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AfiIRI M‹KRODALGA FIRIN ENERJ‹S‹NE MARUZ KAL-
MAYI ÖNLEME ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER
(a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu¤undan, bu f›r›n›

kapa¤› aç›k olarak çal›flt›rmay› denemeyin. Güvenlik kilitlerinin devreden ç›-

kar›lmamas› veya kurcalanmamas› önemlidir. 

(b) F›r›n kapa¤› ile ön yüzü aras›na herhangi bir cisim yerlefltirmeyin veya conta

yüzeyleri üzerinde yiyecek veya temizlik maddeleri kal›nt›lar›n›n birikmesine

izin vermeyin. 

(c) UYARI: Kapak veya kapak contalar› hasar gördü¤ünde, yetkili bir kifli taraf›n-

dan onar›lmadan f›r›n kullan›lmamal›d›r.

EK 
Bu cihaz temiz tutulmad›¤› takdirde, yüzeyinin kalitesi düflerek cihaz›n kullan›m

ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumlara sebep olabilir. 

Model : 

Nominal Voltaj: 230V~ 50Hz

Nominal Güç Girifli (Mikrodalga): 1450W

Nominal Güç Ç›k›fl› (Mikrodalga): 900W

Nominal Güç Girifli (Izgara): 1000W

F›r›n kapasitesi : 25L

Döner Tabla Çap›: 315mm

D›fl Boyutlar: 595x388x410mm

Net A¤›rl›k: 19.7 Kg

Teknik özellikler 
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GÜVENL‹KLE ‹LG‹L‹ ÖNEML‹ B‹LG‹LER  
UYARI

1. Uyar›: Patlayabileceklerinden dolay› s›v›-
lar ve di¤er yiyecekler kapal› kaplarda ›s›-
t›lmamal›d›r. 

2. Uyar›: Mikrodalga enerjisinin yay›l›m›na
karfl› koruma sa¤layan kapa¤›n sökülmesi
sadece yetkili bir servis taraf›ndan yap›l-
mal›d›r. 

3. Uyar›: Sadece emniyetli bir flekilde kulla-
nabilecek ve yanl›fl kullan›m sonucu mey-
dana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek
talimatlar› verdikten sonra çocuklar›n ken-
di bafllar›na f›r›n› kullanmalar›na izin verin.

4. Uyar›: F›r›n›n›z kombinasyon modunda
kullan›ld›¤›nda, yüksek ›s› meydana geldi-
¤inden, çocuklar sadece yetiflkinlerin gö-
zetimi alt›nda f›r›n› kullanmal›d›r (sadece
›zgara serisi için).  

5. Sadece mikrodalga f›r›nda kullan›ma uy-
gun kaplar› kullan›n. 

6. F›r›n düzenli olarak silinmeli ve yemek ka-
l›nt›lar› temizlenmelidir. 

7. “AfiIRI M‹KRODALGA FIRIN ENERJ‹S‹-
NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME ‹LE ‹LG‹-
L‹ ÖNLEMLER‹” okuyup takip edin. 

8.  Yiyecekleri plastik veya ka¤›t kaplarda ›s›-
t›rken, olas› yang›n tehlikesine karfl› gözü-
nüzü f›r›ndan ay›rmay›n. 

9. Duman fark ederseniz, f›r›n› kapat›n veya
fiflini prizden çekin ve alevlerin sönmesi
için kapa¤› kapal› tutun. 

10. Yiyecekleri çok fazla piflirmeyin.
11. F›r›n›n içini, saklama amaçl› olarak kullan-

may›n. Ekmek, kurabiye vs. gibi yiyecekle-
ri f›r›n›n içinde saklamay›n. 

12. F›r›na koymadan önce ka¤›t veya plastik
kutulardaki/ambalajlardaki ba¤lant› iplerini
çözün ve metal kollar› ç›kar›n. 

13. F›r›n› sadece belirtilen kurulum talimatlar›-
na göre yerlefltirin veya kurun. 

14. Piflirme sona ermifl olsa bile patlayabile-
ce¤inden dolay› kabuklu yumurtalar› veya
hafllanm›fl yumurtalar› mikrodalga f›r›nlar-
da ›s›tmay›n. 

15. Cihaz›, bu k›lavuzda aç›kland›¤› gibi sade-

ce belirtilen amaçlar için kullan›n. Bu ciha-
z›n içinde afl›nd›r›c› kimyasal maddeler
veya buharlar kullanmay›n. Bu f›r›n, yiye-
cekleri ›s›tmak için özel olarak tasarlan-
m›flt›r. Ticari veya laboratuarda kullan›m
amaçlar›na uygun olarak tasalanmam›flt›r.

16. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri
önlemek için yetkili bir servis taraf›ndan
de¤ifltirilmelidir. 

17. F›r›n› d›flar›da muhafaza etmeyin veya
kullanmay›n.

18. F›r›n› suyun yak›n›nda, ›slak bir tabanda
veya yüzme havuzunun yak›n›nda kullan-
may›n. 

19. F›r›n çal›fl›rken eriflilebilir parçalar›n s›cak-
l›¤› yüksek olabilir. Kabloyu s›cak yüzey-
lerden uzak tutun ve f›r›ndaki havaland›r-
ma deliklerini kapatmay›n. 

20. Kablonun masan›n veya tezgah›n kenar›n-
dan sarkmas›na izin vermeyin. 

21. F›r›n›n temiz tutulmamas›, yüzeyin bozul-
mas›na ve bunun sonucunda da cihaz›n
kullan›m ömrünün k›salmas›na ve tehlike-
lere sebep olabilir. 

22. Biberonun ve bebek mamas› kavanozlar›-
n›n içindekiler kar›flt›r›lmal› veya çalkalan-
mal›d›r ve yanmalar› önlemek için bebe¤e
verilmeden önce maman›n s›cakl›¤› kont-
rol edilmelidir.  

23. ‹çeceklerin mikrodalga f›r›nla ›s›t›lmas› ge-
cikmeli kaynamalara sebep olabilir, bu
yüzden kaplar› tutarken dikkatli olun. 

24. Bu cihaz,  güvenliklerinden sorumlu kifli
taraf›ndan gözetim alt›nda tutulmad›kça
veya cihaz›n kullan›m› ile ilgili bilgi veril-
medikçe, fiziksel ve zihinsel engelliler ve-
ya deneyim ve bilgi yetersizli¤i olan kifliler
(çocuklar dahil) taraf›ndan kullan›m için
amaçlanmam›flt›r. 

25. Çocuklar›n, cihazla oynamad›klar›ndan
emin olunmal›d›r.

26. Dolapta test edilmedikçe, mikrodalga f›r›n
dolaba yerlefltirilmemelidir.  

Mikrodalga f›r›n› kullan›rken yang›n, elektrik çarpmas›,
yaralanma veya afl›r› mikrodalga f›r›n enerjisine maruz
kalma tehlikesini önlemek için afla¤›dakiler de dahil ol-
mak üzere, daima temel güvenlik kurallar›na uyun: 
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27. Bu cihaz harici zamanlay›c› veya ayr› bir uzaktan kumanda sistemi ile çal›flt›r›lmak için
amaçlanmam›flt›r.  

28. F›r›n çal›fl›rken kapak veya d›fl yüzey ›s›nabilir. 
29. Cihaz›n arka yüzeyi duvara karfl› yerlefltirilmelidir.

Yaralanma Riskini Azaltmak ‹çin
Topraklama

TEHL‹KE 
Elektrik Çarpmas› Tehlikesi
Cihaz›n içindeki baz› parçalara
dokunma ciddi yaralanmaya veya
ölüme sebep olabilir.  F›r›n› sökmeye
çal›flmay›n.

UYARI
Elektrik Çarpmas› Tehlikesi
Topraklaman›n yanl›fl yap›lmas› elek-
trik çarpmas› tehlikesine neden ola-
bilir.  Cihaz düzgün bir flekilde
yerlefltirilip topraklanmadan fifli prize
takmay›n. 

TEM‹ZL‹K 
F›r›n›n fiflini prizden çekti¤inizden
emin olun. 
1. Kullan›mdan sonra f›r›n›n içini

nemli bir bezle silin.
2. Aksesuarlar› sabunlu suyla normal

flekilde y›kay›n. 
3. Kapa¤›n çerçevesi, contas› ve

yak›n›ndaki parçalar kirlendik-
lerinde nemli bir bezle dikkatlice
temizlenmelidir. 

‹ki yuvarlak uçlu fifl 

Bu cihaz topraklanmal›d›r. K›sa devre durumun-
da topraklama, elektrik ak›m› için bir kaç›fl teli
sunarak elektrik çarpmas› tehlikesini azalt›r. Bu
f›r›n›n, topraklama fifli olan bir topraklama kab-
losu vard›r. Bu fifl düzgün tak›lm›fl ve topraklan-
m›fl bir prize ba¤lanmal›d›r. 

Topraklama talimatlar› iyice anlafl›lmazsa veya
cihaz›n düzgün topraklanmas› konusunda endi-
fleleriniz varsa, yetkili bir elektrikçiye veya ser-
vis teknisyenine baflvurun. Uzatma kablosu kul-
lanmak gerekirse, sadece 3 telli bir uzatma
kablosu kullan›n. 

1. Dü¤ümlenme veya uzun bir kabloya dolan-
ma riskini azaltmak için, cihazla birlikte k›sa
bir elektrik kablosu verilmifltir. 

2. Uzun bir kablo veya uzatma kablosu kullan›-
l›rsa:  
1) Kablonun veya uzatma kablosunun iflaretli
voltaj de¤eri en az cihaz›n voltaj de¤eri ka-
dar olmal›d›r.  
2) Uzatma kablosu, topraklama tipi 3 telli bir
kablo olmal›d›r. 
3) Uzun kablo, çocuklar taraf›ndan çekilecek
veya kazayla üzerine bas›lacak flekilde tez-
gahtan veya masadan afla¤› do¤ru sarkacak
biçimde uzat›lmamal›d›r. 
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KAPLAR

D‹KKAT
Yaralanma Tehlikesi 
Mikrodalga enerjisinin yay›l›m›na kar-
fl› koruma sa¤layan kapa¤›n sökül-
mesini içeren bak›m veya onar›m ifl-
lemleri sadece yetkili bir teknisyen ta-
raf›ndan yap›lmal›d›r. 

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve fleker termometreleri).

S›çramalar› önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak kullan›n. 

Sadece sarmak için. Afl›r› piflirilmelerini önlemek için et veya tavu¤un
ince k›s›mlar›n› sarmak için küçük parçalar kullan›labilir. Folyo f›r›n›n
duvarlar›na çok yak›nsa k›v›lc›m meydana gelebilir. Folyo f›r›n›n du-
varlar›ndan en az 1 inç (2.5cm) uzak olmal›d›r. 
Üreticinin talimatlar›na uyun. K›zartma taba¤›n›n alt› döner tablan›n
en az 3/16 inç (5mm) yukar›s›nda olmal›d›r. Yanl›fl kullan›m döner
tablan›n k›r›lmas›na sebep olabilir. 
Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Üreticinin talimatlar›na uyun.
K›r›lm›fl veya çatlam›fl kaplar› kullanmay›n.
Daima kapa¤› aç›n. Sadece yiyece¤i biraz ›s›tmak için kullan›n. Ço-
¤u cam kavanozlar ›s›ya dayan›kl› de¤ildirler ve k›r›labilirler.
Sadece ›s›ya dayan›kl› cam kaplar. Metal kaplama olmad›¤›ndan
emin olun. K›r›lm›fl veya çatlam›fl kaplar› kullanmay›n.

Üreticinin talimatlar›na uyun. Metal ba¤c›klarla kapatmay›n. Buhar›n
kaçmas› için, delikler aç›n. 
Sadece k›sa süreli piflirme/›s›tma için kullan›n. Piflirme s›ras›nda f›r›-
n›n yan›ndan ayr›lmay›n. 
Yeniden ›s›tmak ve ya¤› emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapatmak için kul-
lan›n.Sadece k›sa süreli piflirme için kullan›n ve f›r›n›n yan›ndan ayr›lmay›n. 
Hafllama yaparken s›çramalar› önlemek veya yiyece¤in üzerini ka-
patmak için kullan›n. 
Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Üreticinin talimatlar›na uyun.
“Mikrodalga Güvenli” olarak iflaretli olmal›d›r. Baz› plastik kaplar, için-
deki yiyecek ›s›nd›kça yumuflar. “Piflirme pofletleri” ve s›k›ca kapat›l-
m›fl plastik pofletler, ambalaj üzerinde belirtildi¤i gibi delinmelidir.

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Piflirme s›ras›nda nemi
muhafaza etmek üzere yiyece¤in a¤z›n› kapatmak için kullan›n.Plas-
tik ambalaj malzemesinin yiyece¤e temas etmesine izin vermeyin.

Kaplar Aç›klama
Alüminyum folyo

K›zartma taba¤›

Yemek tak›m› 

Cam kavanozlar 

Cam

F›r›nda piflirme
pofletleri 

Ka¤›t tabaklar ve
fincanlar 

Parflömen ka¤›d›

Plastik

Plastik ambalaj

Termometreler

Ya¤l› ka¤›t 

Ka¤›t havlu 

Mikrodalga f›r›nda kullanabilece¤iniz kaplar 
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“Mikrodalga f›r›nda kullan›labilecek veya kullan›lma-
yacak kaplar” k›sm›ndaki talimatlara bak›n. Mikrodal-
gada kullan›m için güvenli olmayan baz› metal olma-
yan kaplar olabilir.  Herhangi bir flüpheniz varsa, ilgili
kab› afla¤›daki ifllemi takip ederek test edebilirsiniz. 

Kap Testi:  
1. ‹lgili kapla birlikte, mikrodalga güvenli bir ka-

ba 1 bardak so¤uk su (250ml) doldurun. 
2. F›r›n› maksimum güç seviyesiyle 1 dakika

kadar çal›flt›r›n. 
3. Kab› dikkatli bir flekilde test edin. Bofl kap s›-

cak ise, mikrodalga f›r›nda kullanmay›n. 
4. 1 dakika piflirme süresini aflmay›n.



Mikrodalga f›r›nda kullan›lmayacak kaplar 
Kaplar Aç›klama

A) Kontrol paneli
B) Döner tabla mili 
C) Döner tabla halkas› tak›m›
D) Cam tabla
E) Kontrol cam› 
F) Kapak tak›m›  
G) Emniyet kilidi sistemiIzgara Sehpas› (Sadece Izgara serisi için)

Alüminyum tepsi

Metal ba¤lant› ipleri 

Ka¤›t pofletler 

Plastik köpük 

Ahflap 

K›v›lc›mlara sebep olabilir. Yiyece¤i mikrodalgada güvenli bir kaba aktar›n. 

K›v›lc›mlara sebep olabilir. Yiyece¤i mikrodalgada güvenli bir kaba aktar›n. 

Metal, yiyece¤i mikrodalga enerjisinden korur. Metal kaplama k›v›lc›mla-
ra sebep olabilir.

F›r›nda k›v›lc›mlara ve f›r›nda yang›na sebep olabilir. 
F›r›nda yang›na sebep olabilir. 

Plastik köpük, yüksek s›cakl›¤a maruz kald›¤›nda eriyebilir veya içindeki
s›v›y› kirletebilir. 

Ahflap maddeler, f›r›n›n içinde kuruyacak ve çatlayacak veya k›r›lacakt›r. 

Metal tutamakl›
yiyecek kartonu

Metal veya metal
kaplamal› kaplar 
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FIRININ AYARLANMASI 
F›r›n Parçalar›n›n ve Aksesuarlar›n›n Adlar› 
F›r›n› ambalaj›ndan, bütün malzemeleri kartondan ve f›r›n›n içinden ç›kar›n.  
F›r›n›n›zla birlikte afla¤›daki aksesuarlar verilir: 
Cam tabla 1 
Döner tabla halkas› tak›m› 1
Kullan›m K›lavuzu 1



Döner Tablan›n Yerlefltirilmesi 

a. Kesinlikle cam tablay› ters yerlefltirmeyin.

Cam tabla kesinlikle engellenmemelidir. 

b. Cam tabla ve döner tabla halkas› tak›m›, pi-

flirme s›ras›nda daima kullan›lmal›d›r.  

c. Tüm yiyecek ve yiyecek kaplar› piflirme için

daima cam tablan›n üzerine yerlefltirilmelidir. 

d. Cam tabla ve döner tabla halkas› tak›m› çat-

larsa veya k›r›l›rsa, en yak›n yetkili servise

baflvurun. 

Kurulum ve ba¤lant›   

1. Bu cihaz sadece evsel kullan›mlar içindir.

2. Bu f›r›n sadece ankastre kullan›mlar içindir. Tezgah üstü veya dolap içi kullan›m için uy-

gun de¤ildir.

3. Lütfen özel montaj talimatlar›na uyun.

4. Cihaz, 60 cm geniflli¤inde (en az 55 cm derinli¤inde ve zeminden 85 cm yüksekli¤in-

de), duvara monte bir dolap içine yerlefltirilebilir.

5. Cihaz bir fifle sahiptir ve sadece düzgün monte edilmifl bir toprakl› prize tak›lmal›d›r.

6. fiebeke voltaj›, anma de¤erleri plakas›nda belirtilen voltajla uyuflmal›d›r.

7. Priz ve ba¤lant› kablosu sadece kalifiye bir elektrikçi taraf›ndan monte edilmifl ve de¤ifl-

tirilmifl olmal›d›r. Montajdan sonra prize eriflilemiyorsa, montaj taraf›nda en az 3mm’lik

bir temas bofllu¤una sahip bir tüm kutuplu ay›r›c› cihaz bulunmal›d›r.

8. Adaptör, çok yönlü uzatma kablosu ve uzatma kablosu kullan›lmamal›d›r. Afl›r› yükleme

yang›n riskine neden olabilir.

Çal›flma s›ras›nda
eriflilebilir yüzeyler
s›cak olabilir. 

Döner tabla halkas› tak›m›

Göbek (alt taraf)

Cam tabla

Döner tabla mili 
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Başlat/+30Sn./Onayla
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Kullan›m Talimatlar›
1. Saat Ayar›

Mikrodalga f›r›n›n›z› elektri¤e ba¤lad›¤›n›zda LED ekranda "0:00" gözükecek ve alarm bir
kez çalacakt›r.

2) Saati ayarlamak için "       " dü¤mesini çevirin, 0 –23 saat aras›nda girifl yapabilirsiniz. 

4) Dakikay› ayarlamak için "         " dü¤mesini çevirin, 0 –59 dakika aras›nda girifl yapabi-
lirsiniz. 

Not: 1) Saat ayarlamas›n› yapmazsan›z, f›r›n›n›z çal›flmayacakt›r.
2) Saat ayarlama sürecinde ‘’ tufluna basarsan›z, f›r›n›n›z otomatik olarak 

bir önceki konumuna geri dönecektir.

2. Mikrodalga ile Piflirme

‘’ dü¤-
mesini çevirin, dü¤meye her bast›¤›n›zda gösterge ‘’P100’’, ‘’P80’’, ‘’P50’’, ‘’P30’’ veya

onaylay›n ve ‘’ ‘’ dü¤mesini çevirerek 0:05 – 95:00 aras›ndaki piflirme süresini ayarla-

Örnek: E¤er 20 dakikal›k piflirme süresi için %80 mikrodalga gücü kullanmak isterseniz, f›-
r›n›n›z› çal›flt›rmak için afla¤›daki ad›mlar› takip edin.

gücüne ayarlamak için ‘’ ‘’ dü¤mesini çevirin. 

4) F›r›n ekran›nda "20:00" görülene kadar "      " dü¤mesini çevirerek piflirme süresini
ayarlay›n.

Not : Ayarlanan süre için ad›m miktar› özellikleri afla¤›daki gibidir.
0---1 dak : 5 saniye
1---5 dak : 10 saniye
5---10 dak : 30 saniye
10---30 dak : 1 dakika
30---95 dak : 5 dakika

Saat/timer

Mikro./lzgara/Kombi.

Başlat/+30Sn./Onayla

1) Saat fonksiyonunu seçmek için "  " tufluna bir kez bas›n, sa

5) Saati ayarlamay› bitirmek için "  " tufluna bas›n. ‘’: ‘’ yan›p

3) "  " tufluna bas›n, dakika say›lar› yan›p sönmeye bafllayacakt›r.Saat/timer

Saat/timer

at say›lar› yan›p
 sönmeye bafllayacakt›r.  

sönecek ve saat 
›fl›¤› yanacakt›r. 

"  " tufluna bas›n, LED ekranda "P100" görülecektir. Süreler için

1) "  " tufluna bir kez bas›n, ekranda "P100" görülecektir.

2) "  " tufluna bir kez daha bas›n veya f›r›n›n›z› %80 mikrodalga

“  ” tufluna bas›n veya diledi¤iniz gücü seçmek için ‘’Mikro./lzgara/Kombi.

Mikro./lzgara/Kombi.

Mikro./lzgara/Kombi.

5) Piflirmeyi bafllatmak için ‘’  ‘’ tufluna bas›n.

3) Onaylamak için ‘’  ‘’ tufluna bas›n, ekranda "P80" görülecektir.

y›n. Piflirmeyi bafllatmak için ‘’ ‘’ tufluna bir kez daha bas›n.

‘’P10’’ olarak de¤iflecektir. Daha sonra ‘ ’  ‘’ tufluna basarak iflleminizi

Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

Durdur/‹ptal ‘’



S›ra Ekran
Mikrodalga

Gücü
Izgara
Gücü
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3. Izgara veya Kombi Piflirme

‘’ dü¤mesini

çevirin, dü¤meye her bast›¤›n›zda gösterge ‘’G’’, ‘’C-1’’ veya ‘’C-2’’ olarak de¤iflecektir. Daha

‘’ dü¤mesini çevire-

rek 0:05 – 95:00 aras›ndaki piflirme süresini ayarlay›n. 

Örnek: 10 dakika piflirmek için %55 mikrodalga gücü ve %45 ›zgara gücü (C-1) kullanmak iste-

di¤inizde, f›r›n›n›z› afla¤›daki ad›mlar do¤rultusunda çal›flt›rabilirsiniz. 

‘’ dü¤mesini kombi 1 moduna

getirin. 

rülecektir.

4) F›r›n ekran›nda ‘’10:00’’ görülene kadar ‘’ ‘’ dü¤mesini çevirerek piflirme süresini ayarlay›n.

Not: Izgara süresinin yar›s› geçince f›r›ndan iki kez sinyal sesi gelir ve bu normaldir.

Yiyece¤in daha iyi ›zgara edilmesi için di¤er yüzünü çevirmelisiniz, kapa¤› kapat›n, sonra

baflka ifllem yap›lmazsa f›r›n piflirmeye devam edecektir.

Mikro./lzgara/Kombi.

Mikro./lzgara/Kombi." Özellikleri"

5) Piflirmeyi bafllatmak için ‘’  ‘’ tufluna bas›n.

3) ‹flleminizi onaylamak için ‘’  ‘’ tufluna bas›n, ekranda ‘’C-1’’ simgesi gö-

Başlat/+30Sn./Onayla

 Başlat/+30Sn./Onayla

Piflirmeyi bafllatmak için ‘’  ‘’ tufluna bir kez daha bas›n.

sonra ‘’  ‘’ tufluna basarak iflleminizi onaylay›n ve ‘’Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

‘’  ’’ tufluna bas›n, LED ekranda "P100" görülecektir. Süreler için 

1) ‘’  ’’ tufluna bir kez bas›n, ekranda ‘’P100’’ simgesi görülecektir.

“ ” tufluna bas›n veya diledi¤iniz gücü seçmek için ‘’

2) ‘’  ’’ tufluna tekrar bas›n veya ‘’

Mikro./lzgara/Kombi.

Mikro./lzgara/Kombi.
Mikro./lzgara/Kombi.

1

2

3

4

5

100%

80%

50%

30%

10%

100%

45%

64%

0%

55%

36%

6

7

8

P100

P80

P50

P30

P10
G

C-1

C-2
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4. H›zl› Bafllat

rodalga gücüyle yemek piflirmeye bafllayabilirsiniz. Tufla her bast›¤›n›zda süre maksi-

mum piflirme süresi 95 dakikaya ulaflana kadar 30 saniye artacakt›r. 

na her bast›¤›n›zda piflirme süresini 30 saniye artt›rabilirsiniz.

3) Bekleme durumunda ‘’ ‘’ dü¤mesini saat yönünün tersine çevirerek %100 mikrodal-

fluna basarak piflirmeye bafllayabilirsiniz.

5. A¤›rl›¤a Göre Defrost 

2) 100 gr – 2000 gr. aras›ndaki yiyecek a¤›rl›¤›n› seçmek için "       " dü¤mesini çevirin.

6. Süreye Göre Defrost

2) Defrost süresini seçmek için "     " dü¤mesini çevirin. Maksimum süre 95 dakikad›r.

P30’dur ve de¤ifltirilemez.

7. Mutfak Zamanlay›c›s›

2) Do¤ru süreyi girmek için “      “ dü¤mesini çevirin. (Maksimum piflirme süresi 95 dakika-

d›r.)

4) Mutfak süresine eriflildi¤inde saat göstergesi sönecektir. Sesli uyar›c› 5 kez çalacakt›r. 

Saat ayarl›ysa (24 saat sistemi), LED ekranda o anki saat görülecektir.

Not: Mutfak Süresi 24 saat sisteminden farkl›d›r. Mutfak Zamanlay›c›s› bir zamanlay›c›d›r. 

Başlat/+30Sn./Onayla

Saat/timer

Ağırlık/Zaman Defrost

1) ‘’ ’’ tufluna iki kez bas›n. LED ekranda "00:00" görülecektir.

3) Ayar› onaylamak için ‘’  ‘’ tufluna bas›n. 

3) ‘’  ‘’ tufluna basarak defrost ifllemini bafllat›n. Defrost gücüBaşlat/+30Sn./Onayla

3) ‘’  ‘’ tufluna basarak defrost ifllemini bafllat›n. 

ga gücüyle piflirme süresini ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ‘’  ‘’ tu-

1) F›r›n›n›z bekleme durumundayken ‘’  ‘’ tufluna basarak %100 mik-

2) Mikrodalga piflirme veya süreye göre defrost ayarlar›nda ‘’  ‘’ tuflu-

Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

1) ‘’  ’’ tufluna bir kez bas›n. LED ekranda "dEF1" görülecektir.

1) ‘’  ’’ tufluna iki kez bas›n. LED ekranda "dEF2" görülecektir.

Ağırlık/Zaman Defrost



Menü A¤›rl›k Ekran

A-1 
Otomatik Is›tma

A-2 
Sebze

A-3 
Bal›k

A-4
Et

A-5
Makarna

A-7
Pizza

A-8
Çorba

A-6
Patates

50 gr. (450 ml. so¤uk su ile)

100 gr. (800 ml. so¤uk su ile)
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8. Otomatik Menü

1) “     ” dü¤mesini saat yönünde çevirerek diledi¤iniz menüyü seçin. Ekranda otomatik

›s›tma, sebze, bal›k, et, makarna, patates, pizza ve çorba anlam›na gelen "A-1" ‘’A-8’’

görünecektir.

3) Menü tablosundaki geçerli a¤›rl›¤› ayarlamak için "      " dü¤mesini çevirin. 

1)  Ekranda "A-3" simgesi görünene kadar “      ” dü¤mesini çevirin.

3) Bal›¤›n a¤›rl›¤›n› seçmek için ‘’350’’ görününceye kadar "     " dü¤mesini çevirin.

Otomatik Menü Tablosu

Başlat/+30Sn./Onayla2) “  ” tufluna basarak onaylay›n.

4) “  ” tufluna basarak piflirme ifllemine bafllay›n.

2)  Onaylamak için  “  ” tufluna bas›n.

4) Piflirme ifllemine bafllamak için “  ” tufluna bas›n.

Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

Başlat/+30Sn./Onayla

200 g
400 g
600 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
250 g
350 g
450 g
50 gr.
100 gr.
200 g
400 g
600 g
200 g
400 g
200 ml
400 ml

Örnek : ‘’Otomatik Menü’’ özelli¤iyle 350 gr’l›k bir bal›k piflirmek isterseniz.
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9. Çok Aflamal› Piflirme

Piflirme ifllemi için en fazla 2 aflama ayarlayabilirsiniz. Çok aflamal› piflirmede ilk aflama-

n›z defrost ise ilk aflaman›n yerini defrost fonksiyonu alacakt›r.

Örnek : Yiyecekleri, 5 dakikal›k defrost iflleminden geçirmek ve 7 dakika %80 mikrodalga

gücü kullanmak istedi¤inizde, ifllemi afla¤›da aç›klanan flekilde gerçeklefltirebilirsiniz:

tir.

2) Defrost zaman›n› seçmek için ekranda ‘’5:00’’ görülene kadar "      " dü¤mesini çevirin.

seçmek için "      " dü¤mesini çevirin.

cektir.

6) Piflirme süresini seçmek için ekranda ‘’7:00’’ görülene kadar "     " dü¤mesini çevirin.

için bir kez uyar› sesi verecek, defrost süresi azalmaya bafllayacak; alarm ikinci kez pi-

flirme ifllemine bafllarken bir kez daha uyar› sesi verecektir. Piflirme ifllemi tamamland›-

¤›nda alarm befl kez uyar› sesi verir.

10. Sorgulama Fonksiyonu

tufluna bas›n, mevcut güç 3 saniye boyunca ekranda görülecektir. 3 saniye sonra f›r›n
önceki durumuna geri dönecektir;

11. Çocuk Kilidi Fonksiyonu

nin aktif hale geldi¤ini belirten uzun bir sinyal uyar› sesi duyulacak ve saat
ayarlanm›flsa o anki saat ekranda görülecek, aksi halde LED ekranda 
“           ” görülecektir.  

tufluna 3 saniye bas›n, çocuk kilidinin iptal edildi¤ini belirten uzun bir sinyal uya-
r› sesi duyulacakt›r.

Başlat/+30Sn./Onayla

7) ‘’  ‘’ tufluna basarak piflirmeyi bafllatabilirsiniz. Alarm ilk aflama

5) ‘’  ‘’ tufluna basarak iflleminizi onaylay›n, ekranda ‘’P 80’’ görüle-

Başlat/+30Sn./Onayla

Ağırlık/Zaman Defrost1) ‘’  ‘’ tufluna iki kez bas›n. F›r›n ekran›nda "dEF2" görülecek

Saat/timer

Mikro./lzgara/Kombi.

(2) Piflirme durumunda, süreyi sorgulamak için “  ” tufluna bas›n ve süre 3 
saniye  boyunca ekranda görülecektir.

(1) Mikrodalga, ›zgara ve kombinasyon piflirme durumlar›nda, “  ”

3) ‘’ ‘’ tufluna bir kez bas›n, ekranda ‘’P100’’ görülecektir.

4) ‘’ ‘’ tufluna bir kez daha bas›n veya %80 mikrodalga gücünüMikro./lzgara/Kombi.

Mikro./lzgara/Kombi.

Kilitleme : Bekleme durumundayken ‘’ Durdur/‹ptal ‘’ tufluna 3 saniye bas›n, çocuk kilidi-

Kilitlemenin ‹ptal Edilmesi : F›r›n›n›zda çocuk kilidi aktif durumundayken ‘’ Durdur/‹ptal ‘’



Ar›za giderme
Normal

Sorun Olas› Sebebi Çözüm

F›r›n ›s›nm›yor. 

Mikrodalga f›r›n
çal›flt›¤›nda cam döner
tabla ses ç›kar›yor

F›r›n çal›flm›yor.

(1) Elektrik fifli iyice
tak›lmam›fl.

Fifli prizden ç›kar›n. 10 saniye
sonra tekrar tak›n. 

Prizi di¤er elektrikli cihazlarla test
edin.

Kirli parçalar› temizlemek için
“Mikrodalga F›r›n›n Bak›m›”
k›sm›na bak›n. 

Kapa¤› iyice kapat›n.

Sigortay› de¤ifltirin veya devre
kesiciyi s›f›rlay›n (firmam›z›n yetk-
ili teknisyeni taraf›ndan tamir
edilmelidir). 

(3) Prizde sorun var. 

(5) Kirli makara sürgüsü ve
f›r›n taban›.

(4) Kapak düzgün kapat›lmam›fl. 

(2) Sigorta atm›fl veya
devre kesicisi çal›fl›yor.

Elektrikli ve Elektronik Cihazlar›n Elden Ç›kar›lmas› (WEEE) yöner-
gesine göre, eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ayr› olarak toplan-
mal› ve ifllenmelidir. ‹leride bu ürünü elden ç›karman›z gerekti¤inde,
lütfen evsel at›klarla birlikte atmay›n. Lütfen bu ürünü WEEE topla-
ma noktalar›na gönderin.  

Mikrodalga f›r›n TV yay›n›n›
etkiliyor 

Mikrodalga f›r›n çal›fl›rken radyo ve TV yay›n› etkile-
nebilir.  Bu, mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan
gibi küçük elektrikli cihazlar›n parazitine benzer. Bu
durum normaldir.

Düflük güçlü mikrodalga piflirme esnas›nda, f›r›n lam-
bas› sönük görünebilir. Bu durum normaldir.

F›r›n›, içinde yiyecek olmadan çal›flt›rmak yasakt›r.
Bu durum çok tehlikelidir. 

Piflirme s›ras›nda, yiyecekten buhar ç›kabilir. Buhar›n
ço¤u havaland›rma deliklerinden ç›kacakt›r. Ancak, bir
k›sm› da f›r›n kapa¤› gibi so¤uk yerlerde birikecektir.
Bu durum normaldir.

Sönük f›r›n lambas›

Kapakta buharlaflma, ç›k›fllar-
dan s›cak hava ç›k›fl› 

F›r›n, içinde yiyecek olmadan
yanl›fll›kla çal›flt›r›ld›.
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Montaj Talimatlar›
Lütfen Montaj Yapmadan Önce K›lavuzu Dikkatle Okuyun 

Lütfen Not Edin
Elektrik ba¤lant›s›
F›r›n bir fifle sahiptir ve sadece do¤ru monte edilmifl toprakl› bir prize tak›lmal›d›r. ‹lgili yö-
netmeliklere uygun olarak, priz sadece kalifiye elektrikçi taraf›ndan monte edilmifl olmal›
ve ba¤lant› kablosu sadece kalifiye elektrikçi taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Montaj sonras›n-
da fifle eriflilemiyorsa, montaj taraf›nda en az 3 mm’lik bir temas bofllu¤una sahip tüm ku-
tuplu bir izolasyon flalteri bulunmal›d›r.    
Ankastre dolab›n cihaz arkas›ndaki yüzeyi bofl olmal›d›r.
Minimum montaj yüksekli¤i: 85 cm
Hava deliklerini ve emme boflluklar›n› kapatmay›n.

Not: 
Elektrik kablosunu s›k›flt›rmay›n veya bükmeyin. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üretim Yeri 
 
Guangdong Midea Microwave and Electrical  

Appliances Manufacturing Co.Ltd. 

Adres :   No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan. 

Tel  :      +86 757 2633 9319 

Faks :      +86 757 2633 9469 

 



İthalatçı Dağıtıcı Firma:
Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/İstanbul
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
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