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Produktinfo

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha 
fazla bilgi için: www.siemens-home.com ve Online-Mağaza: 
www.siemens-eshop.com

: Önemli güvenlik uyarıları
Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu 
şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde 
kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra 
kullanılmak üzere veya başka birisinin 
kullanımı için kullanım kılavuzunu muhafaza 
ediniz.
Bu cihaz yalnızca montaj için tasarlanmıştır. 
Özel montaj kılavuzunu dikkate alınız.
Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol 
edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması 
durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
Sadece eğitimli bir uzman soket olmadan 
cihazların bağlantısını yapabilir. Yanlış 
bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması 
durumunda cihaz garanti kapsamı dışında 
kalır.
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında 
kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı 
sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için 
kullanınız. Cihaz çalışırken dikkatli olunuz. 
Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 
2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.
Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı 
fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere 
sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi 

sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir 
kişinin denetimi altında olmaları veya 
kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve 
ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi 
verilmiş olması durumunda kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 
yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük 
çocuklar denetim altında yapabilir.
8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve 
bağlantı kablosundan uzak tutunuz.
Aksesuarı her zaman pişirme alanının içine 
doğru olacak şekilde yerleştiriniz. Kullanım 
kılavuzundaki Aksesuar Açıklaması 
bölümüne bakınız .
Yangın tehlikesi!
■ Pişirme alanında bekletilen, yanıcı 
nesneler tutuşabilir. Yanıcı nesneleri 
kesinlikle pişirme alanında muhafaza 
etmeyiniz. Cihazdan duman geliyorsa 
kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı 
kapatınız ve elektrik fişini çekiniz veya 
sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.

Yangın tehlikesi!

■ Cihazın usulüne uygun kullanılmaması 
tehlikelidir ve hasara neden olabilir. 
Besinlerin veya kıyafetlerin kurutulması, 
terliklerin, içerisinde çekirdek veya tahıl 
2 EEE Yönetmeliǧine Uygundur. PCB içermez.



olan yastıklarının, süngerlerin, nemli 
temizlik bezlerini veya benzeri eşyaların 
ısıtılması yasaktır. 
Örneğin ısınmış terlikler, içerisinde 
çekirdek veya tahıl olan yastıkları saatler 
sonra da tutuşabilir. Cihazı sadece yiyecek 
ve içecek hazırlamak için kullanınız.

Yangın tehlikesi!

■ Gıda maddeleri alev alabilir. Gıda 
maddelerini kesinlikle sıcak tutan 
ambalajlarda ısıtmayınız. 
Gıda maddelerini kesinlikle plastik, kağıt 
veya diğer yanıcı malzemelerden üretilmiş 
kaplarda gözetimsiz olarak ısıtmayınız. 
Kesinlikle aşırı yüksek bir mikrodalga 
kademesi veya süresi ayarlamayınız. Bu 
kullanım kılavuzundaki talimatlara uyunuz. 
Gıda maddelerini kesinlikle mikrodalgada 
kurutmayınız. 
Örneğin ekmek gibi su oranı düşük 
gıdaları kesinlikle yüksek mikrodalga 
kademesinde ve çok uzun süre buz 
çözme veya ısıtma işlemine tabi 
tutmayınız.

Yangın tehlikesi!

■ Yemeklik yağ tutuşabilir. Kesinlikle 
mikrodalga ile sadece yemeklik yağ 
ısıtmayınız.

Patlama tehlikesi!
İçinde sıvı veya diğer gıda maddeleri 
bulunan sıkıca kapatılmış kaplar patlayabilir. 
Sıvıları veya diğer gıda maddelerini 
kesinlikle sıkıca kapatılmış kaplarda 
ısıtmayınız.
Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
■ Temizliğin eksik yapılması durumunda 
cihazın yüzeyi zarar görebilir. Mikrodalga 
enerjisi dışarı çıkabilir. Cihazı düzenli 
olarak temizleyiniz ve gıda maddesi 
kalıntılarını derhal temizleyiniz. Pişirme 
alanını, kapı contasını, kapıyı ve kapı 
yuvasını daima temiz tutunuz; ayrıca bkz. 
Bölüm Bakım ve Temizlik.

Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!

■ Hasarlı pişirme alanı kapısı veya kapı 
contası nedeniyle mikrodalga enerjisi 
dışarı çıkabilir. Pişirme alanı kapısı veya 
kapı contası hasarlı ise cihazı kesinlikle 
çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerini 
arayınız.

Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!

■ Gövde kapağı olmayan cihazlarda 
mikrodalga enerjisi dışarı çıkar. Gövde 
kapağını kesinlikle çıkartmayınız. Bakım ve 
onarım işleri için müşteri hizmetlerini 
arayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!
■ Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil 
eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik 

kablolarının değiştirilmesi, sadece 
tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri 
teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz 
arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta 
kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri 
hizmetlerini arayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!

■ Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo 
izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz 
bağlantı kablolarını sıcak parçalarla 
kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Elektrik çarpması tehlikesi!

■ İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı 
temizleyici kullanılmamalıdır.

Elektrik çarpma tehlikesi!

■ Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına 
neden olabilir. Cihazı kesinlikle aşırı 
sıcaklığa ve neme maruz bırakmayınız. 
Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!

■ Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle 
açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya 
sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. 
Müşteri hizmetlerini arayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!

■ Cihaz yüksek gerilimle çalışmaktadır. 
Gövdeyi kesinlikle çıkarmayınız.

Yanma tehlikesi!
■ Cihaz çok sıcak. Kesinlikle sıcak pişirme 
alanının iç yüzeylerine veya ısıtıcı 
elemanlara dokunmayınız. Cihaz daima 
soğumaya bırakılmalıdır. Çocukları uzak 
tutunuz.

Yanma tehlikesi!

■ Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak 
aksesuar veya kapları daima bir mutfak 
eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

Yanma tehlikesi!

■ Alkol buharı sıcak pişirme alanında 
tutuşabilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek 
oranda alkollü içeceklerle yemekler 
hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar 
yüksek oranda alkol içeren içecek 
kullanınız. Cihaz kapısını dikkatlice açınız.

Yanma tehlikesi!

■ Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri 
ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında 
patlayabilir. Kabuklu yumurta pişirmeyiniz 
veya katı pişirilmiş yumurtaları ısıtmayınız. 
Kabuklu deniz ürünlerini pişirmeyiniz. 
Bardakta pişecek yumurtalarda veya 
sahanda yumurtada önce yumurtanın 
sarısını deliniz. Örneğin elma, domates, 
patates veya sosis gibi sert kabuklu veya 
derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu 
tür gıda maddelerini ısıtmadan önce 
kabuklarında veya derilerinde bir delik 
açınız.

Yanma tehlikesi!

■ Bebek mamasında ısı eşit oranda 
dağılmaz. Bebek mamasını kesinlikle 
kapalı kap içerisinde ısıtmayınız. Kapağı 
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veya emziği daima çıkarınız. Mamayı 
ısıttıktan sonra iyice karıştırınız veya 
çalkalayınız. Mamayı bebeğe vermeden 
önce sıcaklığı kontrol ediniz.

Yanma tehlikesi!

■ Isıtılan yemekler etrafa ısı yayar. Kap 
ısınabilir. Kabı veya aksesuarı daima bir 
mutfak eldiveniyle pişirme alanından 
çıkartınız.

Yanma tehlikesi!

■ Hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş 
gıdalarda ambalaj patlayabilir. Ambalaj 
üzerindeki bilgileri daima dikkate alınız. 
Yemekleri daima bir mutfak eldiveni 
kullanarak pişirme alanından çıkarınız.

Haşlanma tehlikesi!
■ Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak 
buhar çıkışı olabilir. Cihaz kapısını 
dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz.

Haşlanma tehlikesi!

■ Pişirme alanındaki su nedeniyle sıcak su 
buharı ortaya çıkabilir. Kesinlikle sıcak 
pişirme alanına su püskürtmeyiniz. 

Haşlanma tehlikesi!

■ Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama 
noktasında gecikme oluşabilir. Yani, sıvılar 
kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu 
sırada standart buhar kabarcıkları 
yükselmez. Kabın sadece biraz sarsılması 
durumunda bile sıcak sıvı aniden taşabilir 
ve sıçrayabilir. Isıtma işlemi sırasında 
kabın içerisine daima bir kaşık koyunuz. 
Böylece kaynama noktasındaki gecikme 
engellenir.

Yaralanma tehlikesi!
■ Çizik cihaz kapısı camı kırılarak 
sıçrayabilir. Cam kazıyıcı, keskin veya 
aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Yaralanma tehlikesi!

■ Uygun olmayan kaplar kırılabilir. Porselen 
ve seramik kapların kulplarının ve 

kapaklarının içinde çok küçük delikler 
olabilir. Bu deliklerin arkasında bir boşluk 
bölümü yer almaktadır. Boşluk bölümüne 
giren nem, kabın çatlamasına neden 
olabilir. Sadece mikrodalga fırına uygun 
kaplar kullanınız.

Hasar nedenleri
Dikkat!
■ Aşırı kirlenmiş conta: Eğer conta aşırı kirlenmişse çalışma 

sırasında cihazın kapağı artık tam olarak kapanmayacaktır. 
Yandaki mobilyaların ön cepheleri hasar görebilir. Contayı 
daima temiz tutunuz.

■ Yemek olmadan mikrodalga fırının çalıştırılması: Pişirme 
alanında yemek olmadan cihazın çalıştırılması aşırı 
yüklenmeye neden olur. Pişirme alanında yemek olmadan 
cihazı kesinlikle çalıştırmayınız. İstisnai olarak kısa süreli bir 
kap testi için bkz. Bölüm "Mikrodalga fırın, Kap".

■ Mikrodalgada patlamış mısır: Mikrodalga gücünü asla çok 
yüksek bir kademeye ayarlamayınız. Maksimum 600 Watt 
kullanınız. Patlamış mısır torbasını daima bir cam tabağın 
içine koyunuz. Aşırı yüklenme nedeniyle camda çatlama 
olabilir.

■ Aşırı pişirilen sıvılar döner tabladan cihazın içerisine giremez. 
Pişirme işlemini izleyiniz. Öncelikle kısa bir pişirme süresi 
seçiniz ve gerekirse pişirme süresini uzatınız.

■ Mikrodalga fırını döner tabla olmadan kesinlikle 
kullanmayınız.

■ Kıvılcım oluşumu: Metal - ör n. camın içindeki kaşık - fırın 
duvarlarından ve kapak iç kısmından en az 2 cm mesafede 
bulunmalıdır. Kıvılcımlar kapağın iç camına zarar verebilir.

■ Alüminyum kaplar: Cihazda alüminyum kaplar 
kullanılmamalıdır. Kıvılcım oluşumu cihaza zarar verir.

■ Cihaz kapağı açık şekilde soğutma: Pişirme alanı sadece 
kapalı durumdayken soğumaya bırakılmalıdır. Cihaz kapağına 
sıkıştırmayınız. Kapak, çok az aralık kalacak şekilde açık bile 
olsa zamanla yanındaki mobilyaların ön cephelerine zarar 
verebilir.

■ Pişirme alanında yoğuşma suyu: Kapak camında, iç 
kenarlarda ve zeminde yoğunlaşmış su oluşabilir. Bu 
normaldir ve mirodalganın çalışması bu durumdan 
etkilenmez. Korozyon oluşmasını engellemek için her pişirme 
sonrasında yoğuşma suyunu temizleyiniz.

Kurulması ve elektriğe bağlanması
Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Bu cihaz yalnızca monte edilerek kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

Lütfen özel montaj talimatına dikkat ediniz.

Cihaz 60 cm genişliğinde bir duvar ünitesine monte edilebilir 
(en az 30 cm derinliğinde ve zeminden 85 cm yukarıda).

Cihaz fişlidir veya yalnızca talimatlara uygun olarak kurulumu 
gerçekleştirilmiş bir topraklı prize takılabilir. Sigorta 10 Amper 
(L veya B otomat) olmalıdır. Şebeke gerilimi, tip plakasında 
belirtilen gerilim ile örtüşmelidir.

Prizin döşenmesi veya bağlantı hattının değiştirilmesi yalnızca 
uzman elektrik teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Montajdan sonra fişe ulaşılamıyorsa, kurulum tarafında en az 
3 mm kontak mesafeli birçok kutup ayırma düzeneği mevcut 
olmalıdır.

Çoklu fişler, fiş blokları veya uzatmalar kullanmayınız. Aşırı 
yüklenme durumunda yangın tehlikesi ortaya çıkar.
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Kumanda bölümü
Burada kumanda bölümüne ilişkin genel bir bakış bulabilirsiniz. 
Cihaz tipine göre özelliklerde farklılıklar olabilir.

Döner düğme
Döner düğme ile tüm önerilen değerleri ve ayar değerlerini 
değiştirebilirsiniz. 

Döner düğme indirilebilir. Konumunu değiştirmek için döner 
düğmeye bastırınız.

Isıtma türleri
Mikrodalgalar
Mikrodalgalar gıda maddeleri içinde ısıya dönüştürülür. 
Mikrodalga fırın; hızlı buz çözme, ısıtma, eritme ve pişirme 
işlemleri için uygundur.

Mikrodalga fırın kademeleri
■ Sıvıların ısıtılması için 800 Watt.

■ Yemeklerin ısıtılması ve pişirilmesi için 600 Watt.

■ Etin pişirilmesi ve hassas yemeklerin ısıtılması için 360 Watt.

■ Buz çözme ve pişirmeye devam edilmesi için 180 Watt.

■ Hassas yiyeceklerin çözülmesi için 90 Watt.

Izgara (
Bu özellik ile sufleleri graten yapabilir veya üzerini 
kızartabilirsiniz.

Mikrodalga fırın ile kombine ızgara
Bu çalışma şeklinde, mikrodalga fırın ile birlikte aynı zamanda 
ızgara özelliği de çalışır. Kombine çalışma şekli özellikle sufleler 
ve gratenler için uygundur. Yemekler çıtır çıtır ve kahverengi 
olur. Çok daha hızlı pişirir ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

Aksesuar
Döner tabla

Döner tablayı şu şekilde ayarlayabilirsiniz:
1. Çevirme halkasını a pişirme alanındaki oyuk üzerine 

yerleştiriniz.

2. Döner tablayı b, pişirme alanının zemininde bulunan tahrik c 
üzerine oturtunuz.

Bilgi: Aleti yalnızca döner tabla yerleştirilmiş olarak kullanınız. 
Yerine doğru oturduğundan emin olunuz. Döner tabla, sola 
veya sağa doğru döndürülebilir.

1 Saat ve süre için 
gösterge

2 Döner düğme 
Saat ve süresinin ayarlanması için veya otomatik prog-
ramın ayarlanması için

3 Tuşlar

4 Kapak açma düğmesi

Tuşlar Kullanımı

¹ Bununla çalışmayı başlatırsınız

» Bununla, saati ayarlarsınız

º Bununla çalışmayı durdurursunuz

90 Mikrodalga fırın kademesinin 90 Watt olarak 
seçilmesi

180 Mikrodalga fırın kademesinin 180 Watt olarak 
seçilmesi

360 Mikrodalga fırın kademesinin 360 Watt olarak 
seçilmesi

600 Mikrodalga fırın kademesinin 600 Watt olarak 
seçilmesi

800 Mikrodalga fırın kademesinin 800 Watt olarak 
seçilmesi

¼ Programlarda kilogramın seçilmesi

X Otomatik programın seçilmesi

( Izgaranın seçilmesi

l Hafızanın seçilmesi

Tuşlar Kullanımı
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Tel ızgara Özel aksesuar
Özel aksesuarları müşteri hizmetlerinden veya yetkili 
satıcılardan satın alabilirsiniz. Lütfen HZ numarasını giriniz. 
Fırınınızla ilgili geniş kapsamlı teklifleri broşürlerimizde veya 
internette bulabilirsiniz. Özel aksesuarların mevcut olma 
durumu veya online satın alma imkanları ülkelere göre 
değişiklik gösterebilir. Lütfen satış dokümanlarını gözden 
geçiriniz.

İlk kullanımdan önce
Mikrodalga fırınınızla ilk kez yemek pişirmeden önce neler 
yapmanız gerektiğini burada tecrübe edebilirsiniz. İlk olarak 
Güvenlik bilgileri bölümünü okuyunuz.

Saatin ayarlanması
Cihaz bağlandığında veya bir elektrik kesintisinden sonra, 
gösterge alanında üç adet sıfır yanar.

1.» tuşuna basınız.
Göstergede ‚ƒ:‹‹œ görünür ve gösterge lambası» tuşu ile 
yanar.

2. Döner düğme ile saati ayarlayınız.

3.» tuşuna yeniden basınız.

Güncel saat ayarlanır.

Saatin gizlenmesi
» tuşuna ve ardından º tuşuna basınız. 
Gösterge kaybolur.

Saatin yeniden ayarlanması
» tuşuna basınız. 
Göstergede ‚ƒ:‹‹ saat bilgisi görüntülenir. Ardından Madde 2 
ve 3'te açıklanan şekilde ayarlayınız.

Saatin değiştirilmesi, örn. yaz saatinden kış saatine 
geçilmesi
Madde 1 - 3 içinde tarif edilen şekilde ayarlayınız.

Pişirme alanının ısıtılması
Oluşan kokuyu gidermek için, kapalı, boş pişirme alanını döner 
tabak yerleştirerek 10 dakika boyunca ısıtınız.

1.( tuşuna basınız.
Göstergede 10:00 min görünür ve gösterge lambası  ( 
tuşuyla yanar.

2.¹ tuşuna basınız.

Süre dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur.º tuşuna  basınız 
veya cihaz kapağını açınız.

Mikrodalga
Mikrodalgalar yiyeceklerde ısıya dönüştürülür.

Mikrodalga fırını solo (yani tek başına) veya ızgara ile kombine 
biçimde kullanabilirsiniz.

Kaplar hakkında bilgilere sahip olabilir ve mikrodalgayı nasıl 
ayarlayacağınızı okuyabilirsiniz.

Bilgi: Sizin için mutfağımızda denedik bölümünde, mikrodalga 
fırın ile gerçekleştirilen buz çözme, ısıtma, eritme ve pişirme 
işlemlerine ilişkin örnekler bulabilirsiniz.

Mikrodalga fırını aynı şekilde tekrar deneyiniz. Örneğin çayınız 
için bir fincan su ısıtınız.

Altın veya gümüş işlemesi olmayan büyük bir fincan alınız ve 
içine bir çay kaşığı koyunuz. Fincanı içine su koyarak döner 
tablanın üzerine yerleştiriniz.

1. 800 W tuşuna basınız.

2. Döner düğme ile ‚:„‹ dakika ayarlayınız.

3.¹ tuşuna basınız.

1 dakika 30 saniye sonra bir sinyal duyulur. Çayınız için su 
ışınmıştır.

Çayınızı içerken kullanım kılavuzunun başındaki güvenlik 
uyarılarını bir kez daha okuyunuz. Bunlar çok önemlidir.

Kaplar hakkında bilgiler
Uygun kap
Cam, cam seramik, porselen, seramik veya ısıya dayanıklı 
plastik gibi kaplar uygundur. Bu materyaller ısıyı geçirir.

Servis kabı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kaptan kaba 
doldurma işleminden de tasarruf edersiniz. Altın veya gümüş 
dekorlu kapları, sadece, üretici firma mikrodalgaya dayanıklı 
olduğunu garanti ediyorsa kullanınız.

Uygun olmayan kaplar
Metal kaplar uygun değildir. Metal mikrodalgaları geçirmez. 
Yiyecekler kapalı metal kaplarda soğuk kalırlar.

Dikkat!
Kıvılcım oluşumu: Metaller  ö rn. camın içindeki kaşık  fırının 
duvarlarından en az 2 cm uzak durmalıdır. Kıvılcımlar kapağın 
iç camına zarar verebilir.

Kap testi
Asla mikrodalgayı yiyeceksiz çalıştırmayınız. Tek istisna 
devamda belirtilmiş olan kap testidir.

Eğer kabınızın mikrodalgaya uygun olup olmadığından emin 
değilseniz şu testi yapınız: 

1. Boş kabı ½ ila 1 dakika arası maksimum güçteki cihaza 
yerleştiriniz.

2. Ara sıra sıcaklığı kontrol ediniz.

Kap, soğuk ya da vücut sıcaklığında olmalıdır.

Eğer daha sıcak olursa ya da kıvılcımlar oluşursa uygunsuzdur.

Örn. biftek, sosis ızgarası veya tost için 
tel ızgara ya da örn. düz sufle kalıpları 
için yerleştirme yeri. 

Bilgi: Tel ızgarayı döner tabla üzerine 
yerleştiriniz

Buharda pişirme kabı HZ 86 D 000
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Mikrodalga fırın kademeleri
Tuşlar ile istediğiniz mikrodalga derecesini ayarlayabilirsiniz.

Bilgi: 800 W mikrodalga kademesini 30 dakika, 600 W 
kademeyi 1 saat , diğer kademelerin her birini de 1 saat 39 
dakika kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mikrodalga fırının ayarlanması
Örnek: Mikrodalga fırın gücü 600 Watt, 5 dakika

1. İstenen mikrodalga kademesine basınız.
Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar.

2. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.

3.¹ tuşuna basınız.

Süre göstergede görünür şekilde ilerler.

Süre doldu
Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya º tuşuna 
basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Sürenin değiştirilmesi
Bu her zaman mümkündür. Döner düğme ile süreyi değiştiriniz.

Durdurma
 º tuşuna bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. Çalışma 
işlemi durdurulur. Gösterge ¹ tuşuyla yanıp söner. Kapattıktan 
sonra tekrar ¹ tuşuna basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi
º tuşuna 2 kez basınız ve º tuşuna bir kez basınız.

Bilgi: Önce süreyi ardından mikrodalga fırın kademesini de 
ayarlayabilirsiniz.

Soğutma fanı
Cihaz bir soğutucu fan ile donatılmıştır. Cihaz kapalıyken de fan 
çalışmaya devam edebilir.

Bilgiler
■ Mikrodalga işlemi sırasında pişirme alanı soğuk kalır. Buna 

rağmen soğutma sistemi çalışır. Bazen mikrodalga işleminin 
bitmesine rağmen soğutma çalışmaya devam eder.

■ Kapak camında, iç kenarlarda ve zeminde yoğunlaşmış su 
oluşabilir. Bu normaldir ve mirodalganın çalışması bu 
durumdan etkilenmez. Yoğunlaşmış suyu pişirme işleminden 
sonra temizleyiniz.

Izgara
Kademesi yüksek bir ızgara ile yüzey ısısı yoğunlaştırılabilir ve 
yiyeceklerin eşit şekilde kızarması sağlanabilir.

Izgaranın ayarlanması
1. Izgara ( tuşuna basınız

Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar ve göstergede 
10:00 dak. görünür.

2. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.

3.¹ tuşuna basınız.

Süre göstergede görünür şekilde ilerler.

Süre doldu
Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya º tuşuna 
basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Sürenin değiştirilmesi
Bu her zaman mümkündür. Döner düğme ile süreyi değiştiriniz.

Durdurma
 º tuşuna bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. Çalışma 
işlemi durdurulur. Gösterge ¹ tuşuyla yanıp söner. Kapattıktan 
sonra tekrar ¹ tuşuna basınız.

Düzeltme
Ayarladığınız süreyi istediğiniz her zaman düzeltebilirsiniz.

Çalışmanın iptal edilmesi
º tuşuna 2 kez basınız ve º tuşuna bir kez basınız.

Mikrodalga fırın ve ızgara kombine
Mikrodalga fırını ve ızgarayı aynı anda çalışacak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Yemekler çıtır çıtır ve kahverengi olur. Çok 
daha hızlı pişirir ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

Tüm mikrodalga fırın kademelerini açabilirsiniz. 
İstisna: 800 ve 600 Watt.

Mikrodalga fırının ve ızgaranın ayarlanması
Örnek: 360 W, Izgara (, 5 dakika

1. İstenen mikrodalga kademesine basınız.
Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar ve göstergede 1:00 
dak. görünür.

90 W hassas yiyeceklerin çözülmesi için

180 W çözme ve pişirmeye devam etmek için

360 W Etin pişirilmesi ve hassas yiyeceklerin ısıtılması için

600 W yiyeceklerin ısıtılması ve pişirilmesi için

800 W sıvıların ısıtılması için
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2. Izgara ( tuşuna basınız.

3. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.

4. Start (Başlat) tuşuna basınız.

Süre göstergede görünür şekilde ilerler.

Süre doldu
Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya º tuşuna 
basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Sürenin değiştirilmesi
Bu her zaman mümkündür. Döner düğme ile süreyi değiştiriniz.

Durdurma
 º tuşuna bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. Çalışma 
işlemi durdurulur. Gösterge ¹ tuşuyla yanıp söner. Kapattıktan 
sonra tekrar ¹ tuşuna basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi
º tuşuna 2 kez basınız ve º tuşuna bir kez basınız.

Bilgi: Önce süreyi ardından mikrodalga fırın kademesini de 
ayarlayabilirsiniz.

Hafıza
Hafıza ile yemeğin ayarlarını kaydedebilir ve istediğiniz zaman 
tekrar çağırabilirsiniz. 

Bir yemeği özellikle sık sık hazırlıyorsanız hafıza özelliği 
mantıklıdır. 

Hafızaya kaydetme
Örnek: 360 W, 25 dakika
1.l tuşuna basınız.

Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar.

2. İstenen mikrodalga kademesine basınız.
Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar ve göstergede 1:00 
dak. görünür.

3. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.

4.l tuşu ile onaylayınız.

Saat tekrar görüntülenir. Ayar kaydedilir.

Bilgiler
■ Izgarayı tek başına veya mikrodalga fırın ile birlikte kombine 

olarak da kaydedebilirsiniz.

■ Arka arkaya birden çok mikrodalga fırın kademesi 
kaydedemezsiniz.

■ Otomatik programları kaydedemezsiniz.

■ Hafızaya kaydedebilir ve hemen başlatabilirsiniz. Son olarak 
l tuşuna değil ¹ tuşuna basınız.

■ Hafızanın yeniden kullanılması: l  tuşuna basınız. Eski 
ayarlar görüntülenir. Yeni programı 1 - 4 maddelerinde tarif 
edilen şekilde kaydediniz.

Hafızanın başlatılması
Kaydedilen programı kolayca başlatabilirsiniz. Yemeğinizi 
cihaza yerleştiriniz. Cihazın kapağını kapatınız.

1.l tuşuna basınız.
Kaydedilen ayarlar görüntülenir.

2.¹ tuşuna basınız.

Süre göstergede görünür şekilde ilerler.

Süre doldu
Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya º tuşuna 
basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Durdurma
 º tuşuna bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. Çalışma 
işlemi durdurulur. Gösterge ¹ tuşuyla yanıp söner. Kapattıktan 
sonra tekrar ¹ tuşuna basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi
º tuşuna 2 kez basınız ve º tuşuna bir kez basınız.
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Sinyal süresinin değiştirilmesi
Cihaz kapandığında bir sinyal sesi duyarsınız. Bu sinyal sesinin 
süresini değiştirebilirsiniz. 

Bunun için yakl. 6 saniye süreyle ¹ tuşuna basınız.

Yeni sinyal süresi devralınır. 
Saat tekrar görüntülenir. 

Seçenekler: 
Kısa sinyal süresi - 3 bip sesi 
Uzun sinyal süresi - 30 bip sesi.

Bakım ve Temizlik
Özenli bakım ve temizlik yaptığınız takdirde mikro dalga fırınınız 
uzun süre sağlam kalır. Cihazınızın bakımını ve temizliğini nasıl 
yapacağınız burada anlatılmıştır.

: Kısa devre tehlikesi!
Temizlik için asla yüksek basınçlı veya buharlı temizleyiciler 
kullanmayınız.

: Yanma tehlikesi!
Cihazı asla kapattıktan hemen sonra temizlemeyiniz. Cihazı 
soğumaya bırakınız. 

: Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı kesinlikle suya batırmayınız veya tazyikli su altında 
temizlemeyiniz.

Farklı yüzeylerin yanlış temizleme maddeleri nedeniyle zarar 
görmemesi için tablodaki bilgilere dikkat ediniz.

Keskin veya
■ aşındırıcı temizlik malzemeleri. 

Yüzey hasar görebilir. Bu tip bir madde ön panele değerse 
hemen su ile temizleyiniz.

■ cihaz kapağındaki camı temizlemek için metal veya cam 
kazıyıcısı kullanmayınız.

■ Contayı temizlemek için metal veya cam kazıyıcı 
kullanmayınız.

■ Sert ovma süngerleri ve bulaşık telleri kullanmayınız. 
Kullanmadan önce yeni süngerinizi iyice yıkayınız.

■ yüksek oranda alkol içeren temizlik malzemeleri 
kullanmayınız.

Temizlik malzemeleri
Dikkat!
Temizlik işleminden önce elektrik fişini çekiniz veya sigorta 
kutusundaki sigortayı kapatınız. Cihazın dışını ve pişirme alanını 
nemli bir bez ile ve hafif temizlik malzemeleri ile temizleyiniz. 
Temiz bir bez ile silerek kurutunuz.

Bölge Temizlik malzemeleri

Cihazın ön tarafı Sıcak deterjanlı su: 
Bulaşık bezi ile temizleyiniz ve yumuşak 
bir bez ile kurulayınız. Temizlik için cam 
temizleyici, metal veya cam kazıyıcısı 
kullanmayınız.

Paslanmaz çelik 
cihaz ön bölümü

Sıcak deterjanlı su: 
Bulaşık bezi ile temizleyiniz ve yumuşak 
bir bez ile kurulayınız. Kireç, yağ, nişasta 
ve protein lekelerini hemen temizleyiniz. 
Bu tür lekelerin altında korozyon mey-
dana gelebilir. Özel paslanmaz çelik 
temizleyicilerini, müşteri hizmetlerinden 
veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. 
Temizlik için cam temizleyici, metal veya 
cam kazıyıcısı kullanmayınız.

Paslanmaz çelik 
pişirme alanı

Sıcak deterjanlı su veya sirkeli su: 
Bulaşık bezi ile temizleyiniz ve yumuşak 
bir bez ile kurulayınız. 
Aşırı kirlenme durumunda: Fırın temizle-
yiciyi yalnızca pişirme alanı soğukken 
kullanınız. Siz en iyisi paslanmaz çelik 
bir sünger kullanınız. Fırın spreyi ve 
diğer agresif fırın temizleme maddeleri 
veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız. 
Ovma süngerleri, sert bulaşık süngerleri 
ve çelik teller kullanmayınız. Bu madde-
ler yüzeyi çizer. İç yüzeyini düzenli ola-
rak kurulayınız.

Pişirme alanında 
oyuk

Nemli bez: 
Döner tabla tahriki nedeniyle cihazın iç 
bölümüne su girişi olmamalıdır.

Döner tabla ve 
çevirme halkası

Sıcak deterjanlı su: 
Döner tablayı tekrar yerleştirdiğinizde 
tabla yerine doğru oturmalıdır.

Tel ızgara Sıcak deterjanlı su: 
Paslanmaz çelik temizleyicisi ile temizle-
yiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

Kapak camları Cam temizleyicisi: 
Bulaşık bezi ile temizleyiniz. Cam kazı-
yıcı kullanmayınız.

Conta Sıcak deterjanlı su: 
Bulaşık bezi ile ovmadan temizleyiniz. 
Temizlik için metal veya cam kazıyıcısı 
kullanmayınız.

Bölge Temizlik malzemeleri
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Arıza tablosu
Bir arıza ortaya çıkarsa, genellikle önemli olmayan bir 
durumdur. Bu nedenle müşteri hizmetlerini aramadan önce 
tablonun yardımıyla arızayı kendiniz gidermeye çalışın.

Eğer bir yemek optimum derecede düzgün olmazsa Kendi 
mutfağımızda sizin için test ettik bölümüne bakınız. Orada 
pişirme işlemine ilişkin öneri ve uyarıları bulabilirsiniz.

: Elektrik çarpma tehlikesi!
Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Sadece 
tarafımızdan görevlendirilmiş müşteri hizmetleri teknisyenleri 
onarım yapma yetkisine sahiptir.

Bazı hata mesajlarında kendiniz çözüm bulabilirsiniz.

Arıza durumunda ne yapmalı?

Müşteri Hizmetleri
Eğer cihazınızın tamir olması gerekiyorsa, müşteri hizmetlerine 
başvurunuz. Teknikerin gereksiz yere gelmesini önlemek için de 
her zaman uygun bir çözüm buluruz.

Enumarası ve FDnumarası
Telefon görüşmesi sırasında size güvenebilmemiz için lütfen 
ürün numarasını (E-No.) ve üretim numarasını (FD-No.) giriniz. 
Numaraların yer aldığı tip levhasını, cihazın kapağını açtığınızda, 
sağ tarafta göreceksiniz. Gerektiğinde kolayca bulabilmeniz için 
fırınınıza ait verileri ve müşteri hizmetleri telefon numarasını 
buraya yazabilirsiniz.

Garanti süresi içerisinde olsa bile hatalı bir kullanım durumunda 
servis teknisyenlerinin gelmesinin ücretsiz olmadığına dikkat 
ediniz.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

Üreticinin yetkisine güveniniz. Böylelikle gerekli onarım 
çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, 
eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin 
olabilirsiniz.

Hata mesajı Olası nedeni Yardım / Bilgi

Cihaz çalışmıyor Fiş takılmadı. Fişi takınız

Elektrik kesintisi Mutfak lambasının yanıp yanmadığını kont-
rol ediniz.

Sigorta arızalı Cihazın sigortasının iyi durumda olup olma-
dığını sigorta kutusuna bakarak kontrol edi-
niz.

Hatalı kullanım Sigortayı sigorta kutusundan kapatınız. 
Yakl. 10 saniye sonra yeniden açınız.

Göstergede üç sıfır yanar. Elektrik kesintisi Saati yeniden ayarlayınız.

Cihaz çalışmıyor. Göstergede bir süre 
gösteriliyor.

Döner düğmeye yanlışlıkla basıldı. º Tuşuna . basınız.

Ayarladıktan sonra ¹tuşuna basılmadı. ¹ tuşuna basınız veya º tuşu ile ayarı sili-
niz.

Mikrodalga çalışmıyor. Kapak tam kapatılmadı. Yemek artıklarının veya yabancı cisimlerin 
kapıya sıkışıp sıkışmadığı kontrol ediniz.

¹ tuşuna basılmadı. ¹ Tuşuna . basınız.

Yemekler eskisinden daha yavaş ısı-
nıyor

Çok düşük bir mikrodalga fırın kademesi ayar-
lanmıştır.

Daha yüksek bir mikrodalga fırın kademesi 
seçiniz.

Her zamankinden daha büyük bir miktar cihaza 
yerleştirildi.

İki katı miktar - iki katı süre.

Yemekler her zamankinden daha soğuktu. Yemekleri arada karıştırınız veya çeviriniz.

Döner tabak kendiliğinden rahatsız 
edici veya öğütme sesi çıkarıyor.

Döner tabak tahriki bölgesinde kir veya yabancı 
cisim.

Pişirme alanındaki makara halkasını ve 
boşluğu temizleyiniz.

Mikrodalganın çalışması belirli bir 
neden olmadan kesildi.

Mikrodalgada arıza var. Arıza birden fazla defa ortaya çıkarsa, müş-
teri hizmetlerini arayınız. 

Göstergede "M" gösteriliyor. Cihaz demo modundadır. ¹ ve º tuşlarına  yakl. 7 Saniye basılı 
tutunuz. 
Demo modu devre dışı bırakıldı.

ENo.
 

FDNo.
 

Müşteri hizmetleri O  

TR 444 6688 
Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli 
şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise 
kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.
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Garanti Şartları
■ Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan;
- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

■ Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi 
durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya 
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı 
da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 
kullanmasından müteselsilen sorumludur.

■ Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde 
malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, 
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 
durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini 
veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

■ Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.

■ Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bu cihaz EN 55011 veya CISPR 11 normlarına uygundur. Bu 
cihaz Grup 2, Sınıf B'ye dahildir.

Grup 2, mikrodalgaların besin maddelerinin ısıtılması amacıyla 
üretildiğini göstermektedir. Sınıf B ise cihazın ev içi kullanıma 
uygun olduğunu göstermektedir.

Teknik Veriler

Çevre kurallarına uygun şekilde imha 
edilmesi
Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha 
ediniz.

Otomatik program
Otomatik program ile çok basit şekilde yemekler 
hazırlayabilirsiniz. Programı seçiniz ve yiyeceklerin ağırlığını 
giriniz. Otomatik program optimal ayarları sağlayacaktır.

Bilgi: 8 program arasından seçim yapabilirsiniz.

Programın ayarlanması
Bir program seçtiğinizde, aşağıdaki şekilde ayarlayınız:

1. İstenen program numarası görüntülenene kadar X tuşuna 
gerekli sıklıkta basınız.
Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar.

2.¼ tuşuna basınız.
Tuşun üzerindeki gösterge lambası yanar ve önerilen ağırlık 
görünür.

3. Döner düğme ile yemeğin ağırlığını ayarlayınız.

4.¹ tuşuna basınız.

Program için süre görünür şekilde azalmaya başlar.

Süre doldu
Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya º tuşuna 
basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Düzeltme
º tuşuna iki kez basınız ve ayarı yeniden yapınız.

Durdurma
 º tuşuna bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. Çalışma 
işlemi durdurulur. Gösterge ¹ tuşuyla yanıp söner. Kapattıktan 
sonra tekrar ¹ tuşuna basınız.

Giriş gerilimi AC 220 - 230 V, 50 Hz

Güç tüketimi 1270 W

Maksimum çıkış gücü 800 W

Izgara gücü 1000 W

Mikrodalga frekansı 2450 MHz

Sigorta 10 A

Ölçüler (YxGxD)

 Cihaz 382 x 594 x 317 mm

- Pişirme alanı 221 x 308 x 298 mm

VDEonaylı evet

CEişareti evet

Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik 
cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2012/19/EG’ye 
(waste electrical and electronic equipment – WEEE) 
uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve 
değerlendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların 
çerçevesini belirtmektedir.
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Çalışmanın iptal edilmesi
º tuşuna 2 kez basınız ve º tuşuna bir kez basınız.

Bilgiler
■ Bazı programlarda belirli bir sürenin ardından bir sinyal 

duyulur. Cihazın kapağını açarak yemeği karıştırınız veya 
etleri çeviriniz. Kapattıktan sonra tekrar ¹ tuşuna basınız.

■ Program numarası ve ağırlık bilgilerini X veya ¼ ile 
sorgulayabilirsiniz. Göstergede sorgulanan değer 
3 saniyeliğine görünür.

Otomatik program ile buz çözme
4 buz çözme programı ile et, kümes hayvanı veya ekmek 
çözebilirsiniz.

Bilgiler
■ Yiyeceğin hazırlanması

Mümkün olduğunca düz ve porsiyonlu şekilde -18 °C'de 
dondurulmuş ve muhafaza edilmiş yiyecekleri kullanınız.
Buz çözme için prensip olarak yiyeceği ambalajından 
çıkartınız ve tartınız. Programın ayarlanması için ağırlık bilgisi 
gereklidir.

■ Et ve kümes hayvanlarının buzu çözülürken sıvı oluşur. 
Çevirme sırasında bunu alınız ve hiçbir şekilde tekrar 
kullanmayınız veya başka bir yiyecek ile temas etmesine izin 
vermeyiniz.

■ Kaplar
Yiyeceği mikrodalga fırına uygun, düz bir kaba ( örn. bir cam 
veya porselen tepsi) yerleştiriniz ve kapağını kapatmayınız.

■ Dinlenme süresi
Buzu çözülmüş yiyecek, sıcaklığın dengelenmesi için 10 - 
30 dakika daha dinlenmeye bırakılmalıdır. Küçüklere kıyasla 
büyük et parçaları için daha uzun dinlenme süreleri gerekir. 
Düz parçaları ve kıymayı, dinlenme süresinden önce 
birbirinden ayırmanız gerekir.
Daha sonra, kalın et parçalarının içinde hala donmuş küçük 
bölümler bulunsa da yiyecek üzerinde işleme devam 
edebilirsiniz. Artık kümes hayvanlarının içlerini 
temizleyebilirsiniz.

■ Sinyal
Bazı programlarda belirli bir süre sonra bir sinyal duyulur. 
Cihaz kapağını açınız ve yemeği karıştırınız veya eti ya da 
kümes hayvanını çeviriniz. Kapattıktan sonra Start (Başlat) 
tuşuna basınız.

Otomatik program ile pişirme
3 pişirme programı ile pirinç, patates veya sebze pişirebilirsiniz.

Bilgiler
■ Kaplar

Prensip olarak yiyeceği mikrodalgaya uygun kapaklı bir kap 
içinde pişiriniz. Pirinç için daha büyük ve derin bir kap 
kullanmanız gerekir.

■ Yiyeceğin hazırlanması
Yiyeceği tartınız. Program ayarının yapılması gerekir.
Pirinç: 
Hazır pişirme torbalarında pirinç kullanmayınız. Ambalaj 
üzerindeki üretici bilgilerine bağlı olarak gerekli su miktarını 
veriniz. Normalde pirinç ölçüsünün iki-üç katı su gerekir.
Patates: 
Soyulmuş tuzlu haşlanmış patatesler için taze patatesleri 
küçük ve eşit parçalar halinde kesiniz. Her 100 g soyulmuş 
tuzlu haşlanmış patates için bir YK su ve biraz da tuz 
ekleyiniz.
Taze sebze: 
Temizlenmiş taze sebzeyi tartınız. Sebzeyi küçük ve eşit 
parçalara kesiniz. Her 100 g sebze için bir YKsu ekleyiniz.

■ Sinyal
Program devam ederken bir süre sonra bir sinyal duyulur. 
Yiyecekleri karıştırınız.

■ Dinlenme süresi
Program süresi dolduğunda yiyeceği bir kez daha karıştırınız. 
Sıcaklığın dengelenmesi için yemek 5 - 10 dakika 
dinlenmelidir. 
Pişirme sonuçları, yiyeceğin kalitesine ve yapısına bağlıdır.

Kombi pişirme programı
Bilgiler
■ Kaplar

Yiyeceği, çok büyük olmayan ve ısıya dayanıklı mikrodalgaya 
uygun bir kap içinde pişiriniz.

■ Yiyeceğin hazırlanması
Yiyeceği ambalajından çıkartınız ve tartınız. Tam ağırlığı 
giremiyorsanız, bir üst veya bir alt sayıya yuvarlayınız.

■ Dinlenme süresi
Program süresi dolduktan sonra sıcaklığın dengelenmesi için 
yiyeceği 5 - 10 dakika daha dinlenmeye bırakınız.

Program No. kg olarak ağırlık ara-
lığı

Buz çözme

P 01 Kıyma 0,20 - 1,00

P 02 Et parçaları 0,20 - 1,00

P 03 Tavuk, tavuk parça-
ları

0,40 - 1,80

P 04 Ekmek 0,20 - 1,00

Program No. kg olarak ağırlık aralığı

Pişirme

P 05 Pirinç 0,05 - 0,2

P 06 Patates 0,15 - 1,0

P 07 Sebze 0,15 - 1,0

Program No. kg olarak ağırlık aralığı

Kombi program

P 08
Dondurulmuş sufle, 
en fazla 3 cm kalın-
lıkta

0,4 - 0,9
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EN 60705'ye göre test edilen yemekler
Mikrodalga cihazlarının kalitesi ve fonksiyonu kontrol enstitüleri 
tarafından bu yemekler yardımı ile kontrol edilmektedir.

EN 60705, IEC 60705 veya DIN 44547 ve EN 60350 (2009) 
standartlarına göre

Mikrodalga fırın ile pişirme ve buz çözme
Mikrodalga fırın ile yemek pişirilmesi

Mikrodalga fırın ile buz çözme

Mikrodalga fırın ile yemek pişirilmesi

Yemek Watt olarak mikrodalga fırın kademesi, dakika 
cinsinden süre

Uyarı

Yumurtalı süt, 750 g 360 W, 12-17 dak. + 90 W, 20-25 dak. 20 x 17 cm payreks kalıbı döner tabla üzerine yerleştiriniz.

Bisküvi 600 W, 8-10 dak. Ø 22 payreks kalıbı döner tabla üzerine yerleştiriniz.

Dalyan köfte 600 W, 20-25 dak. Payreks kalıbı döner tabla üzerine yerleştiriniz.

Yemek Watt olarak mikrodalga fırın kademesi, dakika 
cinsinden süre

Uyarı

Et 180 W, 5-7 dak. + 90 W, 10-15 dak. Ø 22 payreks kalıbı döner tabla üzerine yerleştiriniz.

Yemek Watt olarak mikrodalga fırın kademesi, dakika 
cinsinden süre

Uyarı

Patates graten Izgara ( + 360 W, 35-40 dak. Ø 22 payreks kalıbı döner tabla üzerine yerleştiriniz.
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	ô İçindekiler[tr] Kullanma kιlavuzu
	: Önemli güvenlik uyarıları
	Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya başka birisinin kullanımı için kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz.
	Bu cihaz yalnızca montaj için tasarlanmıştır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alınız.
	Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
	Sadece eğitimli bir uzman soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Yanlış bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
	Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Cihaz çalışırken dikkatli olunuz. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.
	Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
	Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın g...
	Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.
	8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.
	Aksesuarı her zaman pişirme alanının içine doğru olacak şekilde yerleştiriniz. Kullanım kılavuzundaki Aksesuar Açıklaması bölümüne bakınız .
	Yangın tehlikesi!
	■ Pişirme alanında bekletilen, yanıcı nesneler tutuşabilir. Yanıcı nesneleri kesinlikle pişirme alanında muhafaza etmeyiniz. Cihazdan duman geliyorsa kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz vey...
	Yangın tehlikesi!
	■ Cihazın usulüne uygun kullanılmaması tehlikelidir ve hasara neden olabilir. Besinlerin veya kıyafetlerin kurutulması, terliklerin, içerisinde çekirdek veya tahıl olan yastıklarının, süngerlerin, nemli temizlik bezlerini veya benzeri ...

	Yangın tehlikesi!
	■ Gıda maddeleri alev alabilir. Gıda maddelerini kesinlikle sıcak tutan ambalajlarda ısıtmayınız. Gıda maddelerini kesinlikle plastik, kağıt veya diğer yanıcı malzemelerden üretilmiş kaplarda gözetimsiz olarak ısıtmayınız. Kesin...

	Yangın tehlikesi!
	■ Yemeklik yağ tutuşabilir. Kesinlikle mikrodalga ile sadece yemeklik yağ ısıtmayınız.


	Patlama tehlikesi!
	İçinde sıvı veya diğer gıda maddeleri bulunan sıkıca kapatılmış kaplar patlayabilir. Sıvıları veya diğer gıda maddelerini kesinlikle sıkıca kapatılmış kaplarda ısıtmayınız.

	Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
	■ Temizliğin eksik yapılması durumunda cihazın yüzeyi zarar görebilir. Mikrodalga enerjisi dışarı çıkabilir. Cihazı düzenli olarak temizleyiniz ve gıda maddesi kalıntılarını derhal temizleyiniz. Pişirme alanını, kapı contasın...
	Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
	■ Hasarlı pişirme alanı kapısı veya kapı contası nedeniyle mikrodalga enerjisi dışarı çıkabilir. Pişirme alanı kapısı veya kapı contası hasarlı ise cihazı kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

	Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
	■ Gövde kapağı olmayan cihazlarda mikrodalga enerjisi dışarı çıkar. Gövde kapağını kesinlikle çıkartmayınız. Bakım ve onarım işleri için müşteri hizmetlerini arayınız.


	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fi...
	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz bağlantı kablolarını sıcak parçalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

	Elektrik çarpması tehlikesi!
	■ İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve neme maruz bırakmayınız. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.

	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Cihaz yüksek gerilimle çalışmaktadır. Gövdeyi kesinlikle çıkarmayınız.


	Yanma tehlikesi!
	■ Cihaz çok sıcak. Kesinlikle sıcak pişirme alanının iç yüzeylerine veya ısıtıcı elemanlara dokunmayınız. Cihaz daima soğumaya bırakılmalıdır. Çocukları uzak tutunuz.
	Yanma tehlikesi!
	■ Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak aksesuar veya kapları daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

	Yanma tehlikesi!
	■ Alkol buharı sıcak pişirme alanında tutuşabilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek oranda alkollü içeceklerle yemekler hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanınız. Cihaz kapısını dikka...

	Yanma tehlikesi!
	■ Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında patlayabilir. Kabuklu yumurta pişirmeyiniz veya katı pişirilmiş yumurtaları ısıtmayınız. Kabuklu deniz ürünlerini pişirmeyiniz. Bardakta pişecek y...

	Yanma tehlikesi!
	■ Bebek mamasında ısı eşit oranda dağılmaz. Bebek mamasını kesinlikle kapalı kap içerisinde ısıtmayınız. Kapağı veya emziği daima çıkarınız. Mamayı ısıttıktan sonra iyice karıştırınız veya çalkalayınız. Mamayı bebe...

	Yanma tehlikesi!
	■ Isıtılan yemekler etrafa ısı yayar. Kap ısınabilir. Kabı veya aksesuarı daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

	Yanma tehlikesi!
	■ Hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş gıdalarda ambalaj patlayabilir. Ambalaj üzerindeki bilgileri daima dikkate alınız. Yemekleri daima bir mutfak eldiveni kullanarak pişirme alanından çıkarınız.


	Haşlanma tehlikesi!
	■ Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışı olabilir. Cihaz kapısını dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz.
	Haşlanma tehlikesi!
	■ Pişirme alanındaki su nedeniyle sıcak su buharı ortaya çıkabilir. Kesinlikle sıcak pişirme alanına su püskürtmeyiniz.

	Haşlanma tehlikesi!
	■ Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama noktasında gecikme oluşabilir. Yani, sıvılar kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu sırada standart buhar kabarcıkları yükselmez. Kabın sadece biraz sarsılması durumunda bile sıcak sı...


	Yaralanma tehlikesi!
	■ Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir. Cam kazıyıcı, keskin veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
	Yaralanma tehlikesi!
	■ Uygun olmayan kaplar kırılabilir. Porselen ve seramik kapların kulplarının ve kapaklarının içinde çok küçük delikler olabilir. Bu deliklerin arkasında bir boşluk bölümü yer almaktadır. Boşluk bölümüne giren nem, kabın çatl...



	Hasar nedenleri
	Dikkat!
	■ Aşırı kirlenmiş conta
	■ Yemek olmadan mikrodalga fırının çalıştırılması
	■ Mikrodalgada patlamış mısır
	■ Kıvılcım oluşumu
	■ Alüminyum kaplar
	■ Cihaz kapağı açık şekilde soğutma
	■ Pişirme alanında yoğuşma suyu


	Kurulması ve elektriğe bağlanması
	Kumanda bölümü
	Döner düğme
	Isıtma türleri
	Mikrodalgalar
	Mikrodalga fırın kademeleri
	Izgara (
	Mikrodalga fırın ile kombine ızgara

	Aksesuar
	Döner tablayı şu şekilde ayarlayabilirsiniz:
	1. Çevirme halkasını a pişirme alanındaki oyuk üzerine yerleştiriniz.
	2. Döner tablayı b, pişirme alanının zemininde bulunan tahrik c üzerine oturtunuz.

	Bilgi
	Tel ızgara
	Bilgi
	Özel aksesuar


	İlk kullanımdan önce
	Saatin ayarlanması
	1. » tuşuna basınız.
	2. Döner düğme ile saati ayarlayınız.
	3. » tuşuna yeniden basınız.
	Saatin gizlenmesi
	Saatin yeniden ayarlanması
	Saatin değiştirilmesi, örn. yaz saatinden kış saatine geçilmesi


	Pişirme alanının ısıtılması
	1. ( tuşuna basınız.
	2. ¹ tuşuna basınız.



	Mikrodalga
	Bilgi
	1. 800 W tuşuna basınız.
	2. Döner düğme ile ‚:„‹ dakika ayarlayınız.
	3. ¹ tuşuna basınız.

	Kaplar hakkında bilgiler
	Uygun kap
	Uygun olmayan kaplar
	Dikkat!
	Kap testi
	1. Boş kabı ½ ila 1 dakika arası maksimum güçteki cihaza yerleştiriniz.
	2. Ara sıra sıcaklığı kontrol ediniz.


	Mikrodalga fırın kademeleri
	Bilgi

	Mikrodalga fırının ayarlanması
	1. İstenen mikrodalga kademesine basınız.
	2. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
	3. ¹ tuşuna basınız.
	Süre doldu
	Sürenin değiştirilmesi
	Durdurma
	Çalışmanın iptal edilmesi
	Bilgi


	Soğutma fanı
	Bilgiler


	Izgara
	Izgaranın ayarlanması
	1. Izgara ( tuşuna basınız
	2. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
	3. ¹ tuşuna basınız.
	Süre doldu
	Sürenin değiştirilmesi
	Durdurma
	Düzeltme
	Çalışmanın iptal edilmesi



	Mikrodalga fırın ve ızgara kombine
	Mikrodalga fırının ve ızgaranın ayarlanması
	1. İstenen mikrodalga kademesine basınız.
	2. Izgara ( tuşuna basınız.
	3. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
	4. Start (Başlat) tuşuna basınız.
	Süre doldu
	Sürenin değiştirilmesi
	Durdurma
	Çalışmanın iptal edilmesi
	Bilgi



	Hafıza
	Hafızaya kaydetme
	Örnek: 360 W, 25 dakika
	1. l tuşuna basınız.
	2. İstenen mikrodalga kademesine basınız.
	3. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
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