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Mikrodalga Fırın 
Kullanım Kılavuzu 





Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De€erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi 
verimi sunmas›n› istiyoruz. 
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce 
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna€› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Ürününüzü h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
• Ürünü kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
• Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece€i için kullanma k›lavuzunu kolay ulaflabilece€iniz bir yerde 
saklay›n.
• Ayr›ca ürünle birlikte ilave olarak verilen di€er belgeleri de okuyun. Bu kullanma k›lavuzunun 
baflka modeller için de geçerli olabilece€ini unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda 
aç›k bir flekilde vurgulanm›flt›r.

Bu ürün, çevreye sayg›l› modern tesislerde  do€aya zarar vermeden üretilmifltir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez
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1 Güvenlik Uyar›lar›

• F›r›n›n›z 230 volta  ayarl›d›r.

• F›r›n›n›z› 16 amperlik sigorta flalteri ile 
kullan›n›z.

• Topraklama tesisat›n› ehliyetli bir 
elektrikçiye yapt›rmay› ihmal etmeyiniz. 
Topraklama yap›lmadan kullan›m halinde 
ortaya ç›kabilecek kullan›m zarar›ndan 
firmam›z sorumlu olmayacakt›r.

• F›r›n›, içi bofl iken çal›flt›rmay›n›z. F›r›na 
zarar verebilirsiniz. F›r›n› denemek istiyorsan›z 
içine bir bardak su koyunuz. Su, mikrodalga 
enerjisini emecek ve f›r›n zarar görmeyecektir.

• F›r›n kapa€› contas› veya mentefleleri 
hasarl›, flebeke kordonu veya tak›ld›€› priz 
hasar görmüfl, f›r›n yere düflürülmüfl veya 
ürününüz hasarl› ise çal›flt›rmay›n›z.

• F›r›n›n›z› çal›flt›rmadan önce kapa€›n›n 
düzgün bir flekilde kapal› oldu€unu 
kontrol ediniz. Kapak kilit güvenli€i 
sayesinde ürününüz kapa€› aç›kken 
çal›flmayacak ve piflirme ifllemi kapak 
aç›ld›€›nda sona erecektir. Ön kapak kilit 
sistemleri kurcalanmamal› ve devre d›fl› 
b›rak›lmamal›d›r. Ön kapak kilit sistemlerinin 
devre d›fl› b›rak›lmas› durumunda, ürünü 
kapa€› aç›kken çal›flt›rmak mikrodalga 
enerjisine maruz kalman›za sebep olabilir.

• F›r›n›n›z› çal›flt›rmadan önce döner cam 
tepsi ve döner halkan›n yerine oturdu€undan 
emin olunuz. Tüm piflirme/›s›tma 
ifllemlerinizde mutlaka döner cam tepsiyi 
kullan›n›z.

• F›r›n›n›z›n devrilmesini önlemek için 
tezgahtan minimum 8 cm içeriye koyunuz. 
Yeterli hava ak›m›n›n sa€lanabilmesi için 
f›r›n›n üst k›sm›nda en az 30 cm, arka 
k›sm›nda en az 10 cm boflluk b›rak›lmal›d›r.

• Ürününüzü mutlaka Arçelik Yetkili Servisi’ne 
tamir ettiriniz. Kendiniz tamir etmeyiniz.

• ‹çerisinde metal (gümüfl,alt›n vb.) olan 
seramikleri kullanmay›n›z. Yemek paketlerinin 
üzerindeki metal tel ambalaj ba€lar›n› mutlaka 
ç›kart›n›z. F›r›na girecek metal parçalar 
elektrik s›çramas› yapabilir, bu da ciddi 
hasarlara sebep olabilir.

• Mikrodalga f›r›n›n›z›, kabuklu veya 
kabuksuz, ç›rp›lmam›fl yumurtalar› piflirmek 
veya tekrar ›s›tmak için kullanmay›n›z.  
Patates, elma veya bunlar gibi meyve ve 
sebzeleri piflirmeden önce, kabu€unu 
mutlaka delin.

• Mikrodalga ile piflirme ifllemi için kâ€›t, 
tahta ve plastik gibi maddeler kullan›yorsan›z, 
f›r›n›n bafl›ndan ayr›lmay›n›z. Kâ€›t ve tahta 
benzeri maddeler yanabilir, plastik maddeler 
de eriyebilir. Fanl› F›r›n, Izgara ve kombine 
piflirmelerde bu malzemelerden yap›lm›fl 
kaplar› kullanmay›n›z.

• F›r›n ön yüzü ile kapak aras›na herhangi 
bir nesne koymay›n›z. Tam kapanmay› 
engeleyen ka€›t havlu, peçete, vb. cisimler 
varsa f›r›n›n›z› kesinlikle çal›flt›rmay›n›z. Kapak 
ile f›r›n gövdesinin temas etti€i yüzeyler 
üzerinde kir, deterjan art›€› birikmesine izin 
vermeyiniz.
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• F›r›n› konserve gibi hava geçirmez kaplarda 
saklanan yiyecek ve karbonatl› içecekleri 
›s›tmak için kullanmay›n›z. ‹çerde oluflacak 
bas›nç nedeniyle kapa€› açarken hasar ya da 
patlama meydana gelebilir.

• F›r›n›n yanlar›n› hava ak›m›n›n 
sa€lanabilmesi için temiz ve aç›k tutunuz. 
Hava giriflinin veya ç›k›fl›n›n engellenmesi, 
f›r›n›n zarar görmesine ve f›r›n›n›z›n iyi 
piflirememesine yol açabilir. Mikrodalga f›r›n›n 
düzenli hava ak›m›n› sa€layacak flekilde 
yerlefltirildi€inden emin olunuz.

• Yiyecekleri gere€inden fazla piflirmeyiniz, 
yang›na neden olabilirsiniz.

• Ürününüzü giysi ya da mutfak havlular›n›z› 
kurutmak için kullanmay›n›z. Giyecekleriniz 
çok ›s›t›ld›€›nda alev alabilir veya 
kömürleflebilir.

• Ya€ s›cakl›€›n› kontrol edemeyece€inizden 
dolay› f›r›n›n›z› ya€l› k›zartma yapmak için 
kullanmay›n›z.

• Biberon içindeki bebek mamalar›n› veya 
içeceklerini ›s›tt›ktan sonra ve bebe€inize 
yedirmeden önce çalkalay›n›z ve s›cakl›€›n› 
kontrol ediniz. Biberon içindeki ›s› da€›l›m› 
eflit flekilde sa€lanm›fl olacak, hafllanma 
veya yanma riski önlenecektir. Is›tma öncesi 
biberon kapa€›n› ve memesini ç›kar›n›z. 

• Yeme€inizi piflirmeden veya defrost 
yapmadan önce plastik ambalaj›n› ç›kart›n›z. 
Baz› istisnai durumlarda yeme€inizin 
piflirilmesi için özel naylon streç film ile 
kaplanm›fl olmas› gerekebilir.
Mikrodalga f›r›nlarda kullan›m amac› ile özel 
tasarlanm›fl torbalar olmad›kça, f›r›n› m›s›r 
patlatmak için kullanmay›n.

• Yeniden dönüflümlü ka€›tlar› kullanmay›n›z. 
Çünkü bu ka€›tlar›n içinde elektrik 
s›çramas›na sebep olabilecek parçac›klar 
bulunabilir.

• F›r›n›n›z›n fiflini kablosundan tutarak 
ç›kartmay›n›z. Kabloya verilecek herhangi 
bir zarar, ciddi elektrik çarpmalar› ile 
sonuçlanabilir. fiebeke kablosu veya fifli zarar 
görmüfl ise f›r›n› çal›flt›rmay›n›z.
Elektrik kablosunu f›r›n›n ›s›nan bölümleriyle 
temas ettirmeyiniz. 

• Mikrodalga F›r›n›n›zda su gibi s›v›lar› ›s›t›rken 
taflmas›n› engellemek için;
1. A€z› dar veya kapal› kaplar kullanmay›n›z.
2. Afl›r› ›s›tmay›n›z.
3. Kab› mikrodalga f›r›na koymadan önce 
içerisindeki s›v›y› çay kafl›€› ile kar›flt›r›n ve 
piflirme süresinin ortas›nda f›r›n kapa€›n› aç›p 
tekrar s›v›y› kar›flt›r›n. Piflirme süresince çay 
kafl›€›n› kab›n içinde b›rak›n›z.
4. Çorba, sos gibi s›v›lar ›s›t›l›rken, daha 
henüz fokurdamadan birdenbire köpürerek 
kaynayabilir ve bunun sonucunda da 
taflabilir. Bunlar› ›s›t›rken f›r›n›n›z›n bafl›ndan 
ayr›lmay›n›z.

• Yan›c› ve kimyasal maddeleri f›r›n›n içinde 
veya yak›n›nda ›s›tmay›n›z, saklamay›n›z. 
Bunlar yang›n tehlikesi veya patlama 
yaratabilir. Bu f›r›n, özel olarak yiyecekleri 
›s›tmak ya da piflirmek için tasarlanm›flt›r. 
Sanayi ifllerinde ya da laboratuvar 
çal›flmalar›nda kullanmay›n›z.

• Çocuklar›n›z›n bu ürünü kullanmas›na 
müsade etmeyiniz. 

• Piflirme ifllemi bittikten sonra kaplara, f›r›n›n 
içindeki parçalara ve tepsiye dokunurken 
elinizin yanmas›n› önlemek amac›yla f›r›n 
eldiveni veya bez kullan›n›z.
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• F›r›n›n›z›, mutfak lavabosu gibi ›slak yerlere 
yak›n bir yerde veya afl›r› nemli ortamda 
kesinlikle kullanmay›n›z.

• F›r›n›n›z› kapal› yerlerde kullan›n›z. Bahçe - 
balkon gibi ortamda kullanmay›n›z.

• F›r›n›n›z hiç bir canl›y› kurutmak için 
tasarlanmam›flt›r.

• F›r›n›n içini malzeme saklamak amac›yla 
kullanmay›n›z.

• F›r›n›n›z›n flebeke kablosunun masa ya da 
tezgahtan afla€› sarkmamas›na dikkat ediniz; 
fiflini suya sokmay›n›z.

• F›r›n› di€er ›s›tma araçlar›ndan uzakta bir 
yere yerlefltiriniz ve nemli/buharl› ortamda 
kullanmay›n›z. ‹yi bir performans için f›r›n 
taraf›ndan emilen so€utma havas› 35 
dereceyi aflmamal›d›r. Ege ve Akdeniz 
Bölgeleri’nde mutfak s›cakl›€› 35 dereceyi 
aflabilece€i için f›r›n› çal›flt›rmadan önce 
mutfa€›n s›cakl›€›n› kontrol ediniz.

• F›r›n›, TV, radyo ve antenden en az 2 
metre uza€a yerlefltiriniz. Aksi halde parazit 
yapabilir.

• ‹lk kullan›m öncesi f›r›n›n içini yumuflak, 
nemli bir bezle siliniz.

• F›r›n›n içine yerlefltirdi€iniz malzeme 
alev al›rsa veya duman fark ederseniz f›r›n 
kapa€›n› kapal› tutunuz. F›r›n›n çal›flmas›n› 
durdurunuz ve fifli prizden çekiniz ya da 
evdeki sigortalar› ç›kar›n›z/flalteri kapat›n›z.

• F›r›n kapa€› aç›k iken kapak üzerine 
dayanmay›n›z veya çocuklar›n as›l›p 
sallanmalar›na izin vermeyiniz. F›r›n›n kapa€› 
deforme olur ve sa€l›kl› kapanmaz.

• Düflük s›v› kapasiteli, çikolatal› tatl› ve unlu 
yiyecekler dikkatli ›s›t›lmal›d›r.

• Aluminyum folyo parçalar›n› f›r›n›n›z›n 
iç duvarlar›na 2,5 cm’den daha fazla 
yaklaflt›rmay›n›z.
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Talimatları dikkatle okuyun ve daha 
sonra başvurmak üzere saklayın

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI. 
DİKKATLE OKUYUN VE DAHA SONRA 
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
UYARI: Cihaz kombinasyon modunda 
kullanıldığında, oluşan sıcaklıklar yüzünden 
çocuklar fırını sadece bir yetişkin gözetiminde 
kullanmalıdır;
UYARI: Kapı ve kapı contaları zarar görürse 
fırın, yetkili kişi tarafından onarılana kadar 
çalıştırılmamalıdır;
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz 
kalınmasına karşı koruma sağlayan kapağın 
sökülmesini içeren herhangi bir servis veya 
onarım işlemini yetkili kişi dışındaki kişilerin 
yapması tehlikelidir;
UYARI: Sıvılar ve diğer yiyecekler, patlama 
tehlikesi olduğu için kapalı kaplarda 
ısıtılmamalıdır
UYARI: Çocukların, fırını başlarında biri 
olmadan kullanmasına, yalnızca fırını güvenli 
bir şekilde kullanabilmeleri için yeterli 
talimatları verdikten ve uygunsuz kullanımın 
tehlikelerini kavramalarını sağladıktan sonra 
izin verin;
• Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma 

uygun olan kaplar kullanın.
• Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri 

ısıtırken tutuşma olasılığından dolayı 
fırından gözünüzü ayırmayın;

• Duman gözlenirse cihazın düğmesini 
kapatın veya fişini çıkarın ve alev almasını 
engellemek için kapağı kapalı tutun;

• İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, 
fırından çıkarıldıktan sonra püskürerek 
kaynamasına neden olabilir. Bu nedenle 
kaplar tutulurken dikkatli olunmalıdır;

• Yanık ihtimalini önlemek için biberon ve 
bebek maması kavanozlarının içindeki 
yiyecekler, tüketilmeden önce karıştırılmalı 
veya çalkalanmalıdır ve sıcaklığı kontrol 
edilmelidir;

• Kabuklu yumurtalar ve çok pişmiş bütün 
yumurtalar mikrodalga ısıtma işlemi 
bittikten sonra dahi patlayabileceği için 
mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır;

• Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve 
yiyecek artıkları çıkartılmalıdır;

• Fırının temiz bir durumda tutulmaması, 
cihazın hizmet ömrünü olumsuz 
etkileyecek ve muhtemelen tehlikeli 
durumlara yol açacak yüzey 
bozulmalarına neden olabilir;

• Elektrik kablosu zarar görmüşse, 
herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, 
servis temsilcisi veya benzer bir ehliyete 
sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

• Cihaz çalışırken ulaşılabilir yüzeylerin 
sıcaklığı yüksek olabilir.
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Güç tüketimi: 230 V~50 Hz,1400 W

Çıkış: 900 W

Izgara Isıtıcısı: 1200 W

Çalışma Frekansı: 2.450 MHz

Dış Boyutlar: 510 mm (G) X 382 mm (D) X 310 mm (Y)

Fırın İç Boşluğu Boyutları: 330 mm (G) X 330 mm (D) X 212 mm (Y)

Fırın Kapasitesi: 23 litre

Ambalajsız Ağırlık: 1 ,5 kg

4

21
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7

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

(1) Kapak Güvenlik Kilidi Sistemi
(2) Fırın Camı
(3) Fırın Hava Menfezi
(4) Silindir Halkası
(5) Cam Tabla
(6) Kontrol Panosu
(7) Izgara rafı

Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di€er bask›l› 
dokümanlarda beyan edilen de€erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortam›nda elde edilen 
de€erlerdir. Bu de€erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de€iflebilir.

3
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3 Cihazınızın Tanımı
Kontrol Panosu

(1) Ekran Penceresi

(3) Buz çözme

(2) Izgara

(5) Kombi

(7) Saat/Zaman

(4) Mikrodalga

(9) Başla

(6) Otomatik Menü

(8) Dur/İptal

(10) Zaman Ayarı

Time Setting +-
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Aksesuarlar

Döner cam tepsi
Tüm piflirmelerde döner 
cam tepsiyi kullan›n›z 
ve kesinlikle döner cam 
tepsi olmadan f›r›n›n›z› 

çal›flt›rmay›n›z. Cam tepsi, damlayan yemek 
sular›n›, yemek parçalar›n› toplayacakt›r. 
Aksi durumda yemek f›r›n›n içine dökülecek 
ve kuruyacakt›r. Döner cam tepsiyi 
temizlemeden önce so€umaya b›rak›n›z.
• Cam tepsiyi döner halka ve döner taban 
deste€i üzerine yerlefltiriniz.

Döner taban desteği
Döner taban desteğini cam 
tepsinin alt›nda kullan›n›z. 
Cam tepsi d›fl›nda hiçbir 

tepsiyi do€rudan döner halkan›n üzerine 
koymay›n›z.

Not: Bu aksesuarlar›n tümünü bulafl›k 
makinesinde y›kayabilirsiniz.

F›r›n›n›z›n aç›lmas› ve kurulmas›
• Bu sayfadaki ana ad›mlar› uygulayarak 
f›r›n›n›z›n düzgün çal›fl›p çal›flmad›€›n› kontrol 
edebilirsiniz. Lütfen f›r›n›n›z› nereye ve nas›l 
kurman›z gerekti€iyle ilgili aç›klamalara dikkat 
ediniz.
• F›r›n›n›z› açarken, içerisindeki tüm 
aksesuarlar› ve paketleri ç›kard›€›n›zdan 
emin olunuz. Her ihtimale karfl› f›r›n›n›z›n 
hasarl› olup olmad›€›n› kontrol ediniz. F›r›n›n›z› 
ambalaj›ndan ç›kart›n›z ve düz bir zemine 
koyunuz.

• F›r›n›n›z› yerden 85 cm yüksekli€in üzerine 
koyunuz. Havaland›rma için f›r›n›n›z›n 
üzerinde 30 cm. ve arkas›nda 10 cm. 
boflluk b›rak›n›z. F›r›n›n›z›n düflmemesi için 
tezgah›n›zdan 8 cm. içeri yerlefltiriniz.

Bu f›r›n ticari maksatla kullan›lmamal›d›r. Bu 
ürün evlerde kullan›lmak için tasarlanm›flt›r.

F›r›n›n›z› kurmak için;
1. F›r›n›n›z›n elektrik fiflini, 
toprak hatt› olan bir 
elektrik prizine sokunuz. 
Ayn› prize ba€lant›s› 
olan baflka bir cihaz›n 
olmamas›na dikkat ediniz. 
E€er f›r›n›n›z düzgün çal›flmaz ise elektrik 
fiflini ç›kart›p tekrar tak›n›z.
2. F›r›n›n›z›n ön kapa€›n› aç›n›z. Döner taban 
deste€ini yerlefltirdikten sonra üzerine cam 
tepsiyi yerlefltiriniz.
3. Mikrodalga piflirmeye uygun 300 ml. su ile 
dolu bir kab› f›r›n›n içine koyunuz.
4. F›r›n›n›z› 30 saniye çal›flt›rmak için dü€meyi 
ekranda “30” rakam›n› görene kadar çeviriniz 
ve “Baflla” tufluna bas›n›z. “Baflla” tufluna 
bast›€›n›zda “bip” sinyal sesi duyacaks›n›z.
5. Ekran›n›z 30 saniyeden geri say›m 
yapacakt›r. 0'a ulaflt›€›nda “bip” 5 kez sinyal 
sesi duyacaks›n›z. F›r›n›n›z›n kapa€›n› aç›n 
ve suyun s›cakl›€›n› test ediniz. E€er f›r›n›n›z 
çal›fl›yorsa su s›cak olmal›d›r.

Dikkat: Su kab›n› ç›kart›rken dikkatli olun, 
s›cak olabilir.
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Mikrodalga f›r›n›n avantaj›
• Mikrodalga f›r›n, piflirme süresi aç›s›ndan 
son derece kullan›fll›d›r. Mikrodalga ile 
piflirmeyi normal f›r›n ile piflirmenin üçte biri 
ile dörtte biri kadar sürede yapabilirsiniz. Bu 
ayn› zamanda piflirilen yeme€in yo€unlu€una, 
s›cakl›€›na ve miktar›na ba€l›d›r.
Yiyecekler, daha az baharat ya da hiç 
baharat kullanmaks›z›n, kendi sular› içinde 
piflerek, tüm do€al tadlar›n› korurlar.
• Mikrodalga f›r›n, enerji tasarrufu 
sa€lar. Enerji yaln›zca piflirme s›ras›nda 
tüketilmektedir. Mikrodalga f›r›nda bofla 
harcanan bir enerji söz konusu de€ildir. 
Piflirme s›ras›nda sadece yiyecekler ›s›n›r. 
Mutfak serinli€i muhafaza edilir ve mutfakta 
çal›flan rahats›z olmaz.
• Mikrodalga piflirme, ayn› zamanda daha 
az bulafl›k demektir. Yiyecekler, ayn› kap 
içerisinde piflirilip servis yap›labilir. Çünkü 
piflirme s›ras›nda kaplar ›s›nmaz. S›çrayan 
ve dökülen yiyecek art›klar›, f›r›n duvarlar› 
üzerinde yanmazlar; f›r›n› temizlemek 
kolaylafl›r. 
• Etlerin buzunu çözmeyi unutmuflsan›z 
telafllanman›za gerek yok. Mikrodalga 
f›r›n donmufl yiyecekleri birkaç dakika 
içinde çözebilir ve derhal piflirme ifllemine 
bafllayabilirsiniz.

Mikrodalga piflirme teorisi
• Mikrodalgalar radyo ve televizyon 
dalgalar›na benzer bir tür enerji çeflitidir. 
Mikrodalga f›r›nlar›n içerisindeki Magnetron 
tüpü mikrodalga enerjisi üretir. Mikrodalgalar 
yiyecek moleküllerinde yüksek h›zda 
titreflimler meydana getirir. Bu titreflimler, 
yiyece€i pifliren ›s›y› üretir.
• Mikrodalga enerjisi f›r›n›n piflirme bölümüne 
cam duvarlarda bulunan özel plakadan 
süzülerek girer. Mikrodalgalar yiyecek 
kaplar›n› piflirmezler fakat kaplar›n içerisindeki 
yiyecekler kaplar› ›s›t›r.

Mikrodalgalar f›r›n›n›z›n metal duvarlar›ndan 
d›flar› ç›kamazlar. Mikrodalgalar porselen, 
cam, ka€›t gibi malzemelerin içerisine 
ulaflabilir. Bu maddelerden mikrodalga için 
uygun piflirme kaplar› yap›lm›flt›r. Piflirme 
s›ras›nda veya bitiminde, f›r›n kapa€›n› 
açarsan›z mikrodalga yay›lmas› ve piflirme 
ifllemi sona erer.
Mikrodalga f›r›n›n›z ev araç gereçleriniz 
aras›nda en güvenli olanlardand›r. Mikrodalga 
f›r›n›n›z›n kapa€› aç›ld›€› anda f›r›n›n›z 
mikrodalga üretmeyi durdurur. Mikrodalgalar 
yiyece€inize girdi€i anda tamamen ›s›ya 
dönüflür ve yiyecekleri yedi€iniz zaman size 
zarar verebilecek mikrodalga enerjisi kalmaz. 

Mikrodalga f›r›na uygun kaplar

Dikkat! Mikrodalga f›r›n›n›zda kesinlikle metal 
veya metal kaplama kaplar› kullanmay›n›z.

• Mikrodalgalar, metali delip geçemez. 
Mikrodalgalar f›r›ndaki herhangi bir metal 
eflyadan yans›r ve flimfle€e benzeyen, 
tehlikeli bir olay olan elektrik atlamas›n› 
oluflturur. Ço€u ›s›ya dayan›kl› ve metal 
olmayan kaplar, mikrodalga f›r›n›n›zda 
kullan›ma uygundur. Bununla beraber, baz› 
kaplar mikrodalga piflirmeye uygun olmayan 
malzemeler içerebilir. Bir kab›n mikrodalga'ya 
uygun olup olmad›€›n› anlamak için afla€›daki 
testi uygulayabilirsiniz.

Test: Denedi€iniz kab› bofl olarak f›r›n›n 
içine koyun, ayr›ca bir de su dolu bir kap 
koyun. F›r›n› yüksek seviyede 1 dakika 
çal›flt›r›n. E€er su ›s›n›r ve deneme için 
koydu€unuz kap dokunuldu€unda so€uk 
ise bu kap mikrodalga f›r›nda kullan›labilir. 
Ama su ›s›nmaz ve yan›na koydu€unuz kap 
›s›n›rsa, mikrodalgalar kap taraf›ndan emiliyor 
demektir. Dolay›s› ile bu kap mikrodalga 
f›r›nda kullanmaya uygun de€ildir. 
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• Ço€u yemek tak›m› parçalar› mikrodalga 
f›r›nda kullanmaya uygundur. E€er flüpheniz 
varsa, üreticinin kullanma k›lavuzuna 
baflvurabilir veya mikrodalga testini 
uygulayabilirsiniz.
• Mikrodalga piflirme için oval ya da dörtgen 
kaplar yerine, yuvarlak kaplar kullan›n›z. 
Çünkü kenarlarda kalan yiyecekler, 
mikrodalgadan daha fazla etkilenir ve 
köflelerde afl›r› piflme meydana gelir.
• Mikrodalgalar; ka€›t, plastik, cam ve 
seramik gibi belirli maddelerin içinden 
›s› üretmeksizin geçebilmektedir. Cam 
ve seramikten yap›lan piflirme kaplar› 
mikrodalga için ço€unlukla uygundur. Ka€›t 
ve plastikten yap›lm›fl kaplar›; Izgara (Grill), 
Izgara-Mikrodalga ve Buharl› piflirmelerde 
kullanmay›n›z. Bu kaplar› sadece k›sa süreli 
mikrodalga piflirmede kullan›n›z.

Cam kaplar
• Çok ince cam ve kurflunlu kristal kaplar›n 
kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Is›ya dayan›kl› 
cam kaplar mikrodalga f›r›nda kullanmaya 
uygundur. Buna karfl›l›k su ve flarap 
barda€› gibi nazik cam kaplar, içindeki 
yiyecek ›s›n›rken k›r›labilece€i için f›r›nda 
kullan›lmamal›d›r.

Plastik kaplar 
• Plastik/Melamin’den yap›lm›fl kap ve 
kapaklar, ayr›ca dondurulmufl g›dalar› 
saklama amaçl› kullan›lan torbalar› uzun 
süreli piflirmelerde kullanmay›n›z. Çünkü çok 
s›cak yemekler er ya da geç plastik kaplar› 
eritir ya da yamultur. Bu tip kaplar› sadece 
mikrodalga piflirmede k›sa süre ile kullan›n›z. 

Yemek piflirme torbalar›
• Yemek piflirmek için yap›lm›fl olmalar› 
flart›yla, plastik piflirme torbalar› mikrodalga 
f›r›nda kullanmaya uygundur. Fakat içindeki 
buhar›n d›flar› ç›kabilmesi için bir delik 
aç›lmal›d›r. Kesinlikle normal plastik torbalar› 
yemek piflirmek için kullanmay›n çünkü erir 
ve parçalan›rlar.

Ka€›t
• Her türden ka€›t, f›r›nda uzun süreli 
piflirme ifllemi için kullan›lmamal›d›r. Bu, 
ka€›d›n tutuflmas›na yol açar. Ka€›t kaplar, 
k›sa sürede piflirilebilecek olan ya€l› ve 
kuru yemekleri, mikrodalga f›r›nda piflirmek 
için kullan›fll› ve uygundur. Ka€›t havlular, 
yiyecekleri sarmak ve ya€l› yiyecekleri 
koydu€unuz tepsilerin içine yaymak için de 
çok kullan›fll›d›r.
Baz› yeniden dönüflümlü ka€›t ürünler de 
mikrodalga f›r›nda kullan›ld›€›nda elektrik 
atlamas› oluflturabilecek kat›fl›k maddeler 
bulundurabilir veya alev alabilir.

Ahflap ve has›r kaplar
• Mikrodalga enerjisi, ahflap yap›n›n 
kurumas›na ve gevrek hale gelmesine 
yol açt›€› için, büyük tahta kaplar 
kullan›lmamal›d›r.

Seramik ve toprak kaplar
• Bu malzemelerden yap›lm›fl kaplar 
genelde mikrodalga f›r›n›n›zda kullan›lmak 
için uygundur, fakat emin olmak için test 
edilmeleri gerekmektedir.

Metal kaplar - folyolar 
• Metal kaplar mikrodalgay› yiyecekten uza€a 
yans›t›r. Bu nedenle bunlar› kullanmay›n›z. 
• Kümes hayvanlar›n›n kanat veya bacaklar›n› 
ya da eklemlerin ince uçlar› gibi kenarda 
kalan k›s›mlar›n› örtmek ve daha az piflirmek 
için, küçük parçalar ya da flerit halinde 
alüminyum folyo kullanabilirsiniz. 
• Kenar derinli€i 1,5 cm'den daha az olan 
düz yemek tepsileri de kullan›labilir; ancak bu 
durumda folyo kaplar yerine ya€l› ka€›t ya da 
streç film kullan›lmal›d›r.

Dikkat!
Yüksek oranda demir veya kurflun içeren 
baz› eflyalar, piflirme kab› olarak kullanmaya 
uygun de€ildir. Kaplar›n mikrodalga f›r›nda 
kullan›l›p kullan›lamayaca€› mutlaka kontrol 
edilmelidir.
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4 Cihaz›n›z›n Kullan›lmas›

Yiyeceklerin Yerlefltirilmesi
• Yeme€i taba€a da€›tt›€›n›z taktirde en 
iyi sonucu al›rs›n›z. Bu sistem iyi sonuç 
alabilmek için pek çok flekilde yap›labilir.

• Ayn› cinsten pek çok parça piflirecekseniz 
(örne€in patates) bunlar› daire fleklinde eflit 
aral›klarla f›r›na yerlefltirdi€inizde daha iyi 
pifler. Kesinlikle bir yeme€i di€erinin üzerine 
koymay›n.

• Mikrodalgalar d›fl taraflardaki yiyeceklerin 
üzerinde daha etkili olaca€›ndan de€iflik flekil 
ve kal›nl›kta besin maddeleri piflirirken en 
küçük ve en ince taraf›n› kab›n›z›n ortas›na 
yerlefltiriniz. Böylece o k›sm›n en son 
piflmesini sa€layabilirsiniz.

• Bal›k gibi düz olmayan yiyecekleri kuyruklar› 
kab›n ortas›na gelecek flekilde yerlefltiriniz.

• Çok ince do€ranm›fl et parçalar›n› birbirinin 
üstüne yerlefltirebilirsiniz.
Sucuk, sosis parça et gibi daha kal›n 
parçalar birbirlerine yak›n konulmal›d›r.

• Et suyu veya soslar› ayr› bir kapta 
›s›t›n›z. Dar ve derin kaplar› genifl ve s›€ 
olanlara tercih ediniz. Et suyu, sos ya da 
çorba ›s›t›rken kab›n 2/3’ünden fazlas›n› 
doldurmay›n›z.

• Bütün bal›k piflirecekseniz üzerine yar›klar 
aç›n›z, böylece derinin patlamas›n› önlersiniz.

• Bal›€›n kafa ve kuyruk k›s›mlar›n›n afl›r› 
piflmesini önlemek için alüminyum folyo ile 
kaplay›n›z.

• Streç film, torba veya ya€l› ka€›t 
kullan›yorsan›z buhar›n ç›kabilmesi için delik 
aç›n›z ya da biraz aral›k b›rak›n›z.

• Küçük parçal› yiyecekler büyük 
parçal›lardan, düzgün flekilli yiyecekler 
di€erlerinden daha çabuk pifleceklerdir. En 
iyi flekilde piflirmek için besin maddelerini eflit 
ebatlarda ve düzgün kesiniz.

Yiyece€in yüksekli€i
• Yüksekli€i fazla olan yiyeceklerin tepesi 
(genelde rosto tipi yemeklerde), alt bölümden 
daha çabuk pifler. Dolay›s›yla bu tip 
yemeklerin bazen birkaç kez olmak üzere 
ters yüz edilmesi gerekebilir.

• Kal›n veya yo€un yemekler daha yükse€e 
konulabilir, böylece, mikrodalgalar yeme€in 
alt›na ve ortas›na da tesir edebilir.

Yiyece€in kal›nl›€›
• Mikrodalgalar yeme€in ancak 2 cm. kadar 
içine girece€i için, kal›n yemeklerin iç bölümü 
ancak kenar›ndaki ›s›n›n içeri iletilmesiyle 
pifler. Sadece d›fl bölüm mikrodalga 
enerjisiyle pifler, yeme€in gerisi ›s› iletimiyle 
pifler. 

• Mikrodalga ile piflirilecek bir yemek için 
en kötü biçim küptür. Köfleleri, daha ortas› 
›s›nmadan yanm›fl olacakt›r. Yuvarlak ince ve 
yüzük fleklindeki yiyecekler ise mikrodalgada 
baflar›yla piflerler.
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Piflirme Önerileri

Mikrodalgada yemek piflirme sürecini 
etkileyen faktörler
• Yemek piflirme sürecini birçok faktör 
etkiler. Bir tarifteki malzemelerin ›s› derecesi 
yemek piflirme süresinde çok de€iflikliklere 
neden olur. Örne€in, buz gibi so€uk tereya€, 
süt ve yumurtalarla yap›lan bir keki piflirmek, 
oda s›cakl›€›ndaki malzemelerle yap›landan 
çok daha fazla zaman alacakt›r. 

• Bu k›lavuzda yemek tariflerinde verilen 
piflirme süreleri biraz temkinlidir. Çünkü fazla 
piflirilmifl yeme€i daha az piflirme flans›n›z 
yoktur. 

• Özellikle ekmek, kek ve kremal› soslar gibi, 
baz› yemek tariflerinde, yeme€in f›r›ndan 
tam pişmeden önce ç›kar›lmas› önerilir. 
Bu tip yemekler f›r›n d›fl›nda üzerleri kapal› 
olarak bekletilirse, yeme€in d›fl›ndaki ›s›n›n 
içe iletilmesi sonucunda piflmeye devam 
edeceklerdir. 

Yemek tamamen piflecek kadar f›r›nda 
tutulursa, d›fl› yanabilir. Zamanla yemeklerin 
piflirme ve d›flar›da bekletme sürelerini daha 
iyi tahmin edeceksiniz.

• Yeme€iniz piflerken mutlaka bafl›nda 
bulunun. Mikrodalga f›r›n›n›zda, yeme€iniz 
piflerken görüp ne durumda oldu€unu 
kontrol edebilmeniz için f›r›n çal›fl›nca içinde 
otomatik olarak yanan bir ›fl›k vard›r.

Buz çözmek için;
• Paketin flekli çözülme zaman›n› etkileyebilir. 
S›€ dikdörtgen paketlerde derin kaplara 
oranla daha çabuk çözülme olur.

• Yiyecekler çözülmeye bafllad›kça parçalar› 
birbirinden ay›r›n›z. Böylece parçalar daha 
kolay çözülür.

• Yiyece€in ›s›nmaya bafllayan k›s›mlar›n› 
küçük folyo parçalar› ile kapat›n›z. Tahta 
kürdanlar folyonun yerinde durmas›na 
yard›mc› olacakt›r.

• Mikrodalga enerjisini engelleyen alüminyum 
folyo parçalar›nı elektrik atlamas›na neden 
olmamas› için düflmeyecek flekilde koyunuz. 
Kare veya dikdörtgen formundaki yemeklerin 
çok piflmelerini engellemek için folyoyu köfle 
ve kenarlara yerlefltiriniz. Hiçbir zaman çok 
fazla folyo kullanmay›n›z.
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Yiyecek miktar›
• Ne kadar çok yiyecek piflirecekseniz bu, 
o kadar çok zaman alacakt›r. ‹ki kat yemek 
yaklafl›k iki kat zaman demektir. Bir patatesi 
piflirmek 4 dakika ise iki patates için ortalama 
7 dakika gereklidir.
‹çinde piflirilen yeme€in miktar›n›n 
de€iflmesine ra€men, f›r›n›n›z›n içindeki 
mikrodalgalar›n say›s› sabittir. Bu yüzden 
f›r›na daha fazla yemek koydu€unuzda 
piflirme süresi de uzamaktad›r.

Nem içeri€i
• Piflirme süresi s›v›n›n miktar›na ba€l› 
olarak de€iflecektir, çünkü mikrodalgalar 
neme duyarl›d›r. Do€al s›v›l› besinler (sebze, 
bal›k, kümes hayvanlar› gibi) çabuk ve kolay 
piflecektir. Pirinç kuru fasulye gibi kuru besin 
maddelerini mikrodalgada piflirirken su ilavesi 
önerilir.

• Mikrodalga f›r›n›n içindeki nemin yok olmas› 
sebebiyle, k›zartma etler ve baz› sebzeler gibi 
daha kuru olan yiyecekler piflirilmeden önce 
ya su ile biraz ›slat›lmal›, ya da nemi içinde 
tutmas› amac›yla üzeri kapat›lmal›d›r.

Bu€u
• Besin maddelerinin içinde bulunan 
nem, piflirme s›ras›nda bazen f›r›n›n içinde 
bu€ulanmaya neden olabilir. Bu normaldir. 
Genellikle üstü kapal› yiyecekler daha az 
bu€ulanma yaparlar.

fieker
• Fazla fleker ya da ya€ içeren puding, tart 
gibi besin maddelerini piflirirken mikrodalga 
yemek kitaplar›ndaki önerilere uyunuz. 
Önerilen süreyi aflarsan›z besin maddesinin 
yanmas›na veya f›r›n›n hasar görmesine 
neden olabilirsiniz.

Yiyece€in yo€unlu€u
• Ekmek ve kek gibi hafif ve gözenekli 
yemekler, rosto ve güveç yemekleri gibi a€›r 
ve yo€un yemeklere oranla çok daha çabuk 
pifler. D›fl yüzeyinin kuru ve sert olmamas› 
için, gözenekli yiyecekleri mikrodalga f›r›nda 
piflirirken dikkatli olmal›s›n›z.

Yiyeceklerin kemik ve ya€ miktar›
• Kemikler ›s›y› iletir ve ya€ etten daha 
çabuk pifler. Kemikli veya ya€l› et parçalar›n› 
piflirirken, her yerinin eflit piflmesi veya 
gerekenden fazla piflmemesi için dikkat 
edilmelidir.

Yiyeceklerin kapal› piflirilmesi
• Kapak, ›s›y› ve dolay›s›yla buhar› kab›n 
içinde tutaca€› için yeme€in daha çabuk 
piflmesini sa€lar. Kapakl› veya mikrodalga 
uyumlu streç filmle kaplad›€›n›z bir kab› 
kullanabilirsiniz. Yiyecek ya€l› ka€›tla sar›l›nca, 
ya€l› ka€›t ›s›y› tutar ve etrafa ya€ s›çramas›n› 
engeller. Fakat kapak veya streç filme 
oranla tam kaplamad›€› için yeme€i hafifçe 
kurutabilir.
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Yeme€in rengi
• 15 dakika veya daha fazla piflen et ve 
kümes hayvanlar› kendi ya€›nda hafifçe 
karar›r. Daha k›sa sürede piflirilen yemeklerin 
daha ifltah aç›c› ve k›zarm›fl bir renkte 
olmas› için üzerine soya veya barbekü sosu 
sürebilirsiniz. Bu soslar, çok az miktarda 
kullan›l›rsa yeme€in as›l tad›n› de€ifltirmezler.

Yiyeceklerdeki bas›nc›n düflürülmesi
• Pek çok besin maddesi deri veya kabukla 
kapl›d›r. Piflirme s›ras›nda içlerinde oluflacak 
buhardan dolay› patlayabilirler. Bunu 
önlemek için çatal veya b›çakla deri veya 
kabuk delinmelidir. Patates, tavuk karaci€eri, 
midye, yumurta sar›s›, sucuk, sosis ile baz› 
meyve ve sebzelere bu ifllem uygulanmal›d›r.

Piflirme s›ras›nda yiyecekleri çevirmek 
ve kar›flt›rmak
• Mikrodalga ile piflirirken yiyece€i kar›flt›rmak 
çok önemlidir. Geleneksel yemek piflirmede, 
yemek kar›fl›m sa€lamak amac›yla kar›flt›r›l›r. 
Fakat mikrodalga ile piflirmede, ›s›y› eflit 
olarak yaymak amac›yla kar›flt›r›l›r. Her 
zaman, d›fltan ortaya do€ru kar›flt›r›n çünkü 
yeme€in d›fl›, içinden önce ›s›n›r. 

• Rosto tipi etler ve bütün tavuk gibi büyük 
ve uzunlamas›na olan yemekler, alt› ve 
üstünün eflit piflmesi amac›yla tersyüz 
edilmelidir. Hatta‚ kesilmifl et ve tavu€u da 
tersyüz etmek gerekebilir.

• Piflirme s›ras›nda yiyecekleri çevirmek 
ve kar›flt›rmak her taraf›n eflit piflmesi için 
önemlidir.

Farkl› piflirme süreleri
• Her zaman minimum piflirme süresini 
deneyerek bafllay›n›z ve yiyece€in piflip 
piflmedi€ini kontrol ediniz. Bu k›lavuzda 
verilen piflirme süreleri, yaklafl›k de€erlerdir. 
Piflirme süreleri yiyecek ve kaplar›n ebad›na 
ve flekline ba€l› olarak de€iflebilir.

Bekleme süresi 
• Yiyece€i f›r›ndan ç›kard›ktan sonra bir süre 
bekletiniz. Defrost, piflirme ve tekrar ›s›tma 
ifllemlerinden sonra bir süre bekletmeniz 
daima iyi sonuç verecektir. Çünkü yiyece€in 
›s›s› iyice yay›lacakt›r. 
Mikrodalga f›r›nda, f›r›n kapat›ld›ktan sonra 
bile yiyecekler bir süre için piflmeye devam 
eder. Bekleme süresinde yiyeceklerin 
›s›s› 3˚C ile 8˚C aras›nda artar. Bu ifllem 
mikrodalga f›r›n taraf›ndan de€il, içinde kalan 
›s›dan dolay› devam etmektedir. Bekleme 
süresi yiyece€e göre de€iflebilir. Bazen bu 
süre yeme€i f›r›ndan al›p servis taba€›na 
koyaca€›n›z kadar k›sad›r. Bu süre büyük 
yiyeceklerde 10 dakika kadar olabilir.

• Yeme€inizi piflirmeden veya defrost 
yapmadan önce plastik ambalaj›n› ç›kart›n›z. 
Baz› istisnai durumlarda yeme€inizin 
piflirilmesi için özel naylon streç film ile 
kaplanm›fl olmas› gerekebilir.

• Özellikle et, tavuk, ekmek, kek ve kremal› 
sos gibi yiyeceklerin tam piflmeden f›r›ndan 
ç›kar›l›p, bekletilirken piflme süresinin 
tamamlanmas› tavsiye olunur.
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1. Tek Düğmeyle Isıtma
Tek bir düğmeye basarak basit pişirmeyi 
başlatabilirsiniz. Bir bardak su vs. ısıtmak için 
son derece rahat ve hızlı bir yoldur.
Örnek: Bir bardak süt ısıtmak için;
a) Cam döner tablaya bir bardak su koyun 

ve kapağı kapatın.
b) “ ” (Başla) düğmesine basın, 

mikrodalga fırın 1 dakikalığına %100 
güçte çalışacaktır.

c) Pişirme işlemi tamamlandığında 5 bip 
sesi duyulur.

2. Mikrodalga Isıtma
Bu işlevin iki seçeneği vardır.
1) Hızlı mikrodalga ısıtma (%100 güç)
Örnek: Yiyeceği 5 dakikalığına %100 güçte 
ısıtmak için
a) “Time setting” (Zaman ayarı) düğmesini, 

ekranda “5:00” görünene kadar çevirin.
b) “ ” (Başla) düğmesine basın.
2) Manüel kullanımda mikrodalga ısıtma.
Örnek: Yiyeceği 10 dakikalığına %70 güçte 
ısıtmak için
a) “ ” (Mikrodalga) düğmesine basın, 

“%70” gücü seçin.
b) “Time setting” (Zaman ayarı) düğmesini, 

ekranda “10:00” görünene kadar çevirin.
c) “ ” (Başla) düğmesine basın.
5 güç seviyesi vardır ve en uzun mikrodalga 
ısıtma süresi 60 dakikadır.

Dokunma 
süreleri

Mikrodalga güç Ekran

1 %100 P100

2 %70 P70

3 %50 P50

4 %30 P30

5 %10 P10

3. Otomatik ağırlığa göre buz çözme
Sadece yiyeceğin türünü ve ağırlığını seçin, 
güç ve süreyi otomatik olarak ayarlamanıza 
otomatik olarak yardımcı olacaktır. 
Örnek: 500 g donmuş etin buzunun 
çözülmesi.
a)  düğmesine basın. Ekranda "DEF" yazısı 

görünecektir.
b) “Time setting” (Zaman ayarı) düğmesini 

ağırlığı 500 g'a ayarlamak için çevirin.
c) “ ” düğmesine basın.
Yiyeceğin ağırlığının 2000 g’dan az olması 
gerekir.

4. Otomatik Menü
Sadece yiyeceğin türünü ve ağırlığını 
seçmeniz yeterlidir, güç ve süreyi otomatik 
olarak ayarlayacaktır. Örnek: 400 g etin 
otomatik pişirilmesi;
a) “ ” düğmesine basarak A-3'ü seçin.
b) “Time setting” (Zaman ayarı) düğmesini 

ağırlığı 400 g'a ayarlamak için çevirin.
c) “ ” düğmesine basın.

Menü
Ağırlık (g)

Dokunma Süreleri 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6

Pirinç Sebzeler Et Spagetti Balık Ekmek

1 100 100 200 1 100 100
2 200 200 300 2 200 200
3 300 300 400 300 300
4 400 400 500 400 400
5 500 500 600 500 500
6 600 800 600 600
7 1000 700
8 800
9 900
10 1000
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5. Izgara
Aşağıdaki işlevleri seçmek için “ ” 
düğmesine basabilirsiniz: (en uzun pişirme 
süresi 60 dakikadır).
Seçenek 1: % 85 ızgara gücü, gösterge: 
G-1.
Örnek: Yiyeceği 20 dakikalığına ızgara ile 
pişirme
a) LED'de “G-1” görününceye kadar “ ” 

düğmesine basın.
b) Pişirme süresini “20:00” olarak ayarlayın.
c) “ ” düğmesine basın.
Izgara yaparken yiyecek mikrodalga ile 
ısıtılmaz; ısı, fırının tepesindeki metal ısıtıcıdan 
verilir. Izgara çalışırken, pişirme süresi iki 
aşamaya sahiptir. Pişirmenin 1. yarısından 
sonra program otomatik olarak duraklar ve 
fırını açıp yiyeceği ters çevirmeniz gerektiğini 
gösteren 2 bip sesi duyulur. Çevirdikten 
sonra kapağı kapatın, “ ” düğmesine basın. 
Pişirme süresinin 2. aşaması devreye girer. 
Yiyeceği ters çevirmek istemiyorsanız fırın 1 
dakikalık duraklamadan sonra yeniden çalışır.
6. Kombinasyon Halinde Pişirme
Bu cihaz, iki adet kombinasyon halinde 
pişirme yöntemi sunar.
Seçenek 1: (% 55 Mikrodalga + % 45 ızgara 
gücü), gösterge: C-1.
Seçenek 2:  (% 30 Mİkrodalga + % 70 
ızgara gücü), gösterge: “C-2”.
Örnek: Yiyeceği 30 dakikalığına 2. seçeneği 
kullanarak pişirme.
a) “ ” düğmesine basarak “C-2” 

seçeneğini seçin
b) Pişirme süresini 30 dakikaya ayarlayın.
c) “ ” düğmesine basın.

7. Saat
Fırın, saat olarak kullanılabilir.
Örnek: Geçerli zamanı 16:30 olarak girmek 
için.
a) “ ” düğmesine basın. Ekranda saat 

sembolü yanıp sönmeye başlar. “Time 
setting” (Zaman ayarı) düğmesini 
çevirerek saati “16:00”a ayarlayın.

b) Tekrar “ ” düğmesine basın. “Time 
setting” (Zaman ayarı) düğmesini 
çevirerek saati “16:30”a ayarlayın.

c) Tekrar “ ” düğmesine basın. Saat ayarı 
bitmiştir. Saat çalışmaya devam eder.

8. Zamanlayıcı
Zamanlayıcı işlevi, mikrodalga fırının 
ayarlanan bir zamanda otomatik olarak 
pişirmeye başlamasına ve pişirme işlemi 
tamamlandığında otomatik olarak durmasına 
yardımcı olur. (Zamanlayıcı işlevini 
kullanmadan önce saati ayarlamanız gerekir.) 
Örnek: Mikrodalga fırının geçerli saati 
16:30’dur. Saat 18:15’de 10 dakikalığına 
%70 güçte pişirmeye ayarlamak için.
a) “ ” düğmesine basın ve saati18:15 

olarak ayarlayın (saat ayarı ile aynı 
prosedür).

b) “ ” düğmesine basarak %70 güce 
ayarlayın.

c) “Time Setting” (Zaman ayarı) düğmesini 
çevirerek 10 dakikalık pişirme süresini 
girin.

d) “ ” düğmesine basın.
Gücü ve pişirme süresini ayarlamaz (B ve C 
adımlarını atlar) ve doğrudan “ ” düğmesine 
basarsanız mikrodalga fırın sadece saat 
olarak iş görür. 18:15’de 10 bip sesi duyulur 
ve başka hiçbir işlev devreye girmez.
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9. Çocuk emniyet kilidi
Çocuk emniyet kilidini etkinleştirmek için “

” ve “ ” düğmelerine aynı anda 2 saniye 
basın.
“ ” ve “ ” düğmelerine aynı anda 2 
saniye tekrar basarsanız bu işlev devre dışı 
kalır.
10. Dur/İptal
a) Fırın çalışırken “ ” düğmesine 

basıldığında çalışma durur.
b) Başla düğmesine basmadan önce 

herhangi bir program ayarlanmışsa 
bu düğmeye basılması ayarlanan tüm 
programları iptal eder.
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• Temizlik öncesi f›r›n›n›z›n fiflini prizden 
çekiniz. 
• Mikrodalga f›r›n›n›z›n üzerinde ya da 
herhangi bir yerinde afl›nd›r›c› temizleyiciler, 
bulafl›k telleri, pürüzlü y›kama bezleri veya 
sülfür, klorür gibi afl›nd›r›c› kimyasallar 
kullanmay›n›z.

D›fl yüzeyler
• F›r›n›n›z›n d›fl yüzeylerini temizlemek için 
önce sabunlu ve ›l›k suda çalkalanm›fl 
yumuflak bir bezle siliniz. Daha sonra yine 
yumuflak bir bez kullanarak kurulay›n›z. 
• F›r›n›n›z›n içindeki çal›fl›r k›s›mlar›n zarar 
görmesini önlemek için, suyun havaland›rma 
a€›zlar›na s›zmas›na izin vermeyiniz. 
Mikrodalga f›r›n›n›z›n kumanda panosunu 
yaln›zca nemli ve yumuflak bir bezle 
temizleyiniz.
• Temizlik spreyleri ya da daha fazla miktarda 
sabun ve su kullanmay›n›z. Bunlar kumanda 
mekanizmas›nda problemlere yol açabilirler.
• Kontrol panelini temizlerken f›r›n›n kaza ile 
çal›flmamas› için kapa€› aç›k tutarak ›slak bir 
bezle silip hemen kuru bir bezle kurulay›n. 
Temizleme ifllemi bitince “Dur/İptal” tufluna 
bas›n.

F›r›n›n içini temiz tutunuz
• Yemek parçac›klar› veya dökülmüfl s›v›lar 
f›r›n›n iç duvarlar›na, conta ve kapak yüzeyine 
yap›fl›r. Islak bir bezle bu dökülenleri hemen 
temizleyiniz. 
• K›r›nt›lar ve dökülen yiyecekler mikrodalga 
enerjisini emer ve piflirme süresini uzat›r. 
Kapak ve d›fl çerçevenin aras›na dökülen 
k›r›nt›lar› ›slak bir bezle siliniz. Dökülen 
ya€l› parçac›klar› önce sabunlu bezle, 
sonra da ›slak bezle siliniz. Kapa€›n s›k›ca 
kapanabilmesi için bu alan› temiz tutunuz. 

5 Bak›m ve Temizlik

• Deterjanl› temizleyicileri kullanmay›n›z. 
• Cam tepsi elde veya bulafl›k makinesinde 
y›kanabilir.

‹ç yüzeyler
F›r›n›n›z›n iç yüzeyini temizlemek için;
• Kurumufl lekeleri yumuflatmak için 
bir bardak su koyunuz ve 2 - 3 dakika 
kaynat›n›z.
• ‹ç yüzeyleri ve tavan› sabunlu yumuflak bir 
bezle siliniz. Yine yumuflak ve oldukça nemli 
bir bez ile kurulay›n›z.
• F›r›n içindeki kokular› gidermek için, birkaç 
çorba kafl›€› limon suyu kar›fl›m›n›, f›r›n›n 
içinde birkaç dakika kaynat›n›z.
• F›r›n›n iç zeminini temizlemek için, tepsi ve 
halkay› ç›kar›n›z. 
• F›r›n› çal›flt›rmadan önce, döner halka ile 
tepsiyi yerlerine  uygun flekilde tak›n›z. 
• Kapa€›n iç yüzeylerini temizlerken, çizici 
olmayan yumuflak bir sünger veya bez 
kullan›n›z.

Nakliye için;
• Fifli prizden ç›kar›n›z.
• Cam tepsiyi ve di€er aksesuarlar› 
k›r›lmayacak flekilde ambalajlay›n›z ve f›r›n 
içinde oynamas›n› önleyiniz. Gerekirse ayr› 
tafl›y›n›z.
• Ön kapa€› gövdeye bantlay›n›z.
• Ön cama, kapak ve panoya darbe 
gelmesini önleyiniz.
• Ürünü normal kullanma konumunda 
tafl›y›n›z. Yana ve arkaya yat›rmay›n›z. 
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S›kça sorulan sorular ve cevaplar

F›r›n›n ayd›nlatma lambas› yanmazsa 
sorun nedir?
Birkaç sebebi olabilir.
Lamba patlam›flt›r.
Kapak kapanmam›flt›r.

Mikrodalga enerjisi ön kapaktaki 
pencereden geçer mi?
Hay›r. Bu pencereden ›fl›k geçer fakat 
mikrodalga enerjisi geçemez.

Kontrol panelindeki dü€melerden birine 
dokunulunca neden 'bip' sinyal sesi 
duyulur?
“Bip” sesi yapt›€›n›z ifllemin alg›land›€›n› 
belirtir.

Mikrodalga f›r›n bofl olarak çal›flt›r›l›rsa 
zarar görür mü?
Evet. Kesinlikle boflken ve cam tepsi 
olmadan çal›flt›rmay›n›z.

Neden bazen yumurtalar patlar?
Yumurtalar› piflirirken, k›zart›rken veya 
hafllarken; yumurta sar›s› yumurta zar› 
içinde oluflan nem dolay›s›yla patlayabilir. 
Bunu engellemek için yumurta sar›s›n› delin. 
Kesinlikle kabuklu yumurtay› mikrodalgaya 
koymay›n›z.

Neden mikrodalga ile piflirdikten sonra 
bekletme süresi gereklidir?
Mikrodalgada piflirme ifllemi bittikten 
sonra, yemek, bekleme süresinde de pifler. 
Bu süre yeme€in tamamen eflit flekilde 
piflmesini sa€lar. Bekleme süresi, yeme€in 
yo€unlu€una göre de€iflir.

Mikrodalga f›r›nda m›s›r patlatmak 
mümkün müdür?
Evet, afla€›daki iki metoddan birini 
kullan›yorsan›z mümkündür.
• Mikrodalgada piflirmek için tasarlanm›fl 
m›s›r patlatma araçlar› kullan›larak.
• M›s›r›n tamamen patlamas›n› sa€layan, 
önceden mikrodalga için haz›rlanm›fl özel 
ambalajl› m›s›rlar kullan›ld›€›nda.

M›s›r patlat›rken mutlaka f›r›n›n yan›nda 
durunuz. E€er m›s›r belirtilen süre içinde 
patlamad›ysa piflirme ifllemini durdurunuz. 
Fazla piflirme m›s›r›n alev almas›na sebep 
olur.

D‹KKAT!
Kesinlikle m›s›r patlatmak için kahverengi 
ka€›t poflet kullanmay›n›z ve patlamam›fl 
m›s›r tanelerini tekrar patlatmay› denemeyiniz.

Neden f›r›n›m piflirme tariflerinde 
söylenen kadar çabuk piflirmiyor?
Talimatlar› do€ru uygulad›€›n›z› kontrol 
etmek için tekrar piflirme tarifine bak›n ve 
piflirme süresinde nelerin de€iflikliklere sebep 
olaca€›n› anlamaya çal›fl›n. 
Büyüklük, biçim, a€›rl›k ve yiyece€in ebad›, 
daha uzun piflirme süresi gerektirebilir. 
Piflirme talimatlar›n›n tavsiyeleri ile birlikte, 
kendi öngörünüzü de kullan›n›z.
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6 Yetkili Servis Ça€›rmadan Önce Yap›lmas› Gerekenler

E€er f›r›n›n›z çal›flm›yorsa, Yetkili Servis 
ça€›rmadan önce;

1. Fiflin prize tam olarak tak›l›p tak›lmad›€›n›,

2. Evdeki sigortalardan birisinin at›p 
atmad›€›n›,

3. Ön kapa€›n tam olarak kapan›p 
kapanmad›€›n›,

4. Döner tepsi ve taban deste€inin yerine 
oturup oturmad›€›n›, kontrol ediniz. 
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7 Tüketici Hizmetleri

De€erli Müflterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu nedenle siz 
bilinçli tüketicilere çok genifl kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftan›n 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri aras›nda hizmet vermeye 
bafllamas›n›n ard›ndan, Arçelik Ça€r› Merkezi de haftan›n 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri 
aras›nda yeni telefon numaras› olan 444 0 888 ile canl› olarak hizmet vermeye bafllad›.
Do€rudan bu numaray› çevirerek Arçelik Ça€r› Merkezine baflvurabilir ve arzu etti€iniz hizmeti 
talep edebilirsiniz.

* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda flehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile 
yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yap›lmaktad›r.

Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde 
bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 
53 nolu telefona faks çekerek de ulaflabilirsiniz.
Yaz›l› baflvurular için adresimiz: Arçelik Ça€r› Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950 
Tuzla/‹STANBUL

Afla€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan Ça€r› 
Merkezimize baflvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹fliniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z. Alaca€›n›z 
Hizmet Fifli, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar 
sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 10 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 
süresi.)

Yeni Numaralar:
444  0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)
Di€er Numara:

(0216) 585 8 888
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Garanti ile ilgili olarak
Müşterinin Dikkat Etmesi 
Gereken Hususlar

Beko tarafından verilen bu garanti, Mikrodalga Fırın’ın normalin dışında kullanılmasından 
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar 
ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan 
farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın 
aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti 
geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu; Intertek ETL SEMKO ( Block E, No,7-2 Guang Dong Software 
Science Park, Caipin Road, Guangzhou Science City, CETDD Guangzhou,
Telephone: +86 20 8213 9688, Fax: +86 20 3205 7538 )tarafından belgelenmiştir.”

Ķmalatē / Ķthalatē: ARÇELİK A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 
34445 İstanbul / Türkiye

Menşei: P.R.C.

Tüketici Hizmetleri
ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Fax (0-216) 423 23 53
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GARANT‹ 
BELGESi

Mikrodalga Fırın

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›€›’n›n 59557 no’lu ve 27.08.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›€›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir  

BEKO Mikrodalga Fırın’ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Beko’nun 
yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka 
bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı 
malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad 
altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen 
süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili 
servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza 
veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde 
giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek 
parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde 
veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, 
aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen 
yararlanamamanın süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente 
temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince 
düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, 
ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin 
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin 
kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak 
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin 
verilmiştir.

Seri No:
Tip: MWB 2310 EX
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):


