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

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

MÔ TẢ SẢN PHẨM
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1. Bảng điều khiển
2. Quạt
3. Bộ phận gia nhiệt tròn  

(không nhìn thấy được)
4. Rãnh gắn chia tầng 

(tầng được chỉ báo phía trước 
khoang lò nướng)

5. Cửa lò nướng
6. Ngăn chứa nước
7. Bộ phận gia nhiệt/vỉ trên
8. Đèn
9. Bảng nhận diện sản phẩm  

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

(không nhìn thấy được)

MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1 2 3 4 5 76 8 9
1. BẬT / TẮT
Dùng để bật và tắt lò và để dừng 
một chức năng đang hoạt động.
2. SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CÁC 
CHỨC NĂNG
Để sử dụng nhanh các chức năng 
và menu.
3. NÚT ĐIỀU KHIỂN GIẢM
Để cuộn qua toàn bộ menu và 
giảm chế độ cài đặt hoặc giá trị 
của một chức năng.

 4. NÚT QUAY LẠI
Để quay lại màn hình trước đó.
Trong khi nấu, cho phép thay đổi 
chế độ cài đặt.
5. MÀN HÌNH
Để bắt đầu ngay một chức năng.
6. XÁC NHẬN
Để xác nhận một chức năng đã 
chọn hoặc một giá trị đã đặt.

 7. NÚT ĐIỀU KHIỂN TĂNG
Để cuộn qua toàn bộ menu và 
tăng chế độ cài đặt hoặc giá trị của 
một chức năng.
8. SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CÁC TÙY 
CHỌN / CHỨC NĂNG 
Để sử dụng nhanh các chức năng, 
thời lượng, cài đặt và mục yêu 
thích.
9. BẮT ĐẦU
Để bắt đầu một chức năng bằng 
cách sử dụng các chế độcài đặt cơ 
bản hoặc được chỉ định.
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PHỤ KIỆN
VỈ NƯỚNG KHAY HỨNG KHAY NƯỚNG THANH TRƯỢT*

Sử dụng để nấu nướng thực 
phẩm hoặc làm giá đỡ chảo, 
khuôn bánh và các vật dụng 
nhà bếp dùng được với lò 
nướng.

Sử dụng làm khay để nấu 
nướng thịt, cá, rau, bánh 
focaccia, v.v. hoặc đặt bên 
dưới vỉ nướng để hứng nước 
thịt.

Sử dụng để nướng tất cả các 
loại bánh mì và các loại bánh 
ngọt, nhưng cũng có thể 
dùng để nướng thịt, nướng 
cá bọc giấy bạc, v.v.

Để dễ lắp hoặc tháo phụ 
kiện. 

* Chỉ có sẵn với một số mẫu nhất định
Số lượng và loại phụ kiện có thể thay đổi tùy vào mẫu sản phẩm đã mua.
Có thể mua riêng các phụ kiện khác từ bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi.

GẮN VỈ NƯỚNG VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC
Gắn vỉ nướng vào theo chiều ngang bằng cách trượt 
ngang qua các rãnh gắn chia tầng, đảm bảo mặt có 
gờ nhô lên hướng lên trên.
Lắp các phụ kiện khác, như khay hứng và khay 
nướng, theo chiều ngang tương tự như gắn vỉ nướng.
THÁO VÀ LẮP LẠI RÃNH GẮN CHIA TẦNG
• Để tháo các rãnh gắn chia tầng, nâng các rãnh 

lên rồi nhẹ nhàng kéo phần dưới ra khỏi chốt của 
chúng: Đến đây, có thể tháo các rãnh gắn chia 
tầng ra.

• Để lắp lại các rãnh gắn chia tầng, trước tiên hãy lắp 
chúng trở lại vào chốt phía trên. Nâng giữ, trượt 
chúng vào khoang lò nướng, sau đó hạ chúng 
xuống vị trí ở chốt phía dưới.

LẮP THANH TRƯỢT (NẾU CÓ)
Tháo các rãnh gắn chia tầng ra khỏi lò và tháo lớp 
nhựa bảo vệ khỏi các thanh trượt.
Cố định kẹp phía trên của thanh trượt vào rãnh gắn 
chia tầng và trượt dọc hết cỡ. Hạ thấp kẹp còn lại vào 
vị trí. Để cố định rãnh gắn, hãy ấn chặt phần dưới 
của kẹp vào thanh rãnh gắn chia tầng. Đảm bảo các 
thanh trượt có thể di chuyển dễ dàng. Lặp lại các 
bước này đối với rãnh gắn chia tầng khác ở cùng 
tầng.

Xin lưu ý: Có thể lắp thanh trượt ở tất cả mọi tầng.
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CÁC CHỨC NĂNG
6th SENSE (GIÁC QUAN THỨ 6)
Các cảm biến này cho phép nấu nướng hoàn toàn 

tự động cho tất cả các loại thực phẩm (Lasagna, Thịt, Cá, 
Rau củ, Bánh & Bánh ngọt, Bánh mặn, Bánh mì, Pizza).
Để tận dụng tốt nhất chức năng này, hãy làm theo các 
chỉ dẫn trên bảng hướng dẫn nấu nướng liên quan.

NƯỚNG ÉP KHÍ + HẤP
Kết hợp các đặc tính của hơi nước với không khí 

ép, chức năng này cho phép bạn nấu nướng các món 
ăn giòn và chín vàng bên ngoài, nhưng vẫn mềm và 
mọng nước bên trong. Để đạt được kết quả nấu nướng 
tốt nhất, khuyến nghị chọn cấp độ hấp HIGH (CAO) để 
nấu nướng cá, MEDIUM (TRUNG BÌNH) đối với thịt và 
LOW (THẤP) cho bánh mì và món tráng miệng.

 NƯỚNG ÉP KHÍ
Dùng để nấu nướng các loại thực phẩm khác 

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

CÁC CHỨC NĂNG TRUYỀN THỐNG

• NƯỚNG ĐỐI LƯU
Dùng để nấu nướng thịt, nướng bánh có nhân chỉ 
trên một ngăn của lò nướng.

• CHỨC NĂNG COOK 4 (CHẾ BIẾN 4 MÓN ĐỒNG 
THỜI)

Dùng để chế biến đồng thời các loại thực phẩm 
khác nhau cần cùng một nhiệt độ nấu ở 4 ngăn 
của lò. Có thể sử dụng chức năng này để chế biến 
bánh quy, bánh ngọt, bánh pizza tròn (cũng có 
thể đông lạnh) và chuẩn bị cho một bữa ăn hoàn 
chỉnh. Thực hiện theo bảng hướng dẫn chế biến 
để có được kết quả tốt nhất.

• NƯỚNG TĂNG ÁP
Dùng để nướng các phần thịt lớn (chân giò, thịt 
bò nướng, gà nguyên con). Khuyến nghị nên dùng 
khay hứng để giữ lại nước thịt: Đặt chảo ở bất kỳ 
tầng nào bên dưới vỉ nướng và đổ thêm 500 ml 
nước sạch. 

• NƯỚNG ĐÔNG LẠNH
Chức năng tự động chọn nhiệt độ và chế độ nấu 
lý tưởng cho 5 loại thực phẩm đông lạnh khác 
nhau. Lò nướng không cần phải làm nóng trước.

• CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT
 » MAXI COOKING (NẤU NƯỚNG TỐI ĐA)

Dùng để nấu nướng các phần thịt lớn (trên 
2,5 kg). Nên lật thịt trong khi chế biến để thịt 
được chín vàng đều cả hai mặt. Tốt nhất là nên 
nướng thịt nhiều lần để tránh bị khô.

 » TRƯƠNG NỞ
Dùng để tối ưu khả năng thăm thử bột mặn 
hoặc ngọt. Để duy trì chất lượng thăm thử, 
không kích hoạt chức năng này nếu lò vẫn còn 
nóng sau một chu trình chế biến.

 » RÃ ĐÔNG
Để tăng tốc độ rã đông thực phẩm. Đặt thực 
phẩm vào ngăn giữa. Để thực phẩm trong bao 
bì để tránh bị khô bên ngoài.

 » GIỮ ẤM
Để giữ thức ăn vừa chín tới luôn nóng và giòn.

 » NƯỚNG ÉP KHÍ ECO
Dùng để nấu nướng các phần thịt nướng nhồi 
và thịt phi lê trên một ngăn duy nhất. Thực 
phẩm không bị khô quá mức nhờ không khí 
lưu thông gián đoạn, nhẹ nhàng. Khi sử dụng 
chức năng ECO này, đèn sẽ vẫn tắt trong khi 
nấu nướng. Để sử dụng chu trình ECO và do đó 
tối ưu hóa mức điện năng tiêu thụ, không nên 
mở cửa lò cho đến khi thực phẩm đã chín hoàn 
toàn.

 THÔNG DỤNG
Dùng để nấu nướng bất kỳ món ăn nào bằng 

chỉ trên một ngăn của lò nướng.
 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, khuyến 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.

LÀM NÓNG NHANH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Dùng để làm nóng lò một cách nhanh chóng.
BỘ HẸN GIỜ
Để điều chỉnh giờ hoạt động của chức năng.
BỘ ĐẾM
Dùng để chạy giờ mà không cần kích hoạt chức 

năng.
VỆ SINH

• VỆ SINH LÒ TỰ ĐỘNG - NHIỆT PHÂN
Dùng để loại bỏ các mảnh vụn khi nấu bằng cách 
sử dụng một chu trình ở nhiệt độ rất cao. Có sẵn 
hai chu trình tự làm sạch: Chu trình hoàn chỉnh 
(Pyro) và chu trình nhanh (Pyro Eco). Khuyến nghị 
thường xuyên sử dụng chu trình nhanh và chu 
trình hoàn chỉnh chỉ khi lò quá bẩn.

• XẢ NƯỚC
Để tự động xả nước cho nồi hơi nhằm tránh nước 
còn đọng lại trong đó khi không sử dụng thiết bị 
trong một thời gian nhất định.

• TẨY CẶN
Dùng để loại bỏ cặn vôi bám bên trong nồi hơi. 
Khuyến nghị sử dụng thường xuyên chức năng 
này. Nếu không, sẽ có một thông báo xuất hiện 
trên màn hình nhắc vệ sinh lò.
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SỬ DỤNG LẦN ĐẦU
1. CHỌN NGÔN NGỮ
Bạn sẽ cần đặt ngôn ngữ và thời gian khi bật thiết bị 
lần đầu: “English” (Tiếng Anh) sẽ hiển thị trên màn 
hình.

English
Nhấn hoặc để cuộn qua danh sách các ngôn ngữ 
có sẵn và chọn ngôn ngữ mong muốn. 
Nhấn vào để xác nhận lựa chọn của bạn. 
Vui lòng lưu ý: Sau đó, có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách 
chọn “LANGUAGE” (NGÔN NGỮ) trong menu “SETTINGS” 
(CÀI ĐẶT) bằng cách nhấn .
2. THIẾT LẬP TIÊU THỤ ĐIỆN
Lò nướng được lập trình để tiêu thụ điện tương thích 
với mạng lưới điện gia dụng có công suất trên 3 kW 
(16): Nếu gia đình bạn sử dụng công suất thấp hơn, 
bạn sẽ cần giảm giá trị này (13).

POWER
Nhấn hoặc để chọn 16 “Cao” hoặc 13 “Thấp” rồi 
nhấn để xác nhận.

3. CÀI ĐẶT GIỜ
Sau khi chọn mức điện tiêu thụ, bạn sẽ cần đặt giờ 
hiện tại: Hai chữ số biểu thị số giờ sẽ nhấp nháy trên 
màn hình.

CLOCK
Nhấn hoặc đặt giờ hiện tại rồi nhấn : Hai chữ 
số biểu thị số phút sẽ nhấp nháy trên màn hình. 
Nhấn hoặc để đặt phút rồi nhấn để xác nhận.
Vui lòng lưu ý: Bạn có thể cần đặt lại giờ sau những lần mất 
điện kéo dài. Chọn “CLOCK” (ĐỒNG HỒ) trong menu 
“SETTINGS” (CÀI ĐẶT), có sẵn bằng cách nhấn .
4. 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 nấu nướng thực phẩm, 
khuyến nghị nên làm nóng lò rỗng khi chưa cho thực 
phẩm vào để loại bỏ mọi mùi hôi có thể có. 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 đến 200°C trong khoảng một giờ, tốt nhất 
là sử dụng chức năng có lưu thông không khí (ví dụ: 
“Nướng Khí Ép” hoặc “Nướng Đối ưu”).
Vui lòng lưu ý: Nên thông khí cho căn phòng sau khi sử 
dụng thiết bị lần đầu.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
1. CHỌN CHỨC NĂNG
Nhấn để bật lò nướng: màn hình sẽ hiển thị chức 
năng chính đã hoạt động gần đây nhất hoặc menu 
chính. 
Có thể chọn các chức năng bằng cách nhấn biểu 
tượng một trong các chức năng chính hoặc cuộn qua 
menu: Để chọn một mục từ menu (màn hình sẽ hiển 
thị mục có sẵn đầu tiên), hãy nhấn hoặc để chọn 
mục mong muốn, sau đó nhấn để xác nhận.

2. CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG
Sau khi đã chọn chức năng mong muốn, bạn có thể 
thay đổi cài đặt của chức năng đó. Màn hình sẽ hiển 
thị các tùy chọn cài đặt có thể thay đổi được theo 
trình tự. Khi nhấn , bạn sẽ thay đổi lại được tùy 
chọn cài đặt trước đó.
NHIỆT ĐỘ / CẤP ĐỘ NƯỚNG / CẤP ĐỘ HẤP

TEMPERATURE
Khi giá trị nhấp nháy trên màn hình, hãy nhấn hoặc

CÀI ĐẶT
Dùng để điều chỉnh các chế độ cài đặt của lò nướng.

Khi bật chế độ “ECO”, độ sáng của màn hình sẽ giảm để tiết 
kiệm điện và đèn sẽ tắt sau 1 phút. Đèn sẽ tự động sáng lại khi 
nhấn vào nút bất kỳ.
Khi chế độ “DEMO” ở trạng thái “On” (Bật), thì tất cả các lệnh 
đều đang có hiệu lực và các menu đều khả dụng nhưng lò 
nướng không nóng lên. Để tắt chế độ này, vào chế độ 
“DEMO” từ menu “SETTINGS” (CÀI ĐẶT) và chọn “Off” (Tắt).
Bằng cách chọn “FACTORY RESET” (KHÔI PHỤC VỀ CÀI ĐẶT 
GỐC), sản phẩm sẽ tắt và sau đó trở về trạng thái bật ban đầu. 
Tất cả các tùy chọn cài đặt sẽ bị xóa.

MỤC YÊU THÍCH
Dùng để truy xuất danh sách 10 chức năng yêu 

thích.
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để thay đổi, sau đó nhấn để xác nhận và tiếp tục 
với các chế độ cài đặt tiếp theo (nếu có thể).
Có thể cài đặt cấp độ nướng theo cách tương tự: Có 
ba mức nhiệt xác định cho chức năng nướng: 3 (cao), 
2 (trung bình), 1 (thấp).
Ở chức năng “Nướng Ép Khí + Hấp”, có thể chọn lượng 
hơi nước từ các giá trị sau: 1 (Thấp), 2 (Trung bình), 3 
(Cao).
Vui lòng lưu ý: Khi đã bật chức năng này, có thể thay đổi 
nhiệt độ/cấp độ nướng bằng cách nhấn hoặc .
THỜI GIAN

DURATION
Khi biểu tượng nhấp nháy trên màn hình, hãy nhấn

hoặc để cài đặt thời gian nấu nướng bạn cần, sau 
đó nhấn để xác nhận. Không cần cài đặt thời gian 
nấu nướng nếu muốn kiểm soát thủ công hoạt động 
nấu nướng (không hẹn giờ): Nhấn hoặc để xác 
nhận và bắt đầu chức năng. Khi chọn chế độ này, bạn 
sẽ không thể cài chương trình bắt đầu trễ.
Vui lòng lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh thời gian nấu nướng 
đã được cài đặt trong quá trình nấu bằng cách nhấn : 
nhấn hoặc để điều chỉnh, sau đó nhấn để xác nhận.
THỜI GIAN KẾT THÚC (BẮT ĐẦU TRỄ)
Trong nhiều chức năng, khi đã đặt thời gian nấu 
nướng, bạn có thể trì hoãn bắt đầu chức năng bằng 
cách đặt giờ kết thúc cho chức năng đó. Màn hình 
hiển thị thời gian kết thúc trong khi biểu tượng
nhấp nháy.

END TIME
Nhấn hoặc để cài đặt thời gian bạn muốn kết 
thúc quá trình nấu, rồi nhấn để xác nhận và kích 
hoạt chức năng. Đặt thực phẩm vào lò và đóng cửa 
lò: Chức năng này sẽ tự động bắt ddaauf sau khoảng 
thời gian đã được tính toán để kết thúc quá trình nấu 
vào thời gian bạn đã cài đặt.
Vui lòng lưu ý: Việc đặt thời gian bắt đầu trễ sẽ vô hiệu hóa 
giai đoạn làm nóng trước của lò: Lò sẽ dần dần đạt đến 
nhiệt độ yêu cầu, nghĩa là thời gian nấu sẽ lâu hơn một 
chút so với thời gian được nêu trong bảng hướng dẫn chế 
biến. Trong thời gian chờ, bạn có thể nhấn hoặc để 
điều chỉnh thời gian kết thúc đã đặt hoặc đặt trước hoặc 
nhấn để thay đổi các chế độ cài đặt khác. Khi nhấn , 
để hiển thị thông tin, có thể chuyển đổi giữa thời gian kết 
thúc và thời lượng.
. 6th SENSE (GIÁC QUAN THỨ 6)
Các chức năng này tự động chọn chế độ nấu nướng, 
nhiệt độ và thời gian nấu tốt nhất để nấu, quay hoặc 
nướng tất cả các món ăn có sẵn. 
Khi cần thiết, chỉ cần định rõ đặc tính của thực phẩm 
để đạt được kết quả tối ưu.

TRỌNG LƯỢNG / CHIỀU CAO / PIZZA (TRÒN-KHAY-
LỚP)

KILOGRAMS
Để cài đặt chức năng một cách chính xác, hãy làm 
theo các chỉ dẫn trên màn hình, khi được nhắc và 
nhấn hoặc để đặt giá trị cần thiết, sau đó nhấn

để xác nhận.
ĐỘ CHÍN / RÁN VÀNG
Một số chức năng 6th Sense có thể điều chỉnh độ 
chín.

DONENESS
Khi được nhắc, hãy nhấn hoặc để chọn mức độ 
mong muốn giữa tái (-1) và chín kỹ (+1). Nhấn hoặc

để xác nhận và bắt đầu chức năng.
Theo cách tương tự, khi được phép, một số chức năng 
6th Sense có thể điều chỉnh mức độ rán vàng giữa 
thấp (-1) và cao (1).
. HẤP BẰNG HƠI
Bằng cách chọn “Nướng Ép Khí + Hấp” hoặc một 
trong một số công thức nấu 6th Sense dành riêng, bạn 
có thể nấu nướng bất kỳ loại thực phẩm nào nhờ sử 
dụng hơi nước. 
Hơi nước lan tỏa nhanh hơn và đều hơn qua thực 
phẩm so với chỉ không khí nóng đặc trưng của các 
Chức Năng Thông Thường: điều này giúp giảm thời 
gian nấu, giữ lại các chất dinh dưỡng quý giá của thực 
phẩm và đảm bảo có được kết quả chế biến tuyệt vời, 
thực sự ngon với tất cả các công thức nấu ăn.  
Phải đóng kín cửa trong suốt thời gian nấu bằng hơi 
nước.
Để tiến hành nấu bằng hơi nước, cần đổ đầy bình 
chứa bên trong lò bằng ngăn chứa trên bảng điều 
khiển. 
Khi màn hình hiển thị chỉ báo yêu cầu “ADD WATER” 
(ĐỔ THÊM NƯỚC) hoặc “FILL DRAWER” (ĐỔ ĐẦY 
NGĂN CHỨA), hãy mở ngăn chứa bằng cách kéo nhẹ. 
Đổ một ít nước từ từ vào cho đến khi màn hình hiển 
thị “TANK FULL” (ĐÃ ĐẦY BÌNH). Dung tích bình chứa 
tối đa khoảng 1,5 lít. 
Đóng ngăn chứa bằng cách đẩy cẩn thận về phía 
bảng điều khiển cho đến khi đóng hẳn. Ngăn chứa 
phải luôn đóng, ngoại trừ khi phải đổ nước.

  
Chỉ cần thêm nước khi bình chứa không đủ nước để 
hoàn thành quá trình nấu nướng.  
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Tránh để đầy bình khi lò đã tắt hoặc đến mức xuất 
hiện yêu cầu trên màn hình.
3. BẮT ĐẦU CHỨC NĂNG
Bất kỳ lúc nào, nếu các giá trị mặc định là giá trị mong 
muốn hoặc khi đã áp dụng các tùy chọn cài đặt yêu 
cầu thì, nhấn để bật chức năng.
Trong giai đoạn trì hoãn, khi nhấn lò nướng sẽ hỏi 
bạn có muốn bỏ qua giai đoạn này hay không, bắt 
đầu chức năng ngay.
Vui lòng lưu ý: Khi đã chọn một chức năng, màn hình sẽ 
khuyến cáo mức phù hợp nhất cho từng chức năng. 
Bạn có thể dừng chức năng đã được kích hoạt bằng cách 
nhấn bất kỳ lúc nào.
Nếu lò nóng và chức năng yêu cầu mức nhiệt độ tối 
đa cụ thể, sẽ có một thông báo hiển thị trên màn 
hình. Nhấn để quay lại màn hình trước đó và chọn 
một chức năng khác hoặc đợi cho lò nguội hoàn 
toàn.
4. LÀM NÓNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Một số chức năng có giai đoạn làm nóng lò trước: Khi 
chức năng đã bắt đầu, màn hình sẽ cho biết đã ật giai 
đoạn làm nóng lò trước.

PREHEATING
Khi giai đoạn này kết thúc, sẽ có âm thanh báo phát 
ra và màn hình cho biết lò đã đạt đến nhiệt độ cài 
đặt, cần “ADD FOOD” (CHO THỰC PHẨM VÀO). 
Lúc này, hãy mở cửa, cho thực phẩm vào lò, đóng cửa 
lò và bắt đầu nấu bằng cách nhấn hoặc .
Vui lòng 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. Việc mở cửa 
trong giai đoạn làm nóng lò trước sẽ làm dừng chức năng 
này.
Thời gian chế biến không bao gồm thời gian của giai 
đoạn làm nóng trước. Luôn có thể thay đổi nhiệt độ 
mong muốn cho lò nướng bằng cách sử dụng hoặc

.
5. TẠM DỪNG NẤU / ĐẢO HOẶC KIỂM TRA THỰC 
PHẨM
Khi mở cửa lò, quá trình nấu sẽ tạm dừng thông qua 
việc tắt các bộ phận gia nhiệt. 
Để tiếp tục nấu, hãy đóng cửa lại.
Một số chức năng 6th Sense sẽ yêu cầu đảo thức ăn 
trong khi nấu.

TURN FOOD
Lò sẽ phát ra âm thanh báo và màn hình hiển thị hoạt 
động cần thực hiện. Mở cửa, thực hiện hành động 
được nhắc trên màn hình rồi đóng cửa lại, sau đó 
nhấn để tiếp tục nấu.
Tương tự, vào lúc còn 10% thời gian trước khi kết thúc 
quá trình nấu, lò sẽ nhắc bạn kiểm tra thực phẩm.

CHECK ON FOOD
Lò sẽ phát ra âm thanh báo và màn hình hiển thị 
hành động cần thực hiện. Kiểm tra thực phẩm, đóng 
cửa và nhấn hoặc để tiếp tục nấu.
Vui lòng lưu ý: Nhấn để bỏ qua các hoạt động này. 
Ngược lại, nếu không thực hiện bất kỳ hành động nào sau 
một thời gian nhất định, lò sẽ tiếp tục quá trình nấu.
6. KẾT THÚC NẤU
Lò sẽ phát ra âm thanh báo và màn hình sẽ cho biết 
rằng quá trình nấu đã hoàn tất.

END
Nhấn để tiếp tục nấu ở chế độ thủ công (không 
hẹn giờ) hoặc nhấn để kéo dài thời gian nấu bằng 
cách đặt thời lượng mới. Trong cả hai trường hợp, các 
thông số nấu sẽ được giữ lại.
NƯỚNG VÀNG
Một số chức năng của lò cho phép bạn nướng vàng 
bề mặt thực phẩm bằng cách bật chức năng nướng 
sau khi nấu xong.

PRESS v TO BROWN
Khi màn hình hiển thị thông báo liên quan, nếu cần, 
hãy nhấn để bắt đầu chu kỳ nướng vàng trong năm 
phút. Bạn có thể dừng chức năng này bất kỳ lúc nào 
bằng cách nhấn để tắt lò.
. MỤC YÊU THÍCH
Sau khi nấu xong, màn hình sẽ nhắc lưu lại chức năng 
theo số từ 1 đến 10 trong danh sách mục yêu thích 
của bạn.

ADD FAVORITE?
Nếu bạn muốn lưu một chức năng làm mục yêu thích 
và lưu các chế độ cài đặt hiện tại để sử dụng trong 
tương lai, nhấn , hoặc nhấn để bỏ qua yêu cầu.
Sau khi đã nhấn , nhấn hoặc để chọn vị trí số, 
rồi nhấn để xác nhận.
Vui lòng lưu ý: Nếu bộ nhớ đầy hoặc đã chọn số, lò sẽ yêu 
cầu bạn xác nhận ghi đè chức năng trước đó.
Để gọi ra các chức năng bạn đã lưu sau này, nhấn
: Màn hình sẽ hiển thị danh sách các chức năng yêu 
thích của bạn.

1. CONVENTIONAL
Nhấn hoặc để chọn chức năng, xác nhận bằng 
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cách nhấn , sau đó nhấn để kích hoạt.
. VỆ SINH
• VỆ SINH LÒ TỰ ĐỘNG - NHIỆT PHÂN

Không chạm vào lò trong chu trình Nhiệt Phân.
Giữ trẻ em và động vật tránh xa lò trong và sau khi 
chạy chu trình Nhiệt Phân (cho đến khi phòng đã 
được thông khí).

 Tháo tất cả các phụ kiện - bao gồm các rãnh gắn 
phân tầng - khỏi lò trước khi kích hoạt chức năng này. 
Nếu lò được lắp đặt bên dưới bếp từ, đảm bảo tất cả 
các đầu đốt hoặc bếp điện đã tắt trong khi chạy chu 
trình tự làm sạch. Để có kết quả làm sạch tối ưu, hãy 
loại bỏ thực phẩm dư thừa bên trong khoang và làm 
sạch kính cửa bên trong trước khi sử dụng chức năng 
nhiệt phân. Khuyến cáo chỉ nên chạy chức năng Nhiệt 
Phân nếu thiết bị có nhiều cặn bẩn hoặc có mùi hôi 
trong khi nấu nướng.
Nhấn để hiển thị “Pyro” trên màn hình.

Pyro
Nhấn hoặc để chọn chu trình mong muốn, rồi 
nhấn để xác nhận. Sau khi đã chọn một chu trình, 
nếu muốn, hãy nhấn hoặc để đặt thời gian kết 
thúc (bắt đầu trễ), rồi nhấn để xác nhận. Làm sạch 
cửa và tháo tất cả các phụ kiện như được nhắc, sau 
đó đóng cửa và nhấn khi hoàn tất: lò sẽ bắt đầu 
chu trình tự làm sạch, trong khi cửa tự động khóa lại: 
sẽ có thông báo cảnh báo xuất hiện trên màn hình, 
cùng với đồng hồ đếm ngược cho biết tiến độ thực 
hiện chu kỳ hiện tại. Sau khi hoàn thành chu trình, 
cửa vẫn khóa kín cho đến khi nhiệt độ bên trong lò 
trở về mức an toàn.
Vui lòng lưu ý: Cũng có thể bật chu trình nhiệt phân khi 
bình chứa đầy nước.

• XẢ NƯỚC
Chức năng xả nước cho phép xả hết nước để tránh tình 
trạng ứ đọng trong bình chứa. Để sử dụng thiết bị một 
cách tối ưu, luôn xả nước mỗi khi sử dụng lò với chu 
trình hấp.

Sau khi chọn chức năng “Xả 
Nước”, nhấn  và làm theo các 
thao tác được chỉ ra: Mở cửa và 
đặt một bình lớn bên dưới vòi 
xả nằm ở phía dưới bên phải 
của bảng điều khiển. Sau khi bắt 
đầu xả nước, cần giữ bình đúng 
vị trí cho đến khi quá trình hoàn 
tất. 

Thời gian xả bình đầy trung bình khoảng ba phút.
Nếu cần, có thể tạm dừng quá trình xả nước bằng cách 
nhấn nút BACK (QUAY LẠI) hoặc PAUSE (DỪNG) (ví dụ: 
trong trường hợp bình đã đầy nước khi đang ở giữa quá 
trình xả).
Bình phải có dung tích ít nhất 2 lít.
Vui lòng lưu ý: để đảm bảo nước nguội, không thực hiện hoạt 
động này trước 4 giờ kể từ chu kỳ cuối cùng (hoặc lần cuối 
cùng cấp điện thiết bị). Trong thời gian chở, màn hình sẽ hiển 
thị thông tin phản hồi sau “WATER IS HOT - PLEASE WAIT” 
(NƯỚC ĐANG NÓNG - VUI LÒNG ĐỢI).

• TẨY CẶN
Chức năng đặc biệt này, được kích hoạt định kỳ, cho 
phép bạn đảm bảo tình trạng tốt nhất cho bình chứa 
và hệ thống hơi.
Thông báo <PLEASE DESCALE> (Vui lòng tẩy cặn) sẽ 
hiển thị trên màn hình, để nhắc bạn thực hiện hoạt 
động này thường xuyên. 
Thiết bị bật yêu cầu tẩy cặn theo số chu kỳ nấu bằng 
hơi nước đã thực hiện hoặc số giờ làm việc của nồi 
hơi kể từ chu kỳ tẩy cặn cuối cùng (xem bảng bên 
dưới).

THÔNG BÁO “VUI LÒNG TẨY CẶN” SẼ 
XUẤT HIỆN SAU

HOẠT ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN

15 chu trình nấu bằng hơi
Nên tiến hành tẩy cặn

22 giờ nấu bằng hơi

20 chu trình nấu bằng hơi Không thể chạy chu trình 
Nấu bằng hơi cho đến khi đã 
thực hiện chu trình Tẩy Cặn30 giờ nấu bằng hơi

Cùng có thể thực hiện quy trình tẩy cặn bất cứ khi nào người 
dùng muốn làm sạch sâu hơn bình chứa và hệ thống hơi bên 
trong.

Thời gian trung bình của toàn bộ chức năng là 
khoảng 180 phút. Khi bắt đầu chức năng, hãy làm 
theo tất cả các bước được chỉ rõ trên màn hình.
Vui lòng lưu ý: Có thể tạm dừng chức năng này, nhưng bất cứ 
khi nào chức năng bị hủy, thì toàn bộ chu trình tẩy cặn phải 
được lặp lại từ đầu.

 » GIAI ĐOẠN 1: XẢ NƯỚC (tối đa 3 phút.)
Khi màn hình hiển thị thông báo <PLACE A 
CONTAINER UNDER NOZZLE> (ĐẶT MỘT BÌNH CHỨA 
BÊN DƯỚI VÒI XẢ), tiến hành thao tác xả nước như 
được mô tả trong đoạn Xả Nước.
Vui lòng lưu ý: để đảm bảo nước nguội, không thực hiện hoạt 
động này trước 4 giờ kể từ chu kỳ cuối cùng (hoặc lần cuối 
cùng cấp điện thiết bị). Trong thời gian chờ, màn hình sẽ hiển 
thị thông tin phản hồi sau “WATER IS HOT - PLEASE WAIT” 
(NƯỚC ĐANG NÓNG - VUI LÒNG ĐỢI). 
Bình phải có dung tích ít nhất 2 lít.
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 » GIAI ĐOẠN 2: TẨY CẶN (~120 phút.)
Khi màn hình hiển thị <ADD 1.7 L OF SOLUTION> 
(THÊM 1,7 L dung dịch), hãy đổ dung dịch tẩy cặn vào 
ngăn chứa. Khuyến nghị để chuẩn bị dung dịch tẩy 
cặn, thêm 3 gói (tương ứng với 75g) chất tẩy cặn Lò 
nướng WPRO* đặc thù trong 1,7 lít nước sạch ở nhiệt 
độ môi trường.

1 + +2

= 75 g

1,7 Liters

3

Khi đã đổ dung dịch tẩy cặn vào bên trong ngăn chứa, 
nhấn  để bắt đầu quá trình tẩy cặn chính. Trong thời 
gian diễn ra các giai đoạn tẩy cặn, không cần phải có 
mặt trước thiết bị. Sau khi mỗi giai đoạn hoàn tất, sẽ có 
một âm thanh phản hồi phát ra và màn hình sẽ hiển thị 
hướng dẫn để tiến hành giai đoạn tiếp theo.

 » GIAI ĐOẠN 3: XẢ NƯỚC (tối đa 3 phút.)
Khi màn hình hiển thị thông báo <PLACE A 
CONTAINER UNDER NOZZLE> (ĐẶT MỘT BÌNH CHỨA 
BÊN DƯỚI VÒI XẢ), tiến hành thao tác xả nước như được 
mô tả trong đoạn Xả Nước.

 » GIAI ĐOẠN 4: SÚC RỬA (~20 phút.)
Để làm sạch bình chứa và hệ thống hơi, phải thực 
hiện chu trình súc rửa.
Khi màn hình hiển thị thông báo <ADD WATER TO 
RINSE> (THÊM NƯỚC ĐỂ SÚC RỬA), đổ nước sạch vào 
ngăn chứa, cho đến khi màn hình hiển thị thông báo 
“TANK FULL” (ĐÃ ĐẦY BÌNH), rồi nhấn  để bắt đầu 
quá trình súc rửa.

 » GIAI ĐOẠN 5: XẢ NƯỚC (tối đa 3 phút.)
 » GIAI ĐOẠN 6: SÚC RỬA (~20 phút.)
 » GIAI ĐOẠN 7: XẢ NƯỚC (tối đa 3 phút.)
 » GIAI ĐOẠN 8: SÚC RỬA (~20 phút.)
 » GIAI ĐOẠN 9: XẢ NƯỚC (tối đa 3 phút.)

Sau lần xả cuối cùng, nhấn OK để hoàn tất quy trình 
tẩy cặn.
Khi quy trình Tẩy Cặn hoàn tất, có thể sử dụng tất cả 
các chức năng hấp.

Chất tẩy cặn *WPRO là sản phẩm chuyên nghiệp được đề 
xuất để duy trì hoạt động tối ưu của chức năng hấp của lò. 
Vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Để đặt 
hàng và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận 
dịch vụ hậu mãi hoặc www.whirlpool.eu
Whirlpool sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại 
nào do việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa khác hiện có 
trên thị trường.

. BỘ ĐẾM GIỜ
Khi tắt lò, có thể sử dụng màn hình làm bộ hẹn giờ. 
Để kích hoạt chức năng này, đảm bảo lò đã tắt và 
nhấn hoặc : Biểu tượng sẽ nhấp nháy trên 
màn hình.
Nhấn hoặc để đặt khoảng thời gian yêu cầu rồi 
nhấn để bật bộ hẹn giờ.

MINUTE-MINDER
Sẽ có một âm thanh báo phát ra và màn hình sẽ cho 
biết sau khi bộ đếm giờ hoàn thành quá trình đếm 
ngược thời gian đã chọn.
Vui lòng lưu ý: Bộ đếm giờ không kích hoạt bất kỳ chu trình 
nấu nướng nào. Nhấn hoặc để thay đổi thời gian đã 
đặt trên bộ hẹn giờ.
Khi đã bật bộ đếm giờ, bạn cũng có thể chọn và bật 
một chức năng.
Nhấn để bật lò nướng trước, sau đó chọn chức 
năng mong muốn. 
Khi chức năng này đã bắt đầu, bộ hẹn giờ sẽ tiếp tục 
đếm ngược một cách độc lập mà không can thiệp vào 
chức năng đó.
Vui lòng lưu ý: Trong giai đoạn này, không thể nhìn thấy bộ 
đếm giờ (chỉ hiển thị biểu tượng ) và bộ đếm giờ sẽ tiếp 
tục đếm ngược ở dạng chạy nền. Để truy xuất màn hình bộ 
đếm giờ, nhấn để dừng chức năng hiện đang chạy.
. KHÓA PHÍM
Để khóa bàn phím, nhấn và giữ trong ít nhất năm 
giây. Lặp lại thao tác này để mở khóa bàn phím.

KEYLOCK
Vui lòng lưu ý: Cũng có thể bật chức năng này trong khi 
nấu nướng. Vì lý do an toàn, có thể tắt lò bất cứ lúc nào 
bằng cách nhấn .
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BẢNG HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG
DANH MỤC THỰC PHẨM SỐ LƯỢNG ĐỀ XUẤT LẬT 

(thời gian chế biến)
TẦNG VÀ PHỤ 

KIỆN

LASAGNA - 0,5 - 3 kg - 2

THỊT

Thịt bò nướng
Nướng (độ chín 0) 0,6 - 2 kg - 3

Hamburger (độ chín 0) 1,5 - 3 cm 3/5 5 4

Heo quay
Quay 0,6 - 2,5 kg - 3

Xúc xích & wurstel 1,5 - 4 cm 2/3 5 4

Gà quay
Nguyên con 0,6 - 3 kg - 2

Phi lê & ức 1 - 5 cm 2/3 5 4

Kebab một xiên 1/2 5 4

CÁ
Phi lê 0,5 - 3 (cm) - 3 2

Phi lê đông lạnh 0,5 - 3 (cm) - 3 2

RAU CỦ

Rau củ nướng

Khoai tây 0,5 - 1,5 kg - 3
        

Rau củ nhồi thịt 0,1 - 0,5 kg mỗi lần - 3

Rau củ nướng 0,5 - 1,5 kg - 3
            

Rau củ nấu gratin

Khoai tây một khay - 3

Cà chua một khay - 3
               

Ớt chuông một khay - 3

Bông cải xanh một khay - 3

Súp lơ trắng một khay - 3

Khác một khay - 3

BÁNH & BÁNH 
NGỌT

Bánh bột trộn sẵn có nở Bánh xốp 0,5 - 1,2 kg - 3

Bánh ngọt & bánh nướng 
nhân

Bánh quy 0,2 - 0,6 kg - 3

Bánh su kem một khay - 3

Bánh Tart 0,4 - 1,6kg - 3

Bánh táo cuộn 0,4 - 1,6kg - 3

Bánh nhân trái cây 0,5 -2 kg - 3

BÁNH QUICHE - 0,8 - 1,2 kg - 2

BÁNH MÌ

Bánh mì ổ 60 - 150 g mỗi ổ - 3

Bánh sandwich hộp thiếc 400 - 600 g mỗi ổ - 2

Bánh mì cỡ lớn 0,5 - 2,0 kg - 2

Bánh mì baguette 200 - 300 g mỗi ổ - 3

PIZZA

Mỏng khay tròn - 2

Dày khay tròn - 2

Đông lạnh 1 - 4 lớp - 2

PHỤ KIỆN
Vỉ nướng Khay nướng hoặc khuôn 

bánh trên vỉ nướng

Khay hứng /  
Khay nướng hoặc khay lò 

nướng trên vỉ nướng
Khay hứng / Khay nướng Khay hứng với  

500 ml nước
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BẢNG HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG DÙNG CHẾ ĐỘ NƯỚNG ÉP KHÍ 
+ HẤP

CÔNG THỨC CẤP ĐỘ HẤP

LÀM 
NÓNG 
TRƯỚC 
KHI SỬ 
DỤNG

NHIỆT ĐỘ (°C) THỜI GIAN 
(PHÚT)

NGĂN VÀ 
PHỤ KIỆN

Bánh bơ giòn / Bánh quy THẤP Có 140 - 150 35 - 55 3
 

Bánh cỡ nhỏ / Bánh nướng xốp THẤP Có 160 - 170 30 - 40 3

Bánh nướng có men THẤP Có 170 - 180 40 - 60 2

Bánh xốp THẤP Có 160 - 170 30 - 40 2

Focaccia THẤP Có 200 - 220 20 - 40 3

Bánh mì ổ THẤP Có 170 -180 70 - 100 3

Bánh mì cỡ nhỏ THẤP Có 200 - 220 30 - 50 3

Bánh mỳ baguette THẤP Có 200 - 220 30 - 50 3

Khoai tây nướng TRUNG BÌNH Có 200 - 220 50 - 70 3

Thịt bê / Thịt bò / Thịt heo 1 kg TRUNG BÌNH Có 180 - 200 60 - 100 3

Thịt bê / Thịt bò / Thịt heo (miếng) TRUNG BÌNH Có 160 - 180 60-80 3

Bò nướng tái 1 kg TRUNG BÌNH Có 200 - 220 40 - 50 3

Bò nướng tái 2 kg TRUNG BÌNH Có 200 55 - 65 3

Đùi cừu TRUNG BÌNH Có 180 - 200 65 - 75 3

Thịt lợn hầm TRUNG BÌNH Có 160 - 180 85 - 100 3

Gà / gà Nhật / vịt 1 - 1,5 kg TRUNG BÌNH Có 200 - 220 50 - 70 3

Gà / gà Nhật / vịt (miếng) TRUNG BÌNH Có 200 - 220 55 - 65 3

Rau củ nhồi thịt 
(cà chua, bí ngòi, cà tím) TRUNG BÌNH Có 180 - 200 25 - 40 3

Cá phi lê CAO Có 180 - 200 15 - 30 3

PHỤ KIỆN Vỉ nướng Khay nướng hoặc khuôn 
bánh trên vỉ nướng

Khay hứng / Khay nướng 
hoặc khay lò nướng trên 

vỉ nướng
Khay hứng / Khay nướng Khay hứng với 500 ml 

nước
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BẢNG HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG

CÔNG THỨC CHỨC NĂNG
LÀM NÓNG 
TRƯỚC KHI 
SỬ DỤNG

NHIỆT ĐỘ (°C) THỜI GIAN (PHÚT)
NGĂN VÀ 
PHỤ KIỆN

Bánh nướng có men / Bánh xốp

Có 170 30 - 50 2

Có 160 30 - 50 2

Có 160 30 - 50 4
        

1

Các loại bánh có nhân  
(bánh pho mát, bánh nướng, bánh táo)

Có 160 - 200 30 - 85 3

Có 160 - 200 35 - 90 4   
            

1

Bánh quy / Bánh bơ giòn

Có 150 20 - 40 3

Có 140 30 - 50 4
               

Có 140 30 - 50 4
                               

1

Có 135 40 - 60 5
  

3 1

Bánh cỡ nhỏ / Bánh nướng xốp

Có 170 20 - 40 3

Có 150 30 - 50 4
               

Có 150 30 - 50 4
                               

1

Có 150 40 - 60 5
  

3 1

Bánh su kem

Có 180 - 200 30 - 40 3

Có 180 - 190 35 - 45 4
               

1

Có 180 - 190 35 - 45 * 5
  

3 1

Bánh trứng đường

Có 90 110 - 150 3

Có 90 130 - 150 4
 

1

Có 90 140 - 160 * 5 3 1

Bánh Pizza / Bánh mì / Focaccia
Có 190 - 250 15 - 50 2

Có 190 - 230 20 - 50 4 1

Bánh Pizza (Mỏng, dày, focaccia) Có 220 - 240 25 - 50 * 5 3 1

Pizza đông lạnh

Có 250 10 - 15 3

Có 250 10 - 20 4 1

Có 220 - 240 15 - 30 5 3 1

Bánh mặn 
(bánh nướng rau củ, bánh quiche)

Có 180 - 190 45 - 55 3 

Có 180 - 190 45 - 60 4 1

Có 180 - 190 45 - 70 * 5 3 1

Bánh ngàn lớp nhồi thịt / Bánh ngàn lớp

Có 190 - 200 20 - 30
3

Có 180 - 190 20 - 40
4 1

Có 180 - 190 20 - 40 * 5 3 1

CÁC CHỨC 
NĂNG Thông dụng Nướng ép khí Nướng đối lưu Nướng TurboGrill MaxiCooking Cook 4 Nướng Ép Khí 

Eco
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CÔNG THỨC CHỨC NĂNG
LÀM NÓNG 
TRƯỚC KHI 
SỬ DỤNG

NHIỆT ĐỘ (°C) THỜI GIAN (Phút)
NGĂN VÀ 
PHỤ KIỆN

Lasagne / Bánh flan / Pasta nướng / 
Cannelloni Có 190 - 200 45 - 65

3

Thịt cừu / thịt bê / thịt bò / thịt heo 1 kg Có 190 - 200 80 - 110
3

Thịt heo nướng có da 2 kg - 170 110 - 150
2

Thịt gà / thỏ / vịt 1 kg Có 200 - 230 50 - 100 3

Gà tây / ngỗng 3 kg Có 190 - 200 80 - 130 2

Cá nướng / en papillote 
(phi lê, nguyên con)

Có 180 - 200 40 - 60 3

Rau củ nhồi thịt 
(cà chua, bí ngòi, cà tím) Có 180 - 200 50 - 60 2

Bánh mì nướng - 3 (Cao) 3 - 6 5

Phi lê cá / bít tết - 2 (Trung bình) 20 - 30 ** 4 3

Xúc xích / kebab / sườn non / hamburger - 2 - 3 (Trung bình - Cao) 15 - 30 ** 5 4

Gà nướng 1-1,3 kg - 2 (Trung bình) 55 - 70 *** 2 1

Đùi cừu / Bắp - 2 (Trung bình) 60 - 90 *** 3

Khoai tây nướng - 2 (Trung bình) 35 - 55 *** 3

Rau củ gratin - 3 (Cao) 10 - 25 3

Bánh quy
Bánh quy

Có 135 50 - 70 5 4 3 1

Bánh Tart
Bánh Tart

Có 170 50 - 70 5 3 2 1

Bánh pizza tròn
Pizza

Có 210 40 - 60 5 3 2 1

Bữa ăn hoàn chỉnh: Bánh Tart trái cây 
(tầng 5) /lasagne (tầng 3) / thịt (tầng 1) Có 190 40 - 120 * 5 3 1

Bữa ăn hoàn chỉnh: Bánh Tart trái 
cây (tầng 5) / rau củ nướng (tầng 4) / 
lasagne (tầng 2) / thịt cắt miếng (tầng 1) Menu

Có 190 40 - 120 * 5 4 2 1

Lasagna & Thịt Có 200 50 - 100 * 4 1

Thịt & Khoai tây Có 200 45 - 100 * 4 1

Cá & Rau củ Có 180 30 - 50 * 4 1

Phần thịt nướng nhồi - 200 80 - 120 * 3

Phần thịt 
(thỏ, gà, cừu) - 200 50 - 100 * 3

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

CÁCH ĐỌC BẢNG HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG
Bảng hướng dẫn liệt kê các chức năng, phụ kiện và tầng sử dụng để nấu nướng các loại thực phẩm khác nhau.
Thời gian nấu nướng 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 nướng là ước tính và tùy vào lượng thức ăn cũng như loại phụ kiện được sử dụng.
Sử dụng chế độ cài đặt khuyến nghị ở mức thấp nhất để bắt đầu và nếu thực phẩm chưa đủ chín, hãy chuyển sang mức cài đặt cao hơn.
Sử dụng các phụ kiện đi kèm và nên 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.

PHỤ KIỆN Vỉ nướng Khay nướng hoặc khuôn 
bánh trên vỉ nướng

Khay hứng / Khay nướng hoặc 
khay lò nướng trên vỉ nướng Khay hứng / Khay nướng Khay hứng với 500 ml 

nước
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VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
Đảm bảo lò nướng đã nguội 
trước khi thực hiện bảo dưỡng 
hay vệ sinh.
Không sử dụng máy vệ sinh bằng 
hơi nước.

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

Mang bao tay bảo vệ.
Lò nướng phải được ngắt kết nối 
với nguồn điện chính trước khi 
thực hiện bất kỳ hoạt động bảo 
dưỡng nào.

BỀ MẶT BÊN NGOÀI
• Vệ sinh các bề mặt bên ngoài bằng khăn sợi mịn 

ẩm. 
Nếu bề mặt quá bẩn, 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, làm sạch ngay 
bằng khăn sợi mịn ẩm.

BỀ MẶT BÊN TRONG
• Sau mỗi lần sử dụng, để lò nướng 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, để lò 
nguội hoàn toàn và sau đó lau bằng khăn hoặc bọt 
biển.

• Nếu có bụi bẩn bám dính chặt vào bề mặt bên 
trong, cần chạy chức năng làm sạch tự động để 

đạt kết quả làm sạch tối ưu.
• Vệ sinh mặt kính của cửa lò nướng bằng nước tẩy 

rửa thích hợp.
• Có thể tháo rời cửa lò để thuận tiện cho việc vệ 

sinh.
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.
NỒI HƠI
Để đảm bảo lò luôn hoạt động ở hiệu suất tối ưu và 
giúp ngăn ngừa tình trạng tích tụ cặn vôi theo thời 
gian, khuyến nghị sử dụng chức năng “Xả Nước” và 
“Tẩy Cặn” thường xuyên.
Sau một thời gian dài không sử dụng chức năng “Nướng 
Ép Khí + Hấp”, khuyến nghị kích hoạt chu trình nấu 
nướng với lò rỗng không có thực phẩm bằng cách đổ 
đầy bình.

THAY ĐÈN
1. Ngắt kết nối lò nướng khỏi nguồn điện.
2. Tháo các rãnh gắn phân tầng ra.
3. Tháo nắp bảo vệ đèn.
4. Thay đèn.
5. Đặt lại nắp bảo vệ đèn vào vị trí, đẩy vào chắc chắn 

cho đến khi khớp vào vị trí.
6. Lắp lại các rãnh gắn phân tầng.
7. Kết nối lại lò nướng với nguồn điện.

Vui lòng lưu ý: Chỉ sử dụng bóng đèn halogen 20-40 W/230 
~ V loại G9, T300°C. Bóng đèn sử dụng trong sản phẩm 
được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị gia dụng và không 
thích hợp cho mục đích chiếu sáng phòng chung trong 
nhà (Quy định EC 244/2009). Bóng đèn có sẵn từ bộ phận 
Dịch Vụ Hậu Mãi của chúng tôi.
- Nếu sử dụng bóng đèn halogen, không sử dụng tay 
không vì dấu vân tay của bạn có thể gây hư hỏng đèn. 
Không sử dụng lò cho đến khi nắp bảo vệ đèn đã được lắp 
lại.
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THÁO VÀ LẮP LẠI CỬA LÒ NƯỚNG
1. Để tháo cửa lò nướng,, mở hẳn cửa và hạ các lẫy 

cho đến khi các lẫy ở vị trí mở khóa.

2. 

b

a

Đóng chặt cửa hết mức có thể. Cầm chắc cửa bằng 
cả hai tay – không nắm cửa bằng tay nắm. 
Chỉ cần tháo cửa bằng cách tiếp tục đóng cửa 
trong khi kéo cửa hướng lên trên trong cùng lúc 
cho đến khi cửa đã được gỡ khỏi chốt. Để cửa sang 
một bên, đặt trên một bề mặt mềm.

a

b

~15°

3. Lắp lại cửa lò nướng bằng cách đưa cửa hướng về 
phía lò, căn 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: Đảm bảohạ lẫy xuống hoàn 
toàn.  

b

a

Ấn nhẹ để kiểm tra đảm bảo các chốt đã vào đúng 
vị trí. 

5. 

“CLICK”

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: Cửa có thể bị hỏng nếu 
không hoạt động bình thường.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ
SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ CÁCH XỬ LÝ

Lò 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 lỗi đó có còn hay không. 

Màn hình hiển thị chữ “F” theo sau là 
một số hoặc chữ cái. Lò bị hỏng. Liên hệ với bạn Trung Tâm Dịch Vụ Hậu Mãi Khách Hàng 

gần nhất và cung cấp số sau chữ cái “F”.

Lò không nóng.
Chức năng không bắt đầu. 

Chế độ “DEMO” đang chạy. Truy cập chế độ “DEMO” từ mục “SETTINGS (CÀI ĐẶT) và 
chọn “Off” (Tắt).

Đèn tắt. Chế độ “ECO” đang “Bật”. Truy cập chế độ “ECO” từ mục “SETTINGS (CÀI ĐẶT) và 
chọn “Off” (Tắt).

Cửa sẽ không mở. Đang thực hiện chu trình làm sạch. Đợi đến khi chức năng này kết thúc và để lò nguội.

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. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 
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