijă, permiţând
aerului sau aburului fierbinte să iasă treptat înainte
de a accesa cavitatea - pericol de arsuri. Nu blocaţi
orificiile de ventilare a aerului fierbinte din partea
frontală a cuptorului - pericol de incendiu.
Acţionaţi cu atenţie atunci când uşa cuptorului
este deschisă parţial sau complet, pentru a evita
lovirea acesteia.
UTILIZAREA PERMISĂ

ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie pus
în funcţiune prin intermediul unui întrerupător
extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui
sistem de comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii similare, precum:
bucătării destinate personalului din magazine,
birouri şi alte spaţii de lucru; ferme; de către clienţii
din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare de tip „bed
and breakfast” şi alte spaţii rezidenţiale.
Orice altă utilizare este interzisă (de ex.
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.
Nu depozitaţi substanţe explozive sau
inflamabile (de ex. benzină sau doze de aerosoli)
în interiorul sau în apropierea aparatului - risc de
incendiu.
INSTALAREA

Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să
fie efectuate de două sau mai multe persoane
- risc de rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la
despachetare şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la
reţeaua de alimentare cu energie electrică, precum
şi reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician
calificat. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă
a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în
mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsaţi
copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta
nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă
apar probleme, contactaţi distribuitorul sau cel
mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică postvânzare. Odată instalat aparatul, deşeurile de
ambalaje (bucăţi de plastic, polistiren etc.) nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de
asfixiere. Înainte de orice operaţie de instalare,
aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua
de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă
ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare
- risc de incendiu sau de electrocutare. Activaţi
aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.

Executaţi toate operaţiunile de decupare a
AVERTISMENT: Opriţi aparatul înainte de a
mobilei înainte de a încorpora aparatul şi înlăturaţi înlocui becul - pericol de electrocutare.
cu grijă toate aşchiile din lemn şi rumeguşul.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Nu scoateţi aparatul din suportul său din polistiren Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
. Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie
decât în momentul instalării.
eliminate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite
După instalare, partea inferioară a aparatului de autorităţile locale privind eliminarea deşeurilor.
nu trebuie să mai fie accesibilă - pericol de arsuri. ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Nu instalaţi aparatul în spatele unei uşi Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
decorative - pericol de incendiu.
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
Dacă aparatul este instalat sub blat, nu valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
obstrucţionaţi deschiderea minimă dintre blatul locale
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
de lucru şi marginea superioară a cuptorului - în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest
pericol de arsuri.
produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea consecinţelor
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ

negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor. Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că
acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat la
un centru de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.

Plăcuţa cu datele tehnice este vizibilă pe
marginea frontală a cuptorului, când se deschide
uşa.
RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la Preîncălziţi cuptorul numai dacă se specifică astfel în tabelul cu informaţii
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului privind prepararea sau în reţeta dumneavoastră. Folosiţi forme de copt
la culoare, lăcuite sau emailate, pentru că absorb căldura mai
din priză (dacă ştecherul este accesibil), fie închise
bine. Alimentele care necesită o perioadă de preparare mai îndelungată
prin intermediul unui întrerupător multipolar vor continua să se coacă şi după oprirea cuptorului.
situat în amonte de priză, în conformitate cu Ciclul standard (PYRO): garantează curăţarea eficientă a unui cuptor foarte
Ciclul cu economisire a energiei electrice (PYRO EXPRESS/ECO) normele privind cablurile electrice, şi trebuie să murdar.
numai la unele modele - : consumul se reduce cu circa 25% faţă de ciclul
fie împământat în conformitate cu standardele standard. Activaţi-l la intervale regulate (după ce aţi preparat carne de 2
sau 3 ori consecutiv).
naţionale privind siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple DECLARAŢII DE CONFORMITATE
aparat respectă cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de
sau adaptoare.
După finalizarea instalării, Acest
Regulamentul european nr. 65/2014, în conformitate cu standardul
componentele electrice nu trebuie să mai fie european EN 60350-1.
accesibile pentru utilizator. Nu utilizaţi aparatul Producătorul, Whirlpool EMEA S.p.A., declară că acest model W9
4S1 P, W9 OM2 4MS2 P, W9 OM2 4MS1 P, W9 OM2 4MS P, W9
dacă aveţi părţi ale corpului umede sau când OS2
OM2 4S1 P, W9 OM2 4MS2 H de aparat electrocasnic cu echipament
sunteţi desculţi. Nu puneţi în funcţiune acest radio cu turmalină şi modul WiFi este în conformitate cu Directiva
aparat dacă are cablul de alimentare sau ştecherul 2014/53/UE.
complet al declaraţiei de conformitate este prezent pe
deteriorat, dacă nu funcţionează corespunzător Textul
următorul site web: docs.whirlpool.eu
sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.
Echipamentul radio funcţionează pe o bandă de frecvenţe ISM de 2,4
puterea maximă a frecvenţelor radio transmise nu depăşeşte 20
În cazul în care cablul de alimentare este GHz,
dBm (e.i.r.p.).
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul Acest produs include un anumit software cu sursă deschisă, dezvoltat
identic de către producător, agentul său de service de terţi. Declaraţia de utilizare a licenţei software-ului cu sursă
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice deschisă este disponibilă pe următorul site web: docs.whirlpool.eu
pericol sau risc de electrocutare.
Dacă cablul de alimentare trebuie înlocuit,
contactaţi un Centru de service autorizat.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este
oprit şi deconectat de la sursa de alimentare
înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere;
nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi risc de electrocutare.
Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau
răzuitoare metalice pentru a curăţa geamul uşii;
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate duce
la spargerea sticlei.
Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit înainte de
efectuarea oricăror activităţi de întreţinere sau
curăţare. - pericol de arsuri.
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