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VIHướng dẫn nhanh

CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA SẢN PHẨM CỦA WHIRLPOOL
Để được hỗ trợ đầy đủ hơn, hãy đăng ký sản phẩm của 
bạn tại www . whirlpool . eu/ register

Đọc kỹ Hướng Dẫn An Toàn trước khi sử dụng thiết bị.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Bảng điều khiển
2. Quạt
3. Đèn
4. Rãnh gắn ngăn lò  

(tầng được chỉ báo trên vách 
khoang lò nướng)

5. Cửa lò nướng
6. Bộ phận gia nhiệt / vỉ trên
7. Bộ phận gia nhiệt tròn  

(không nhìn thấy được)
8. Bảng nhận diện sản phẩm  

(không được tháo)
9.  Bộ phận gia nhiệt dưới  

(không nhìn thấy được)

1. NÚM CHỌN
Dùng để bật lò nướng bằng cách 
chọn một chức năng. 
Xoay đến vị trí để tắt lò. 

2. NÚM HẸN GIỜ 
Có chức năng như một bộ hẹn giờ. 
Núm này không kích hoạt hoặc làm 
gián đoạn hoạt động nấu nướng.

3. NÚM ĐIỀU NHIỆT
Xoay núm để chọn mức nhiệt độ 
mong muốn khi đang sử dụng các 
chức năng đã chọn.

4. ĐÈN LED BÁO NHIỆT / LÀM 
NÓNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Đèn bật trong quá trình làm nóng 
trước khi sử dụng. Đèn tắt khi đã 
đạt đến nhiệt độ mong muốn.
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TẮT
Dùng để tắt lò nướng. 

ĐÈN
Dùng để bật đèn trong khoang lò nướng.

 THÔNG DỤNG
Dùng để chế biến bất kỳ món ăn nào bằng chỉ 

trên một ngăn của lò nướng. Tốt nhất nên sử dụng 
ngăn thứ hai. 

 LÀM SẠCH DIAMOND CLEAN
Hiện tượng tỏa hơi nước trong chu trình làm 

sạch nhiệt độ thấp đặc biệt này cho phép dễ dàng 
loại bỏ bụi bẩn và cặn thức ăn. Đổ 200 ml nước sạch 
vào đáy lò nướng và dùng chức năng này ở nhiệt độ 
90°C trong 35 phút. Kích hoạt chức năng này khi lò 
nướng đang nguội và khi chu trình kết thúc, để lò 
nướng tự nguội trong 15 phút.

 NƯỚNG ĐỐI LƯU
Dùng để nướng bánh có nhân ngọt chỉ bằng 

một ngăn của lò nướng. Bạn cũng có thể sử dụng 
chức năng này để nấu nướng bằng hai ngăn của lò 
nướng.  Đảo mặt để món ăn được chín đều.

 NƯỚNG
Dùng để nướng bít tết, kebab và xúc xích, chế 

biến rau củ theo kiểu au gratin hoặc nướng bánh 
mì. Khi nướng thịt, chúng tôi đề nghị nên dùng khay 
hứng để giữ lại nước thịt: đặt khay ở bất kỳ tầng nào 
bên dưới vỉ nướng và đổ thêm 200 ml nước sạch.  

PHỤ KIỆN Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Quản từ  
docs . whirlpool . eu để biết thêm thông tinWWW

VỈ NƯỚNG KHAY NƯỚNG

Số lượng và loại phụ kiện có thể thay đổi tùy vào mẫu sản phẩm đã mua. 
Các phụ kiện khác có thể được mua riêng từ bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi.

GẮN VỈ NƯỚNG VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC
. Gắn vỉ nướng vào tầng mong muốn bằng cách giữ vỉ 
hơi hướng lên trên và đặt cạnh sau hướng lên (hướng 
lên trên) xuống trước. Sau đó, trượt ngang vỉ theo 
rãnh gắn ngăn lò đến xa nhất có thể.

. Các phụ kiện khác, như khay nướng, được gắn theo 
chiều ngang bằng cách trượt phụ kiện theo rãnh gắn 
ngăn của lò nướng.
. Có thể tháo các rãnh gắn ngăn lò nướng để thuận 
tiện hơn cho việc vệ sinh lò nướng: tháo rãnh bằng 
cách kéo chúng khỏi vị trí.

 NƯỚNG TĂNG ÁP
Dùng để nướng các phần thịt lớn (chân giò, 

thịt bò nướng, gà nguyên con). Chúng tôi đề nghị 
nên dùng khay hứng để giữ lại nước thịt: đặt khay ở 
bất kỳ tầng nào bên dưới vỉ nướng và đổ thêm 500 
ml nước sạch.  

 RÃ ĐÔNG
Dùng để rã đông thực phẩm nhanh hơn.

 NƯỚNG NHIỆT ĐỘ THẤP
Tiện dụng khi muốn làm chín vàng phần bên 

dưới của món ăn. Chức năng này cũng được khuyên 
dùng để nấu chậm, để hoàn tất chế biến các món có 
nhiều nước dùng, và để làm kẹo nước sốt.

 NƯỚNG ÉP KHÍ
Dùng để chế biến các loại thực phẩm khác 

nhau cần cùng một nhiệt độ nấu ở nhiều ngăn của lò 
(tối đa ba ngăn) đồng thời. Chức năng này có thể 
được dùng để chế biến các loại thực phẩm khác 
nhau mà không phân tán mùi từ món này sang món 
khác.

 BÁNH MÌ
Dùng để nướng bánh mì với nhiều loại, nhiều 

kích cỡ khác nhau. Tốt nhất nên sử dụng ngăn thứ 
hai.

Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Quản từ  
docs . whirlpool . eu để biết thêm thông tinWWWCÁC CHỨC NĂNG
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.LÀM NÓNG LÒ NƯỚNG
Lò nướng mới có thể phát ra các mùi hôi còn sót lại 
trong quá trình sản xuất: điều này là hoàn toàn bình 
thường. 
Vì thế trước khi bắt đầu chế biến thực phẩm, chúng 
tôi đề nghị bạn nên làm nóng lò khi chưa cho thực 
phẩm vào để loại bỏ bất kỳ mùi hôi có thể phát sinh 
nào. 

Gỡ bỏ lớp giấy các-tông hoặc phim trong suốt bảo vệ và 

lấy tất cả các phụ kiện bên trong ra khỏi lò nướng. 
Làm nóng lò nướng đến 250° C trong khoảng một giờ, 
đề nghị nên sử dụng chức năng “Nướng đối lưu”. Lò 
nướng không được chứa bất kỳ thực phẩm nào trong 
khoảng thời gian này. 
Thực hiện theo hướng dẫn để thiết lập các chức năng 
chính xác.

Chú ý: Nên thông khí cho căn phòng sau khi sử dụng thiết 
bị lần đầu. 

SỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU

1. CHỌN CHỨC NĂNG
Để chọn một chức năng, hãy xoay núm chọn đến biểu 
tượng của chức năng bạn cần sử dụng.

2. KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG 
THỦ CÔNG
Để bắt đầu sử dụng chức năng đã chọn, hãy xoay núm 
điều nhiệt để thiết lập nhiệt độ mong muốn.

Để ngừng chức năng vào bất kỳ lúc nào, hãy tắt lò 
nướng, xoay núm chọn và núm điều nhiệt đến .

LÀM SẠCH DIAMOND CLEAN
Để kích hoạt chức năng làm sạch “Diamond Clean”, 
hãy đổ 200 ml nước sạch vào đáy lò nướng sau đó 
xoay núm chọn và núm điều nhiệt đến biểu tượng  
icon.

Để có kết quả tốt nhất, nên dùng chức năng này trong 
35 phút.

3. LÀM NÓNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Khi chức năng này đã được kích hoạt, đèn LED báo 
nhiệt sẽ bật sáng cho biết quá trình làm nóng trước 
khi sử dụng đã bắt đầu.
Khi kết thúc quá trình này, đèn LED báo nhiệt sẽ tắt để 
cho biết lò nướng đã đạt đến mức nhiệt độ đã thiết 
lập: Lúc này, hãy cho thực phẩm vào lò và tiến hành 
nấu nướng. 
Xin lưu ý: Việc cho thực phẩm vào lò trước khi hoàn tất 
quá trình làm nóng trước khi sử dụng có thể ảnh hưởng 
không tốt đến kết quả nấu nướng sau cùng.

. THIẾT LẬP HẸN GIỜ
Tùy chọn này không làm gián đoạn hoặc kích hoạt 
việc nấu nướng, nhưng sẽ cho phép bạn sử dụng màn 
hình như bộ hẹn giờ, cả khi có một chức năng đang 
được kích hoạt và khi lò nướng đã tắt.

Để kích hoạt đếm giờ, hãy xoay núm hẹn giờ sang 
phải theo chiều kim đồng hồ sau đó xoay theo hướng 
ngược lại đến mốc thời gian mong muốn: thiết bị sẽ 
phát ra âm báo để cho bạn biết thời gian đếm giờ kết 
thúc.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
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BẢNG HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN

CÔNG THỨC CHỨC 
NĂNG

LÀM NÓNG 
TRƯỚC KHI SỬ 

DỤNG

NHIỆT ĐỘ  
(°C)

THỜI GIAN 
(PHÚT) 

TẦNG  
VÀ PHỤ KIỆN

Bánh nướng có men
Có 150 - 170 30 - 90 2

Có 160 - 180 30 - 90 4 1

Bánh có nhân
(bánh phô mai, bánh strudel, bánh nướng 
nhân trái cây)

Có 160 - 200 35 - 90 2

Có 160 - 200 40 - 90 4 2

Bánh quy / Bánh tart

Có 160 - 180 15 - 35 2 / 3

Có 150 - 170 20 - 45 4 2

Có 150 - 170 20 - 45 5 3 1

Bánh su
Có 180 - 200 40 - 60 2

Có 170 - 190 35 - 50 4 2

Bánh trứng đường

Có 90 150 - 200 2

Có 90 140 - 200 4 2

Có 90 140 - 200 5 3 1

Bánh pizza / Bánh mì
Có 220 - 250 10 - 25 1 / 2

Có 200 - 240 20 - 45 4 2

Bánh mì cỡ nhỏ 80 g Có 180 - 200 30 - 45 2

Bánh mì ổ 500 g Có 180 50 - 70 1 / 2

Bánh mì Có 180 - 200 30 - 80 4 2

Pizza đông lạnh
Có 250 10 - 20 2

Có 230 - 250 10 - 25 4 2

Bánh mặn
(bánh nướng rau củ, bánh quiche)

Có 180 - 200 30 - 45 2

Có 180 - 200 35 - 50 4 2

Có 180 - 200 35 - 50 5 3 1

Bánh Vol-au-vent / Bánh nướng vỏ 
nghìn lớp

Có 190 - 200 20 - 30 2

Có 180 - 190 20 - 40 4 2

Có 180 - 190 20 - 40 5 3 1

 PHỤ KIỆN
Vỉ nướng

Đặt món nướng hoặc 
khuôn bánh lên vỉ nướng

Đặt khay nướng hoặc 
khuôn bánh lên vỉ nướng

Khay nướng với 200 ml 
nước

Khay nướng
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* Đảo mặt món ăn vào lúc nửa thời gian nấu nướng
** Đảo mặt món ăn vào lúc 2/3 thời gian nấu nướng 
(nếu cần thiết).
*** Thời gian ước tính: có thể lấy các món ăn khỏi 
lò vào các thời điểm khác nhau tùy theo sở thích cá 
nhân.

Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Quản từ 
docs . whirlpool . eu để biết bảng hướng dẫn các công 
thức món ăn đã được thử nghiệm, được biên soạn cho 
các tổ chức chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn IEC 
60350-1.

CÔNG THỨC CHỨC 
NĂNG

LÀM NÓNG 
TRƯỚC KHI SỬ 

DỤNG

NHIỆT ĐỘ  
(°C)

THỜI GIAN 
(PHÚT) 

TẦNG  
VÀ PHỤ KIỆN

Lasagne / pasta nướng / cannelloni / 
bánh flan Có 190 - 200 45 - 65 2

Thịt cừu / thịt bê / thịt bò / thịt heo 1 kg Có 190 - 200 80 - 110 2

Thịt heo nướng có da 2 kg Có 180 - 190 110 - 150 2

Thịt gà / thỏ / vịt 1 kg Có 180 - 200 50 - 100 2

Gà tây / ngỗng 3 kg Có 180 - 200 50 - 100 2

Cá nướng/nướng giấy bạc 0,5 kg  
(phi lê, nguyên tảng) Có 170 - 190 30 - 45 2

Rau củ nhồi thịt 
(cà chua, bí ngòi, cà tím) Có 180 - 200 50 - 70 2

Bánh mì nướng 5’ 250 2 - 6 5

Cá phi lê / thái lát 5’ 250 15 - 30 * 4 3

Xúc xích / kebab / sườn non / 
hamburger 5’ 250 15 - 30 * 5 4

Gà nướng 1-1,3 kg - 200 - 220 60 - 80 ** 3 1

Bò nướng tái 1 kg - 200 35 - 50 ** 3

Đùi cừu / móng giò - 200 60 - 90 ** 3

Khoai tây nướng - 200 - 220 35 - 55 ** 3

Rau củ gratin - 200 - 220 25 - 55 3

Thịt và khoai tây Có 190 - 200 45 - 100 *** 4 1

Cá và rau củ Có 180 30 - 50 *** 4 1

Lasagna và thịt Có 200 50 - 100 *** 4 2

Trọn bữa ăn Bánh nướng trái cây (Tầng 5) 
/ Lasagna (Tầng 3) / Thịt (Tầng 1) Có 180 - 190 40 -120 *** 5 3 1

 CÁC CHỨC 
NĂNG Thông dụng Nướng Nướng tăng áp Nướng ép khí Nướng đối lưu Bánh mì
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BẢO DƯỠNG VÀ  
VỆ SINH

Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Quản từ  
docs . whirlpool . eu để biết thêm thông tinWWW

BỀ MẶT BÊN NGOÀI
• Vệ sinh các bề mặt bên ngoài bằng khăn sợi mịn 
thấm nước. Nếu bề mặt quá bẩn, hãy dùng thêm vài 
giọt chất tẩy rửa trung hòa pH. Kết thúc quá trình vệ 
sinh bằng khăn khô. 
• Không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc 
ăn mòn. Nếu có bất kỳ chất nào thuộc loại này vô tình 
tiếp xúc với bề mặt của thiết bị, hãy vệ sinh ngay bằng 
khăn sợi mịn thấm nước.

BỀ MẶT BÊN TRONG
• Sau mỗi lần sử dụng, hãy để lò nuongs nguội sau đó 
làm sạch, tốt nhất là khi lò nướng còn ấm, để loại bỏ 
bất kỳ cặn bẩn hoặc vết ố do cặn thức ăn nào. Để lau 
khô nước ngưng tụ hình thành do chế biến các loại 
thực phẩm có hàm lượng nước cao, hãy để lò nguội 

hoàn toàn và sau đó lau bằng khăn hoặc bọt biển.
• Kích hoạt chức năng “Diamond Clean” để tối ưu công 
tác vệ sinh các bề mặt bên trong.   
• Cửa lò nướng có thể được tháo ra và gắn lại dễ dàng 
nhằm tạo thuận tiện cho việc vệ sinh mặt kính. WWW

• Vệ sinh mặt kính của cửa lò nướng bằng nước tẩy rửa 
thích hợp. 
• Có thể hạ thấp bộ phận gia nhiệt phía trên của lò 
nướng để vệ sinh vách trên lò.

PHỤ KIỆN
Ngâm phụ kiện vào dung dịch chất tẩy rửa sau khi sử 
dụng, dùng găng tay lò nướng để cầm nắm nếu phụ 
kiện vẫn còn nóng. Có thể dùng bàn chải hoặc bọt 
biển để loại bỏ cặn thức ăn.

Không sử dụng máy vệ sinh bằng 
hơi nước.
Luôn dùng bao tay bảo vệ trong 
mọi thao tác vận hành.

Thực hiện các thao tác cần thiết 
khi lò nướng đã nguội.
Ngắt kết nối thiết bị với nguồn 
điện.

Không sử dụng bùi nhùi thép, đồ 
chùi xoong hoặc chất tẩy rửa có 
tính mài mòn/ăn mòn vì các loại 
dụng cụ/chất này có thể gây hư 
hại cho bề mặt thiết bị.

CÁCH ĐỌC BẢNG HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN
Bảng hướng dẫn liệt kê các chức năng, phụ kiện và 
tầng sử dụng để chế biến các loại thực phẩm khác 
nhau. Thời gian chế biến tính từ lúc thực phẩm được 
đưa vào lò, không tính thời gian làm nóng trước khi 
sử dụng (nếu bắt buộc). Nhiệt độ và thời gian nấu là 
ước lượng và tùy vào lượng thức ăn cũng như loại phụ 
kiện được sử dụng. Sử dụng thiết lập được đề nghị ở 
mức thấp nhất để bắt đầu và nếu thực phẩm chưa đủ 
chín, hãy chuyển sang mức thiết lập cao hơn. Sử dụng 
các phụ kiện đi kèm và đề nghị sử dụng khuôn bánh 
và khay nướng bằng kim loại tối màu. 
Bạn cũng có thể sử dụng khay phụ kiện bằng thủy 

tinh Pyrex hoặc bằng gốm, nhưng hãy nhớ thời gian 
nấu có thể lâu hơn một chút. 

NẤU CÙNG LÚC CÁC LOẠI THỰC PHẨM KHÁC 
NHAU
Với chức năng “Nướng Ép Khí”, bạn có thể chế biến 
cùng lúc các loại thực phẩm khác nhau có cùng yêu 
cầu về nhiệt độ nấu nướng (ví dụ: cá và rau củ), ở các 
tầng khác nhau. Lấy ra các loại thực phẩm có thời 
gian chế biến yêu cầu nhanh hơn và giữ lại các loại 
thực phẩm cần thời gian chế biến lâu hơn bên trong 
lò lướng.

Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Quản từ  
docs . whirlpool . eu để biết thêm thông tinWWWNHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

1. Tháo bộ phận gia nhiệt khỏi chốt, sau đó hạ thấp 
nó xuống.

2. Để đưa bộ phận gia nhiệt về vị trí ban đầu, hãy 
nâng nó lên, kéo nhẹ nó về phía bạn và đảm bảo 
thanh giữ nằm vào đúng chốt của nó.

HẠ THẤP BỘ PHẬN GIA NHIỆT PHÍA TRÊN
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THÁO VÀ LẮP LẠI CỬA LÒ NƯỚNG
1. Để tháo cửa lò nướng,, hãy mở hẳn cửa và hạ các 
lẫy cho đến khi các lẫy ở vị trí mở khóa.

2. Đóng chặt cửa hết mức có thể. 
Cầm chắc cửa bằng cả hai tay - không nắm cửa bằng 
tay nắm.
Nhẹ nhàng tháo cửa bằng cách tiếp tục đóng cửa 
trong khi kéo cửa hướng lên (a) trong cùng lúc cho 
đến khi cửa đã được gỡ khỏi chốt (b).

~60°

a

b
~15°

Để cửa sang một bên, đặt trên một bề mặt mềm.
3. Lắp lại cửa lò nướng bằng cách đưa cửa hướng về 
phía lò, canh chỉnh các móc của bản lề với chốt của 
bản lề và cố định phần trên vào chốt của nó.
4. Hạ thấp cửa cho đến khi cửa đã mở hẳn.
Hạ các lẫy vào vị trí ban đầu: Hãy chắc chắn rằng bạn 
đã hạ lẫy xuống hoàn toàn. 
5. Thử đóng cửa và kiểm tra để bảo đảm cửa thẳng 
hàng với bảng điều khiển. Nếu chưa thẳng hàng, hãy 
lặp lại các bước trên.

CLICK & CLEAN (NHẤN & VỆ SINH) - VỆ SINH MẶT 
KÍNH
1. Sau khi tháo và đặt cửa lò nướng trên một bề mặt 
mềm với tay nắm cửa hướng xuống, nhấn đồng thời 
hai kẹp giữ và tháo cạnh trên của cửa lò nướng bằng 
cách kéo nó về phía bạn. 

2. Nâng và giữ chặt mặt kính bên trong bằng cả hai 
tay, tháo và đặt mặt kính lên trên một bề mặt mềm 
trước khi vệ sinh.

3. Để đặt lại mặt kính vào đúng vị trí, hãy đảm bảo 
bạn thấy được chữ “R” ở góc bên trái. 
Trước tiên, hãy lắp cạnh dài của mặt kính có chỉ báo 
bằng chữ “R” vào các chốt hỗ trợ, sau đó hạ nó xuống 
đúng vị trí. 

4. Lắp lại cạnh trên: Tiếng click cho biết đã lắp đúng 
vị trí. Đảm bảo chốt khóa đã đóng trước khi gắn lại 
cửa.
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Sự cố Nguyên nhân có thể Cách xử lý

Lò nướng không hoạt động Mất điện
Mất kết nối với nguồn 
điện

Kiểm tra nguồn điện chính và xem liệu lò 
nướng có đang được kết nối với nguồn điện 
hay không.
Tắt lò nướng và bật lại để xem có còn xảy ra 
lỗi đó hay không

KHẮC PHỤC SỰ CỐ Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Quản từ  
docs . whirlpool . eu để biết thêm thông tinWWW

400011554763

Có thể tìm các tài liệu về chính sách, tiêu chuẩn và thông tin thêm về sản phẩm bằng cách:
• Truy cập trang web của chúng tôi docs . whirlpool . eu
• Sử dụng mã QR
• Ngoài ra, hãy liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi của chúng tôi (Xem số điện thoại trên 

sổ tay bảo hành). Khi liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi của chúng tôi, hãy cho biết các mã 
có ghi trên bảng nhận dạng sản phẩm của bạn.
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