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MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL
TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

WWW

A teljes körű támogatás és szolgáltatás
érdekében regisztrálja készülékét a
www.whirlpool.eu/register oldalon!

A Biztonsági útmutatót és a Használati és
kezelési útmutatót letöltheti honlapunkról:
docs.whirlpool.eu. Kérjük, hogy kövesse a
füzet hátulján található utasításokat.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az Egészségvédelmi
és biztonsági útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA
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1. Kezelőpanel
2. Azonosító lemez
(ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Grill
5. Világítás
6. Forgótányér
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A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA
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1. STOP
Funkció vagy hangjelzés leállítása,
beállítások törlése, a sütő
kikapcsolása.
2. MIKROHULLÁM FUNKCIÓ /
TELJESÍTMÉNY
A mikrohullámú funkció kiválasztása
és a szükséges teljesítményszint
beállítása.

4

5

6

7

3. GRILL FUNKCIÓ
4. CRISP FUNKCIÓ
5. KIJELZŐ
6. + / - GOMB
Funkció beállításainak módosítása
(pl. időtartam, súly).
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7. JET DEFROST FUNKCIÓ
8. INDÍTÁS
Egy funkció azonnali indítása.
9. AJTÓNYITÓ GOMB
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TARTOZÉKOK
FORGÓTÁNYÉR

CRISP TÁLCA

A tányértartóra helyezett üveg
forgótányér mindegyik sütési
módszerhez használható.
Az edényeket és tartozékokat
minden esetben a forgótányérra kell helyezni.

Csak azokra a célokra használja,
amelyekre tervezték. A Crisp tálcát
mindig az üveg forgótányér
közepére kell helyezni, és üres
állapotban előmelegíthető a
kifejezetten erre a célra való funkcióval. Az ételt
közvetlenül a Crisp tálcára helyezze.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ
Ezt a tányértartót kizárólag a
forgótányérhoz használja.
Ne tegyen rá más tartozékokat.

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ.
A kereskedelemben különféle sütési tartozékok
kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról,
hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez, és
hogy hőállóak-e.
Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket
használni.

A CRISP TÁLCA FOGANTYÚJA
A forró Crisp tálcát ezzel lehet
kivenni a sütőből.

Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön
vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.
Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne
érjenek hozzá a sütő belső falához.
A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg
arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni.
Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a
tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz
a sütőből.

FUNKCIÓK
MIKROHULLÁM
Gyors sütéshez vagy ételek és italok
újramelegítéséhez.
TELJESÍTMÉNY (W)

750 W
500 W
350 W
160 W
0W
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JAVASOLT HASZNÁLAT

Italok, magas víztartalmú ételek, hús és zöldség gyors
felmelegítése.
Hal, húsos szósz, valamint sajtot vagy tojást
tartalmazó szószok főzése. Húsos piték, csőben sült
tészták készre sütése.
Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és
csokoládé olvasztásához.
Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt
puhításához.
Amikor csak a percszámlálót használja.

GRILL
Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz,
ha önmagában használja. Javasoljuk, hogy sütés közben
forgassa meg az ételt. A legjobb eredményt úgy érheti
el, ha 3-5 percig előmelegíti a grillt. Gyors sütéshez és
gratinírozáshoz kombinálja a mikrohullámú funkcióval.
• GRILL + MIKRO
Előételek (vagy akár csőben sültek) gyors sütéséhez
a mikrohullámú és a grill funkció együttes
használatát javasoljuk. Lasagne, csőben sült hal és
krumpli elkészítéséhez használhatja.
TELJESÍTMÉNY
(W)

IDŐTARTAM (perc)

JAVASOLT HASZNÁLAT

500
500
500
350
0

14 - 18
10 - 14
40 - 50
15 - 18
-

Lasagne (400-500 g)
Hal (600 g)
Csirke (egész; 1-1,2 kg)
Csőben sült hal (600 g)
Kizárólag pirítás

CRISP

JET DEFROST

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához.
Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van
a speciális Crisp tálcára. Ezt a funkciót kizárólag a
mellékelt speciális Crisp tálcával használja úgy, hogy azt
az üveg forgótányér közepére helyezi. Javasoljuk, hogy
sütés előtt melegítse elő a tálcát 2-3 percig, ha gyorsan
elkészülő ételt, pl. pizzát vagy süteményeket süt.
IDŐTARTAM (perc)

JAVASOLT HASZNÁLAT

3-4
7-8
7-9
8 - 10
9 - 10
10 - 14
13 - 15

Aprósütemények (8-10 darab)
Fagyasztott pizza (350 g)
Piskótatészta (500 g)
Halrudak (8 darab)
Pizza (350 g)
Sült krumpli (200–300 g)
Quiche Lorraine (500 g)
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Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő
megadni az étel súlyát. Az ételt közvetlenül az üveg
forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor
erre a sütő utasítást ad. Az ételt közvetlenül az üveg
forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor
erre a sütő utasítást ad. Kiolvasztás után néhány perc
pihentetési idő mindig javítja az eredményt.

Szükséges tartozék: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja.

MINDENNAPI HASZNÁLAT
. FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

. JET START

A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a gombot.

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a
gombot:
ekkor bekapcsol a mikrohullámú sütési funkció a
legmagasabb teljesítményen (750 W), 30 másodpercre.

. IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A kívánt funkció kiválasztása után,
annak elindításához állítsa be az
vagy
gombbal.
időtartamot a
A főzés alatt módosítható az időtartam a
vagy
gomb minden megnyomásakor
gombbal, illetve a
az idő 30 másodperccel nő.

. A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA
A mikrohullámú funkció
teljesítményének kiválasztásához
gombot, ahányszor
nyomja meg a

szükséges.
A mikrohullámú funkció grill funkcióval való együttes
használatához válassza ki a „Grill” funkciót a
gomb
gombbal állítsa be a
lenyomásával, majd a
mikrohullámú teljesítményt.
Megjegyzés: Ez a beállítás főzés közben is módosítható a
gomb megnyomásával.

. JET DEFROST

Nyomja meg a
gombot, majd a
gombbal állítsa be az étel
vagy
súlyát. Kiolvasztás közben ez a funkció
rövid időre kikapcsol, hogy Ön meg tudja fordítani az
ételt. Ha kész, csukja be az ajtót, és nyomja meg a
gombot.

. A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA

A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a
gombot a funkció aktiválásához.
A
gomb minden újabb megnyomásával további 30
másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.
A
gombbal bármikor megszakíthatja az éppen
aktív funkciót.

. SZÜNET
Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például
azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak nyissa
ki a sütő ajtaját.
Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja meg a
gombot.

. BIZTONSÁGI ZÁR
Ez a funkció automatikusan aktiválódik,
hogy a készüléket ne lehessen
véletlenül bekapcsolni. Nyissa ki, majd
gombot a
csukja be az ajtót, majd nyomja meg a
funkció indításához.

. A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a
gombot, amíg az
órát jelző két számjegy (balra) villogni
nem kezd.
A
vagy a
gombbal állítsa be az órát, és a
gombot. A kijelzőn
jóváhagyáshoz nyomja meg a
villogni kezd a percet jelző két számjegy. Állítsa be a
és
gombokkal, majd nyomja meg a
percet a
gombot a jóváhagyáshoz.
Megjegyzés: Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg
újra be kell majd állítania az időt.

. PERCSZÁMLÁLÓ
A kijelző időzítőként is használható. A funkció
aktiválásához és a kívánt időtartam beállításához
vagy a
gombot. A
gombbal állítsa
használja a
gombot
be a 0 W teljesítményt, majd nyomja meg a
a visszaszámlálás indításához.
Megjegyzés: Az időzítő egyetlen sütési funkciót sem
aktivál. Az időzítőt bármikor megállíthatja a
gombbal.
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TISZTÍTÁS
Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt
győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
Ne használjon fémből készült vagy egyéb
súrolópárnát, sem maró vagy súroló hatású
tisztítószereket, ezek ugyanis károsíthatják a
készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

TARTOZÉKOK

• A felületeket nedves, mikroszálas törlőkendővel
tisztítsa. Ha nagyon piszkosak, adjon néhány csepp
semleges mosogatószert a vízhez. Száraz ruhával törölje
át a megtisztított felületeket.
• Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel
tisztítsa.
• Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a
forgótányért és annak tartóját, és tisztítsa meg a sütőtér
alját – minden ételmaradékot távolítson el.
• A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő
minden szennyeződést leéget róla. Ezért javasoljuk,
hogy rendszeresen használja a grill funkciót.

Minden tartozék mosogatógépben mosható, kivéve a
Crisp tálcát. A Crisp tálca enyhén mosószeres vízben
tisztítható. A makacs szennyeződéseket egy ronggyal
óvatosan dörzsölje le. Tisztítás előtt mindig hagyja
kihűlni a Crisp tálcát!

HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

A készülék nem működik.

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

A kijelzőn az „Err” felirat látszik.

Szoftverhiba.

Hívja a legközelebbi vevőszolgálatot, és mondja be az „Err”
felirat után látható számot.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A készülék energiafogyasztási adatokat
is tartalmazó adatlapja letölthető a Whirlpool
weboldaláról: docs.whirlpool.eu

Elérhetőségeinket
a garancialevélen
találja. A
vevőszolgálat
hívásakor, kérjük,
hogy készítse elő a
termék azonosító
lemezén található
adatokat.
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A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BESZERZÉSE
> WWW Töltse le a Használati és kezelési
útmutatót a honlapról: docs.whirlpool.eu
(használhatja ezt a QR-kódot), a termékkód
megjelölésével.

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXX/XXX

> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

400011161329
Nyomtatva Olaszországban
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