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AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE 

İLGİLİ ÖNLEMLER 

 
a. Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi olduğundan, bu fırını kapağı açık olarak 

çalıştırmayı denemeyin. Güvenlik kilitlerinin devreden çıkarılmaması veya kurcalanmaması 

önemlidir.  

b. Fırın kapağı ile ön yüzü arasına herhangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri 

üzerinde yiyecek veya temizlik maddeleri kalıntılarının birikmesine izin vermeyin.  

c. UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar gördüğünde, fırınınız yetkili servis tarafından 

onarılmadan kullanılmamalıdır. 

 

EK  
 

Bu cihaz temiz tutulmadığı takdirde, yüzeyinin kalitesi düşerek cihazınızın kullanım ömrünü olumsuz 

etkileyebilir ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.  
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GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER   

 

UYARI 

 
Mikrodalga fırınınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya aşırı mikrodalga 

fırın enerjisine maruz kalma tehlikesini önlemek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere, daima 

temel güvenlik kurallarına uyun:  

1. Uyarı: Patlayabileceklerinden dolayı sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.  

2. Uyarı: Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesi sadece 

yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.  

3. Uyarı: Sadece emniyetli bir şekilde kullanabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana 

gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını 

kullanmalarına izin verin. 

4. Uyarı: Fırınınız kombinasyon modunda kullanıldığında yüksek ısı meydana geldiğinden, 

çocuklar sadece yetişkinlerin gözetimi altında fırını kullanmalıdır (sadece ızgara serisi için).   

5. Cihazınızda sadece mikrodalga fırında kullanıma uygun kapları kullanın.  

6. Fırınınızı düzenli olarak silin ve yemek kalıntılarını temizleyin.  

7. “AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ 

ÖNLEMLER” bölümünü okuyun ve takip edin.  

8. Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, olası yangın tehlikesine karşı gözünüzü 

fırından ayırmayın.  

9. Herhangi bir duman fark ederseniz, fırınınızı kapatın, cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve 

meydana gelebilecek alevlerin sönmesi için fırınınızın kapağını kapalı tutun.  

10. Yiyecekleri çok fazla pişirmeyin. 

11.  Fırınınızın içini saklama amaçlı olarak kullanmayın. Ekmek, kurabiye vs. gibi yiyecekleri 

fırınınızın içinde muhafaza etmeyin.  
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12. Fırınınıza koymadan önce her zaman kağıt veya plastik kutulardaki / ambalajlardaki ambalaj 

iplerini çözün ve metal kolları çıkarın.  

13. Fırınınızı sadece belirtilen kurulum talimatlarına göre yerleştirin veya kurun.  

14. Pişirme sona ermiş olsa bile, patlayabileceğinden dolayı kabuklu yumurtaları veya haşlanmış 

yumurtaları mikrodalga fırınlarda ısıtmayın.  

15. Cihazınızı, bu kılavuzda açıklandığı gibi sadece belirtilen amaçlar için kullanın. Bu cihazın 

içinde aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayın. Bu fırın, yiyecekleri ısıtmak için 

özel olarak tasarlanmıştır. Cihazınız, ticari veya laboratuarda kullanım amaçlarına uygun 

olarak tasarlanmamıştır. 

16. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için yetkili bir servis tarafından 

değiştirilmelidir.  

17. Fırınınızı dış ortam koşullarında muhafaza etmeyin veya kullanmayın. 

18. Fırınınızı suyun yakınında, ıslak bir yüzeyde veya yüzme havuzunun yakınında kullanmayın.  

19. Fırınınız çalışırken erişilebilir parçaların sıcaklığı çok yüksek olabilir. Fırınınızın elektik 

kablosunu sıcak yüzeylerden uzakta tutun ve fırınınızdaki havalandırma deliklerini kapatmayın.  

20. Fırınınızın elektrik kablosunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.  

21. Fırının temiz tutulmaması, cihazınızın yüzeyinin bozulmasına ve bunun sonucunda da 

cihazınızın kullanım ömrünün kısalmasına ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.  

22. Biberon ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır, olası 

yanmaları önlemek için bebeğe verilmeden önce mamanın sıcaklığı kontrol edilmelidir.   

23. İçeceklerin mikrodalga fırınla ısıtılması gecikmeli kaynamalara sebep olabilir, bu nedenle 

kapları tutarken çok dikkatli olun.  

24. Fırınınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin. 

25. Fırınınız kullanım sırasında çok sıcak olabilir. Cihazınızın iç kısmında bulunan ısıtma 

elemanlarına dokunmamaya dikkat edin. 

26. Fırınınızın kullanımı sırasında cihazınızın erişilebilir parçaları çok ısınabilir. Küçük çocukları 

daima fırınınızdan uzak tutun. 
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27. Fırınınızın cam kapağını temizlemek için, cam yüzeyinin çizilmesine neden olabilecek 

aşındırıcı temizleme malzemeleri ve keskin metal cisimler kullanmayın.  

28. Bu cihaz,  güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkça veya cihazın 

kullanımı ile ilgili bilgi verilmedikçe, fiziksel ve zihinsel engelliler veya deneyim ve bilgi 

yetersizliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır.  

29. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olunması için her zaman gözetim altında 

bulundurulmalıdır. 

 

Yaralanma Riskini Önlemek İçin 

Topraklama 

TEHLİKE  

Elektrik Çarpması Tehlikesi 

Cihazınızın içindeki bazı parçalara dokunmanız ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Fırınınızı 

sökmeye çalışmayın. 

 

UYARI 

Elektrik Çarpması Tehlikesi 

Cihazınızdaki topraklamanın yanlış yapılması elektrik çarpması tehlikesine neden olabilir. Cihazınız 

düzgün bir şekilde yerleştirilip topraklaması yapılmadan cihazınızın elektrik fişi prize takmayın.  

 

TEMİZLİK  

Fırınınızın elektrik fişini prizden çektiğinizden emin olun.  

 

1. Kullanımınızdan sonra fırının içini nemli bir bezle silin. 

2. Fırınınızın aksesuarlarını deterjanlı suyla normal şekilde yıkayın.  

3. Kapağın çerçevesi, contası ve yakınındaki parçalar kirlendiklerinde nemli bir bezle dikkatlice 

temizlenmelidir.  

 

           İki yuvarlak uçlu fiş  
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Bu cihaz topraklanmalıdır. Kısa devre durumunda topraklama, elektrik akımı için bir kaçış teli sunarak 

elektrik çarpması tehlikesini azaltır.  Bu fırının, topraklama fişi olan bir topraklama kablosu vardır.  Bu fiş 

düzgün takılmış ve topraklanmış bir prize bağlanmalıdır.  

 

Topraklama talimatları iyice anlaşılmazsa veya cihazın düzgün topraklanması konusunda endişeleriniz 

varsa, yetkili bir elektrikçiye veya servis teknisyenine başvurun. Uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, 

sadece 3 telli bir uzatma kablosu kullanın.  

 

1. Düğümlenme veya uzun bir kabloya dolanma riskini azaltmak için, cihazla birlikte kısa bir 

elektrik kablosu verilmiştir.  

2. Uzun bir kablo veya uzatma kablosu kullanılırsa:   

1) Kablonun veya uzatma kablosunun işaretli voltaj değeri en az cihazın voltaj değeri 

kadar olmalıdır.   

2) Uzatma kablosu, topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır.  

3) Uzun kablo, çocuklar tarafından çekilecek veya kazayla üzerine basılacak şekilde 

tezgahtan ya da masadan aşağı doğru sarkacak biçimde uzatılmamalıdır.  

 

KAPLAR 
 

DİKKAT 

Yaralanma Tehlikesi  

Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım 

işlemleri sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.  

  

Lütfen “Mikrodalga fırında kullanılabilecek veya kullanılmayacak kaplar” bölümündeki talimatlara bakın.  

Mikrodalga fırında kullanım için güvenli olmayan bazı metal olmayan kaplar bulunabilir. Bununla ilgili 

herhangi bir kuşkunuz varsa, ilgili kabı aşağıdaki işlemi takip ederek test edebilirsiniz.  

  

Kap Testi:   

1. İlgili kapla birlikte, mikrodalga güvenli bir kaba 1 bardak soğuk su (250 ml) doldurun.  

2. Fırını maksimum güç seviyesiyle 1 dakika kadar çalıştırın.  

3. Kabı dikkatli bir şekilde test edin. Boş kap sıcak ise, mikrodalga fırınınızda kullanmayın.  

4. 1 dakikalık pişirme süresini aşmayın. 
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Mikrodalga fırınınızda kullanabileceğiniz kaplar  
Alüminyum folyo 

Sadece sarmak için.  Aşırı pişirilmelerini önlemek için et veya tavuğun ince kısımlarını sarmak için küçük 

parçalar kullanılabilir.  Folyo fırının duvarlarına çok yakınsa kıvılcım meydana gelebilir.  Folyo fırının 

duvarlarından en az 1 inç (2.5 cm) uzak olmalıdır. 

Kızartma tabağı  

Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kızartma tabağının altı döner tablanın en az 3/16 inç (5 mm) 

yukarısında olmalıdır. Yanlış kullanım döner tablanın kırılmasına sebep olabilir.  

Yemek takımı  

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar.  Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kırılmış veya 

çatlamış kapları kullanmayın. 

Cam kavanozlar  

Daima kapağı açın. Sadece yiyeceği biraz ısıtmak için kullanın.  Çoğu cam kavanozlar ısıya dayanıklı 

değildirler ve kırılabilirler. 

Cam malzeme 

Sadece ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal kaplama olmadığından emin olun. Kırılmış veya çatlamış kapları 

kullanmayın. 

Fırında pişirme poşetleri  

Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Metal bağcıklarla kapatmayın.  Buharın kaçması için, 

delikler açın.  

Kağıt tabaklar ve fincanlar  

Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın.  Pişirme sırasında fırının yanından ayrılmayın.  

Kağıt havlu  

Yeniden ısıtmak ve yağı emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapatmak için kullanın.  Sadece kısa süreli 

pişirme için kullanın ve fırının yanından ayrılmayın.  

Parşömen kağıdı 

Haşlama yaparken sıçramaları önlemek veya yiyeceğin üzerini kapatmak için kullanın.  

Plastik 

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar.  Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. “Mikrodalga Güvenli” 

olarak işaretli olmalıdır.  Bazı plastik kaplar, içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar.  “Pişirme poşetleri” ve 

sıkıca kapatılmış plastik poşetler, ambalaj üzerinde belirtildiği gibi delinmelidir.  

Plastik ambalaj 

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar.  Pişirme sırasında nemi muhafaza etmek üzere yiyeceğin ağzını 

kapatmak için kullanın.  Plastik ambalaj malzemesinin yiyeceğe temas etmesine izin vermeyin. 

Termometreler 

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve şeker termometreleri). 

Yağlı kağıt  

Sıçramaları önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak kullanın.  
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Mikrodalga fırınınızda kullanılmayacak kaplar  
 

Alüminyum tepsi 

Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.  

Metal tutamaklı yiyecek kartonu 

Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.  

Metal veya metal kaplamalı kaplar  

Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur.  Metal kaplama kıvılcımlara sebep olabilir. 

Metal bağlantı ipleri  

Fırında kıvılcımlara ve fırında yangına sebep olabilir.  

Kağıt poşetler  

Fırında yangına sebep olabilir.  

Plastik köpük  

Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirletebilir.  

Ahşap  

Ahşap maddeler, fırının içinde kuruyacak, çatlayacak veya kırılacaktır.  

 

FIRININ AYARLANMASI 
 

Fırın Parçalarının ve Aksesuarlarının Adları  

Fırını ambalajından, bütün malzemeleri kartondan ve fırının içinden çıkarın.  Fırınınızla birlikte aşağıdaki 

aksesuarlar verilir:  

Cam tabla    1  

Döner tabla halkası takımı  1 

Kullanım Kılavuzu   1 

 

A) Kontrol paneli 

B) Döner tabla mili  

C) Döner tabla halkası takımı 

D) Cam tabla 

E) Kontrol camı  

F) Kapak takımı   

G) Emniyet kilidi sistemi 

 

 

 

Izgara Sehpası (Sadece Izgara serisi için) 

Fırının kapısı çalışma esnasında açılırsa fırınınızın elektrik gücünü 

kapatın. 
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Döner Tablanın Yerleştirilmesi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum ve bağlantı    
 

1. Bu cihaz sadece evsel kullanımlar için tasarlanmıştır. 

2. Bu fırın sadece ankastre kullanımlar içindir. Tezgah üstü veya dolap içi kullanım 

için uygun değildir. 

3. Lütfen özel montaj talimatlarına uyun. 

4. Cihaz, 60 cm genişliğinde (en az 55 cm derinliğinde ve zeminden 85 cm 

yüksekliğinde), duvara monte bir dolap içine yerleştirilebilir. 

5. Cihaz bir elektrik fişine sahiptir ve sadece düzgün monte edilmiş bir topraklı prize 

takılmalıdır. 

6. Şebeke voltajı, tip değerleri plakasında belirtilen voltajla uyumlu olmalıdır. 

7. Priz ve bağlantı kablosu sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından monte edilmiş ve 

değiştirilmiş olmalıdır. Montajdan sonra prize erişilemiyorsa, montaj tarafında en az 

3 mm’lik bir temas boşluğuna sahip bir tüm kutuplu ayırıcı cihaz bulunmalıdır. 

8. Adaptör, çok yönlü uzatma kablosu ve uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Bu 

cihazların kullanılması, aşırı yükleme yangın riskine neden olabilir. 

 

 

 

Cihazınızın çalışma sırasında  

erişilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir.  

 

 

Göbek (alt taraf) 
 

Cam Tabla
 

Döner Tabla mili
 

Döner Tabla halkası takımı
 

a. Kesinlikle cam tablayı ters 

yerleştirmeyin. Cam tabla 

herhangi bir malzemeyle kesinlikle 

engellenmemelidir.  

b. Cam tabla ve döner tabla halkası 

takımı, pişirme sırasında daima 

kullanılmalıdır.   

c. Tüm yiyecek ve yiyecek kapları 

pişirme için daima cam tablanın 

üzerine yerleştirilmelidir.  

d. Cam tabla ve döner tabla halkası 

takımı çatlarsa veya kırılırsa, en 

yakın yetkili servise başvurun.  
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Kullanım Talimatları 
 

1. Saat Ayarı 
 

Mikrodalga fırınınızı elektriğe bağladığınızda LED ekranda "0:00" gözükecek ve alarm bir kez çalacaktır. 

1) " Saat/ Ön Ayar " tuşuna bir kez basın, saat işaretleri yanıp sönmeye 

başlayacak ve saat göstergesi  yanacaktır.  

2) Saati ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 –23 saat arasında giriş 

yapabilirsiniz.  

3) " Saat/ Ön Ayar " tuşuna basın, dakika işaretleri yanıp sönmeye 

başlayacaktır. 

4) Dakikayı ayarlamak için düğmesini çevirin, 0 –59 dakika arasında 

giriş yapabilirsiniz.  

5) Saati ayarlamayı bitirmek için " Saat/ Ön Ayar " tuşuna basın. Saat göstergesi  

kaybolacak, ‘’ :‘’ yanıp sönecek ve saat ışığı yanacaktır. 

 

2. Yemek Pişirme 

1) " Mikro/Izgara/Kombi " tuşuna basın ve dilediğiniz fonksiyonu seçmek için  düğmesini çevirin. " 

Mikro/Izgara/Kombi " tuşuna basın ve düğmesini çevirerek pişirme süresini 

seçin. Pişirmeyi başlatmak için ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basın. 

 

Örneğin : Eğer 20 dakikalık pişirme süresi için %80 mikrodalga gücü kullanmak 

isterseniz, fırınınızı aşağıdaki adımlar doğrultusunda çalıştırın. 

1) " Mikro/Izgara/Kombi " tuşuna basın, ekranda ‘’P 100’’ görülecektir. 
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2) %80 mikrodalga gücünü ayarlamak için ekranda ‘’P 80’’ görülene kadar  düğmesini çevirin. 

3) " Mikro/Izgara/Kombi " tuşuna basarak işleminizi onaylayın, ekranda ‘’P 80’’ görülecektir. 

4) Pişirme süresini ayarlamak için  düğmesini fırın ekranında ‘’20:00’’ görününceye kadar çevirin.  

5) ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basarak pişirme işlemine başlayabilir ya da ‘’ İptal / Durdur ‘’ tuşuna 

basarak tüm ayarlarınızı iptal edebilirsiniz. 

 

Not : Ayarlanan süre için adım miktarı özellikleri aşağıdaki 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 

 

" Mikrodalga/Izgara/Kombi ‘’ Özellikleri 

 
Sıra  LED Ekran  Mikrodalga Gücü  Izgara Gücü 

1  

 

2  

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 
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Not: Izgara süresinin yarısı geçince fırın durur ve iki kez sinyal sesi gelir, bu durum 

normaldir. ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basarak pişirme işleminize devam edebilirsiniz. 

Yiyeceğin daha iyi ızgara edilmesi için yiyeceğin diğer yüzünü çevirmelisiniz, daha sonra 

kapağı kapatın ve  ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basarak pişirme işleminize devam edin.  1 

dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa fırınınız bir kez uyarı sinyali vererek otomatik 

olarak yeniden çalışmaya başlayacaktır.  
 

3. Gelişmiş Program Ayarları 

 
1) İlk önce saati ayarlayın. (Saatin ayarlanması ile ilgili talimatlara bakın) 

2) Pişirme programını girin. Bu programı en fazla üç aşamada ayarlayabilirsiniz. Çok aşamalı bir 

program seçiyorsanız, defrost özelliğini her zaman ilk aşama olarak ayarlayın. Pişirme işlemini 

başlatmak için lütfen son aşamada ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basmayın. 

3) " Saat/Ön Ayar" tuşuna basın. Saat simgesi yanıp sönmeye başlayacak ve ekranda  

simgesi yanacaktır.  

4) Saati ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 -- 23 arasında süre girişi 

yapabilirsiniz.  

5) " Saat/Ön Ayar" tuşuna basın, dakika simgesi yanıp sönmeye 

başlayacaktır. 

6) Dakikayı ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 -- 59 arasında süre 

girişi yapabilirsiniz.  

7) ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basarak ayarlamanızı bitirin.  simgesi yanıp sönecektir. 

Eğer fırının kapağı kapalıysa ayarladığınız saate ulaşılınca alarm iki kez uyarı sinyali verecek, 

pişirme işlemi otomatik olarak başlayacak ve  saat göstergesi ekranda kaybolacaktır. 
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4. Başlat / Hızlı Başlat 
 

1) Fırınınız bekleme konumundayken ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘ tuşuna basarak tam mikrodalga 

gücüyle bir dakika için yemek pişirmeye başlayabilirsiniz. Tuşa her bastığınızda süre 1 dakika 

artacaktır. Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır. 

 

5. Ağırlığa göre Defrost işlemi 
 

1) ‘’ Ağırlık/ Defrost ’’ tuşuna basın. LED ekranda "dEF1" görülecek ve 

 ve  simgeleri yanacaktır.  

2)  düğmesini çevirerek yiyecek ağırlığını seçin, ‘’g’’ simgesi 

yanacaktır. 

3) ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘ tuşuna basarak defrost işlemini başlatın.  ve  simgeleri yanıp 

sönecektir. 

6. Süreye göre Defrost işlemi 
 

1) ‘’ Zaman/ Defrost ’’ tuşuna basın. LED ekranda "dEF2" görülecek ve 

 ve  simgeleri yanacaktır.  

2)  düğmesini çevirerek pişirme süresini seçin.  

3) ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘ tuşuna basarak defrost işlemini başlatın.  ve  simgeleri yanıp 

sönecektir. 

7. Sorgulama Fonksiyonu 

 
1) Mikrodalga fırınınız tek aşamalı pişirme durumundayken " Mikro/Izgara/Kombi" tuşuna basın, 

mevcut mikrodalga gücü 4 saniye boyunca ekranda görülecektir. 4 saniye sonra mikrodalga 

fırınınız eski durumuna geri dönecektir. 

2) Mikrodalga fırınınız pişirme durumundayken  " Saat/Ön Ayar" tuşuna basarak geçerli zamanı 

kontrol edebilirsiniz, mevcut zaman 4 saniye boyunca LED ekranda yanıp sönecektir. 
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8. Çok Aşamalı Pişirme 
 

Pişirme işlemi için en fazla 3 aşama ayarlayabilirsiniz. Çok aşamalı pişirmede ilk aşamanız defrost ise ilk 

aşamanın yerini defrost fonksiyonu alacaktır. 

Not : Çok aşamalı pişirme yönteminde otomatik pişirme fonksiyonu çalışmaz. 

 

Örneğin : Pişirmek için ‘’20 dakika %100 mikrodalga gücü + 5 dakika %80 mikrodalga gücü’’ kullanmak 

istediğinizde. 

1) " Mikro/Izgara/Kombi" tuşuna basın. Fırın ekranında "P100" 

görülecektir. 

2) %100 mikrodalga gücünü seçmek için " Mikro/Izgara/Kombi" tuşuna 

basın. 

3)  düğmesini çevirerek pişirme süresini seçin. 

4) " Mikro/Izgara/Kombi" tuşuna basın. Fırın ekranında "P100" 

görülecektir. 

5)  düğmesini çevirerek %80 mikrodalga gücünü seçin.  

6) " Mikro/Izgara/Kombi" tuşuna basın, daha sonra  düğmesini 

çevirerek %80 mikrodalga gücü için pişirme süresini ayarlayın. 

7) ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basarak pişirme işlemine başlayabilir ya da ‘’ İptal / Durdur ‘’ 

tuşuna basarak tüm ayarlarınızı iptal edebilirsiniz. Bu durumda fırınınız saat bilgi ekranına geri 

dönecektir. 
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9. Otomatik Menü 

 
Örneğin, ‘’Otomatik menü’’ özelliğini kullanarak 250 gr. balık pişirmek istediğinizde, 

 

1) ‘’ Otomatik Menü’’ tuşuna basın, fırın ekranında ‘’A-1’’,  ve  

simgeleri yanar. 

2)   düğmesini çevirerek arzu ettiğiniz menüyü seçin.  

3) ‘’ Otomatik Menü’’ tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. 

4) düğmesini çevirerek balığın ağırlığını ayarlayın. ‘’g’’ simgesi 

yanacaktır. 

5) ‘’Hızlı Başlat/Başlat‘’ tuşuna basarak pişirmeye başlayabilirsiniz. ‘’g’’ simgesi kaybolacak, 

 ve  simgeleri yanıp sönecektir. 

 

 

10. Çocuk Kilidi Fonksiyonu 
 

Kilitleme : Fırınınız bekleme durumundayken ‘’İptal / Durdur‘’ tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidinin aktif 

hale geldiğini belirten uzun bir sinyal uyarı sesi duyulacak ve LED ekranda  simgesi görülecektir.   

 

Kilitlemenin İptal Edilmesi : Fırınınızda çocuk kilidi aktif durumundayken ‘’İptal / Durdur‘’ tuşuna 3 

saniye basın, çocuk kilidinin iptal edildiğini belirten uzun bir sinyal uyarı sesi duyulacaktır. 
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Otomatik Menü Yöntemi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1 
  Otomatik Isıtma 

A-2 
  Sebze 

A-3 
Balık 

A-4 
Et 

             A-5 
          Makarna 

              A-6 
           Patates 

              A-7 
            Pizza 

              A-8 
            Çorba 

    Sıra                    Ağırlık                       Ekran 
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Arıza giderme 
 

 
Normal 

Mikrodalga fırın TV yayınını 

etkiliyor  

 

Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV yayını etkilenebilir.  Bu, 

mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan gibi küçük elektrikli 

cihazların parazitine benzer. Bu durum normaldir. 

Sönük fırın lambası 

 

Düşük güçlü mikrodalga pişirme esnasında, fırın lambası sönük 

görünebilir. Bu durum normaldir. 

Kapakta buharlaşma, çıkışlardan 

sıcak hava çıkışı 
Pişirme sırasında, yiyecekten buhar çıkabilir. Buharın çoğu 

havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak, bir kısmı da fırın 

kapağı gibi soğuk yerlerde birikecektir.  Bu durum normaldir. 

Fırın, içinde yiyecek olmadan 

yanlışlıkla çalıştırıldı. 

Fırını, içinde yiyecek olmadan asla çalıştırmayın. Bu durum çok 

tehlikelidir.  

 

 

 
  

Sorun  
 

Olası Sebebi 
 

Çözüm 
 

Fırın çalışmıyor. 

 

(1) Elektrik fişi iyice takılmamış. 

(2) Sigorta atmış veya devre kesicisi çalışıyor. 

(3) Prizde sorun var.  

 

Fişi prizden çıkarın.  10 saniye 

sonra tekrar yerine takın.  

Sigortayı değiştirin veya devre 

kesiciyi sıfırlayın (yetkili servis 

teknisyeni tarafından tamir 

edilmelidir).  

Prizi diğer elektrikli cihazlarla 

test edin.  

Fırın ısınmıyor.  (4) Kapak düzgün kapatılmamış.  Kapağı iyice kapatın. 

Mikrodalga fırın 

çalıştığında cam 

döner tabla ses 

çıkarıyor 

 

(5) Kirli makara sürgüsü ve fırın tabanı. Kirli parçaları temizlemek için 

“Mikrodalga Fırının Bakımı” 

kısmına bakın.  
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Teknik özellikler  
 

 

Nominal Voltaj: 230V~ 50Hz 

Nominal Güç Girişi (Mikrodalga): 1250 W 

Nominal Güç Çıkışı (Mikrodalga): 800 W 

Nominal Güç Girişi (Izgara): 1000 W 

Fırın kapasitesi : 20 Lt. 

Döner Tabla Çapı: Ø 245 mm 

Dış Boyutlar: 594 x 316 x 382 mm 

Net Ağırlık: Yaklaşık 14 Kg 

 

 Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.   
 EEE Yönetmeliği'ne Uygundur. 
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Elektrikli ve Elektronik Cihazların Elden Çıkarılması (WEEE) yönergesine göre, 

eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve işlenmelidir.  İleride 

bu ürünü elden çıkarmanız gerektiğinde, lütfen evsel atıklarla birlikte atmayın.  

Lütfen bu ürünü WEEE toplama noktalarına gönderin.   

 

 

 

Üretici Firma 

 

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. 

Adres  : Zorlu Plaza, 34310 Avcılar, İstanbul, Türkiye 

Tel  : 0212 4562200 (30 hat) 

Faks  : 0212 4560203 

http://www.vestel.com.tr 

 

Üretim Yeri 

 

Midea Microwave & Electrical Appliances Manufacturing Co.Ltd. 

No.18 HuanZhenxi Rd, Beijiao Shunde Foshan  

Guangdong China 

Tel  :  +86 757 2633 9319 

Faks  :  +86 757 2633 9469 
 

 

 

 

 

 

Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 

(cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 

bulundurma süresi) 10 yıldır. 
 



Üretici / İthalatçı 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
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