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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş 
olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun 
tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir 
başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu 
da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak 
talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgi-
ler ve faydalı tavsiyeler.

A Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli 
durumlar konusunda uyarılar.

Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.
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1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yangın riski, elektrik 
çarpması, kaçak mikrodalga enerji-
sine maruz kalınması, yaralanma ya 
da maddi hasar tehlikelerini önle-
meye yardımcı olacak güvenlik tali-
matları yer almaktadır. Bu talimat-
lara uyulmaması halinde her türlü 
garanti geçersiz hale gelir. 

1.1 Genel güvenlik
 • Bu fırını kapısı açıkken çalıştırmayı 

denemeniz, mikrodalga enerjisine 
zararlı bir şekilde maruz kalmanıza 
neden olabilir. Güvenlik kilitlerinin 
bozulmaması veya kurcalanma-
ması gerekir.

 • Fırının ön yüzü ile kapısı arasına 
herhangi bir nesne koymayın veya 
kapatma yüzeylerinde kir ya da 
temizlik maddesi kalıntılarının bi-
rikmesine izin vermeyin.

 • Mikrodalga enerjisine maruz ka-
lınmasına karşı koruma sağlayan 
kapağın sökülmesini içeren her-
hangi bir servis ve onarım işlerini 
yetkili kişi/servis dışında kişilerin 
yapması tehlikelidir.

 • Ürününüz sadece evde, gıdaların 
hazırlanması, ısıtılması ve buzla-
rının çözülmesi için kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır; ticari mak-
satla kullanılmamalıdır. Kurallara 
aykırı kullanım yüzünden oluşan 
hasarlar için üretici mesul tutula-
maz. 

 • Bu cihazı dış mekanlarda veya 
banyoda, nemli ortamlarda ve ürü-
nün ıslanma riski olduğu yerlerde 
kullanmayın.

 • Hatalı kullanımdan veya cihazın 
uygunsuz şekilde taşınmasından 
kaynaklanan hasarlar için her-
hangi bir sorumluluk veya garanti 
talebi kabul edilmez.

 • Kesinlikle cihazı parçalara ayır-
mayın. Hatalı kullanımın neden 
olduğu hasar için hiçbir garanti ta-
lebi kabul edilmez.

 • Sadece orijinal parçaları veya üre-
tici tarafından tavsiye edilen par-
çaları kullanın.

 • Kullanımda olduğu zaman bu ciha-
zın yanından ayrılmayın.

 • Cihazı daima dengeli, düz, temiz, 
kuru ve kaymayan bir yüzey üze-
rinde kullanın.

 • Bu cihaz harici bir zamanlayıcı 
veya ayrı bir uzaktan kumanda sis-
temiyle çalıştırılmamalıdır.
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1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

 • Cihazı ilk kez kullanmadan önce 
tüm parçalarını temizleyin. Lütfen 
“Temizlik ve bakım” bölümündeki 
ayrıntılara bakın.

 • Cihazı, bu kılavuzda belirtildiği gibi 
sadece kendi kullanım amacı doğ-
rultusunda kullanın. Bu cihazda 
aşındırıcı kimyasal maddeler veya 
buharlar kullanmayın. 

 • Bu fırın özellikle yiyecekleri ısıt-
mak, pişirmek için tasarlanmıştır. 
Sanayi veya laboratuvar kullanımı 
için tasarlanmamıştır.

 • Ürününüzü giysi ya da mutfak 
havlularınızı kurutmak için kullan-
mayınız.

 • Kullanım sırasında cihaz çok ısınır. 
Cihazın içindeki sıcak elemanlara 
dokunmamaya dikkat edilmelidir.

 • Fırınınız hiç bir canlıyı kurutmak 
için tasarlanmamıştır.

 • Fırını boşken çalıştırmayın.
 • Isıtılan yiyecekten kaba aktarılan 

ısı yüzünden pişirme kabı ısınabi-
lir. Kabı tutmak için fırın eldivenleri 
gerekebilir.

 • Mikrodalga fırınlarda kullanıma 
uygun olduklarından emin olmak 
için kaplar kontrol edilmelidir.

 • Fırını ocak veya diğer ısı üreten 
cihazların üzerine yerleştirmeyin.  
 

Aksi takdirde hasar görebilir ve ga-
ranti geçersiz kalır.

 • Mikrodalga fırın kurulum talimatla-
rına uygun olmayan bir kabin içine 
yerleştirilmemelidir. 

 • Yiyeceği pişirdikten sonra kapak-
ları ya da folyoyu açarken buhar 
püskürebilir.

 • Her türlü ısıtılmış yiyeceği çıkartır-
ken eldiven kullanın.

 • Kullanım esnasında cihaz ve erişi-
lebilir yüzeylerin sıcaklıkları yük-
sek olabilir.

 • Kullanım esnasında kapı ve dış cam 
sıcaklıkları yüksek olabilir.

1.1.1 Elektrik güvenliği
 • Beko Mikrodalga Fırın, geçerli 

güvenlik standartlarına uygun-
dur; bundan dolayı herhangi bir 
tehlikeyi önlemek için cihaz veya 
elektrik kablosu hasar görmesi 
durumunda satıcı, servis merkezi 
veya benzeri uzman ve yetkili ser-
vis tarafından onarılmalı veya de-
ğiştirilmelidir. Hatalı veya yeterli 
olmayan onarım işlemleri, kullanı-
cıya yönelik tehlike ve riskler mey-
dana getirebilir.

 • Şebeke güç kaynağınızın cihazın tip 
etiketinde belirtilen bilgilere uygun 
olduğundan emin olun.
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Cihazı güç kaynağından ayırmanın 
tek yolu elektrik fişini prizden çek-
mektir.

 • Cihazı topraklı prizde kullanın.
 • Elektrik kablosu veya cihaz hasar-

lıysa cihazı asla kullanmayın.
 • Bu cihazı uzatma kablosuyla kul-

lanmayın.
 • Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza 

veya cihazın fişine asla dokunma-
yın.

 • Cihazı, elektrik fişine her zaman 
ulaşılabilecek şekilde yerleştirin.

 • Elektrik kablosunun hasar gör-
mesini önlemek için sıkışmasını, 
kıvrılmasını veya keskin kenarlara 
sürtünmesini engelleyin. Elektrik 
kablosunu sıcak yüzeylerden ve 
açık alevden uzak tutun.

 • Cihazın kullanımı esnasında elekt-
rik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi 
veya birinin kabloya takılma tehli-
kesinin olmadığından emin olun.

 • Cihazı temizlemeden önce her 
zaman prizden çekin ve cihaz kul-
lanımdayken asla temizlik yapma-
yın.

 • Cihazı güç kaynağından ayırmak 
için kablosundan çekmeyin ve kab-
losunu cihazın etrafına sarmayın. 

 • Cihazı, elektrik kablosunu veya 
elektrik fişini suya ya da diğer sı-
vılara batırmayın. Akan suyun al-
tında tutmayın. 

 • Plastik veya kağıt kaplardaki yiye-
cekleri ısıtırken tutuşma olasılığına 
karşı fırını sık sık kontrol edin.

 • Mikrodalga fırında kullanıma 
uygun torbaları fırına yerleştirme-
den önce kağıt veya naylon torba-
ların tel bağcıklarını ve/veya metal 
tutamaklarını çıkartın.

 • Duman gözlenirse cihazın düğme-
sini kapatın veya fişini çıkarın ve 
alev almasını engellemek için ka-
pağı kapalı tutun.

 • Fırının iç kısmını bir şeyler sakla-
mak amacıyla kullanmayın. Fırın 
kullanımda değilken içinde kağıt 
ürünler, yemek pişirme malzeme-
leri veya yiyecek bırakmayın.

 • Yanık tehlikesini önlemek için 
biberon ve bebek maması kava-
nozlarının içindeki yiyecekler, tü-
ketilmeden önce karıştırılmalı veya 
çalkalanmalı ve sıcaklığı kontrol 
edilmelidir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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 • Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B ISM ciha-
zıdır. Grup 2, maddelerin işlenmesi 
için içinde radyo frekans ener-
jisi kasıtlı olarak üretilen ve/veya 
elektromanyetik ışıma biçiminde 
kullanılan tüm ISM (endüstriyel, bi-
limsel ve tıbbi) cihazlar ve kıvılcım 
ile aşındırma cihazlarıdır. 

 • Sınıf B cihazları, evlerde ve in-
sanların yaşadığı binalara elektrik 
sağlayan düşük gerilimli elektrik 
şebekesine doğrudan bağlı bina-
larda kullanılmak için uygundur.

 • Cihaz çalışırken kapak veya dış 
yüzey ısınabilir.

1.1.2 Ürün güvenliği
 • Patlama tehlikesi olduğu için sı-

vılar veya diğer yiyecekler kapalı 
kaplarda ısıtılmamalıdır.

 • İçeceklerin mikrodalga ile ısıtıl-
ması, fırından çıkarıldıktan sonra 
püskürerek kaynamasına neden 
olabilir; bu nedenle kaplar tutulur-
ken dikkatli olunmalıdır.

 • Fırında kızartma yapmayın. Sıcak 
yağ fırın parçalarına ve malzeme-
lerine zarar verebilir hatta cilt ya-
nıklarına neden olabilir.

 • Patates, bütün kabak, elma ve 
kestane gibi kalın kabukları olan 
yiyecekleri pişirmeden önce delin.

 • Cihaz, arka kısmı duvara gelecek 
şekilde yerleştirilmelidir.

 • Fırınınızın devrilmesini önlemek 
için tezgahtan minumum 8 cm içe-
riye koyunuz. Yeterli havanın sağ-
lanabilmesi için fırının üst kısmında 
en az 30 cm arka kısmında en az 
20 cm boşluk bırakılmalıdır. Fırının 
yanlarını hava sirkülasyonunun 
sağlanabilmesi için temiz tutunuz. 
Hava girişinin veya çıkışının engel-
lenmesi, fırının zarar görmesine ve 
kötü pişirme sonuçlarına yol açabi-
lir. Mikrodalga fırının düzenli hava 
akımını sağlayacak şekilde yerleş-
tirildiğinden emin olun.

 • Kapı ve kapı contaları zarar gö-
rürse fırın, yetkili kişi tarafından 
onarılana kadar çalıştırılmamalıdır.

 • Cihazı taşımadan önce, hasar gör-
mesini önlemek için lütfen döner 
tablayı sabitleyin. 

 • Mikrodalga fırınınızı kabuklu veya 
kabuksuz,çırpılmamış yumurtaları 
pişirmek veya tekrar ısıtmak için 
kullanmayın.

 • Cihazın arkasında ve yanlarında 
bulunan gerekli hava sirkülas-
yonunun sağlanması için kabin 
duvarları ile cihaz arasındaki min. 
mesafenin korunmasını sağlayan 
parçaları asla çıkarmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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1.2 Kullanım amacı
 • Cihazı, kullanım amacının dışında 

hiçbir amaç için kullanmayın. 
 • Cihazı ısı kaynağı olarak kullanma-

yın.
 • Mikrodalga fırın yalnızca yiyecek-

lerin buzunu çözmek, pişirmek ve 
buğulama yapmak içindir.

 • Yiyecekleri gereğinden fazla pişir-
meyin yangına neden olabilirsiniz.

 • Ürünün temizlenmesinde buharlı 
temizleyiciler kullanılmamalıdır.

1.3 Çocuk güvenliği
 • Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, 

duyusal ya da zihinsel kapasiteye 
sahip insanların yakınında kullanıl-
dığında son derece dikkatli olun-
ması tavsiye edilir.

 • Bu cihaz, cihazın güvenli bir şe-
kilde kullanımıyla ilgili olarak gö-
zetim altında tutulmaları veya 
kendilerine talimat verilmesi ve 
cihazın kullanımıyla ilgili tehlike-
leri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve 
üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, 
duyusal veya zihinsel kapasiteye 
sahip olan ya da bilgi ve deneyimi 
olmayan kişilerce kullanılabilir. 
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.  
 
 

Temizlik ve kullanıcı bakım işlem-
leri, başlarında bir büyük olmadığı 
sürece çocuklar tarafından yapıl-
mamalıdır.

 • Boğulma tehlikesi! Tüm ambalaj 
malzemelerini çocuklardan uzak 
tutun.

 • Çocukların, fırını başlarında biri ol-
madan kullanmasına, yalnızca fırını 
güvenli bir şekilde kullanabilmeleri 
için yeterli talimatları verdikten ve 
uygunsuz kullanımın tehlikelerini 
kavramalarını sağladıktan sonra 
izin verin.

 • Izgara veya kombi modunda olu-
şacak ısınmalardan dolayı çocuklar 
bu modları sadece yetişkin birinin 
gözetiminde kullanılmalıdır.

 • Ürünü ve şebeke kablosunu 8 ya-
şından küçük çocukların erişeme-
yeceği yerde bulundurun.

 • Kullanım esnasında cihaz ve erişi-
lebilir yüzeylerin sıcaklıkları yüksek 
olabilir. Çocuklar uzak tutulmalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları



9 / TRMikrodalga Fırın / Kullanım Kılavuzu

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
1.4 AEEE Yönetmeliğine 
Uyum ve Atık Ürünün Elden 
Çıkarılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşya-
ların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve 
yasaklı maddeleri içermez. 

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu 
ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanı-
labilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir. Bu neden-
le, ürünü, hizmet ömrünün sonunda 

evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli 
ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir top-
lama noktasına götürün.  Bu toplama noktalarını 
bölgenizdeki yerel yönetime sorun.  Kullanılmış 
ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.5 Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız 
gereği geri dönüştürülebilir malzeme-
lerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, ye-

rel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktaları-
na atın.
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Cihazın üzerindeki işaretler veya ürünle birlikte verilen diğer belgelerde belirtilen değerler, ilgili standartlara uygun olarak 
laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Bu değerler, cihazın kullanımına ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güç 
değerleri 230 V gerilimde test edilmiştir.

2 Mikrodalga fırınınız

2.1 Genel Bakış

1. Kontrol paneli
2. Döner tabla mili
3. Döner tabla desteği
4. Cam tepsi
5. Fırın camı 
6. Kapak grubu
7. Kapı güvenlik kilidi sistemi
8.  Izgara Rafı (Sadece ızgara işlevinde kullanılır 

ve cam tablanın üzerine yerleştirilir)

2.2 Teknik veriler
Güç tüketimi 230 V~50 Hz,  

1270 W (Mikrodalga) 

Çıkış 800 W
Nominal giriş 
gücü (Izgara)

1000 W

Çalıştırma  
frekansı

2450 MHz

Amper değeri 5 A
Dış boyutlar 
(Mikrodalga 

Fırın)

258.2 mm (Y) / 439.5 mm (G) 
/ 356 mm (D)

Fırının iç 
boyutları

206.2 mm (Y) / 306 mm (G) / 
304 mm (D)

Fırın  
Kapasitesi

20 Litre

Net ağırlık 11.6 kg
Net ağırlık 

(İçindekiler)
12.7 kg

6

7

8

1

235 4
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2.3 Döner tablanın takılması

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 • Cam tepsiyi asla ters yerleştirmeyin. Cam tepsi-
nin hareketi asla kısıtlanmamalıdır.

 • Pişirme sırasında daima hem cam tepsi hem de 
döner tabla desteği kullanılmalıdır.

 • Tüm gıdalar ve gıda kapları, pişirme için daima 
cam tepsinin üzerine yerleştirilmelidir.

 • Cam tepsi veya döner tabla desteği çatlarsa 
veya kırılırsa, en yakın yetkili servis merkezine 
başvurun.

2 Mikrodalga fırınınız

Göbek (alt kısım)

Cam tepsi

Döner tabla mili

Döner tabla desteği
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3 Kurulum ve bağlantı

3.1 Kurulum ve bağlantı
 • Tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıka-

rın. Fırında göçük veya kırık kapak gibi hasarlar 
olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüşse 
fırını kurmayın.

 • Mikrodalga fırın kabin yüzeyinde bulunan koru-
yucu filmleri sökün.

 • Manyetronu korumak için fırın boşluğuna yapış-
tırılan açık kahverengi Mika kılıfı sökmeyin.

 • Giriş ve çıkış kanalları için yeterli boşluğu sağla-
yabilen düz bir yüzey seçin.

20 cm

30 cm

20 cm

min.85 cm

20 cm

 • Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.
 • Cihazın arka yüzeyi bir duvara karşı yerleştiril-

melidir. Fırının üzerinde en az 30 cm boşluk bıra-
kın, fırın ve varsa yakınındaki duvarlar arasında 
en az 20 cm boşluk olmalıdır. 

 • Fırının alt kısmındaki ayakları çıkarmayın. 
 • Giriş veya çıkış deliklerinin tıkanması fırına zarar 

verebilir. 
 • Fırını radyolardan ve televizyonlardan mümkün 

olduğunca uzak bir yere yerleştirin. Mikrodalga 
fırının çalışması, radyo veya televizyon yayınla-
rında parazitlenmeye neden olabilir 2. Fırınınızın 
fişini standart bir ev prizine takın. Gerilim ve fre-
kansın, anma değeri etiketi üzerindeki gerilim ve 
frekansla aynı olduğundan emin olun.

A
UYARI: Fırını bir ocağın veya başka 
bir ısı üreten cihazın üzerine yerleş-
tirmeyin. Bir ısı kaynağının yakınına 
veya üzerine yerleştirilirse, fırın ha-
sar görebilir ve garanti geçersiz hale 
gelir.

Erişilebilir yüzeyler çalışma sırasında 
sıcak olabilir.
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4.1 Kontrol paneli

Mikrodalga / 
Izgara / Kombi Buz Çözme (kg)

Buz Çözme (dk)

Başlat /
+30 sn / Onay Durdur / Sil

Saat /
Zamanlayıcı

4.2 Çalıştırma talimatları
Bu mikrodalga fırın, pişirme ihtiyaçlarınızı daha iyi 
karşılamak amacıyla pişirme parametrelerini ayar-
lamak için modern elektrikli kontrol kullanır.

4.2.1 Saat Ayarı
Mikrodalga fırına enerji verildiğinde, ekranda 
"0:00" yazısı görüntülenir ve sesli uyarı bir kez ça-
lar.
1. “Saat/Zamanlayıcı” (Clock/Kitchen Timer) 

düğmesine bir kez bastığınızda saati gösteren 
rakamlar yanıp sönmeye başlar.

2. Saati gösteren rakamları ayarlamak için  
düğmesini çevirin, girilen saat değeri 0--23 
arasında olmalıdır.

3. “Saat/Zamanlayıcı” (Clock/Kitchen Timer) 
düğesine bastığınızda dakikayı gösteren rakam-
lar yanıp sönmeye başlar.

4. Dakikayı gösteren rakamları ayarlamak için  
düğmesini çevirin, girilen dakika değeri 0--59 
arasında olmalıdır.

5. Saat ayarını sonlandırmak için “Saat/
Zamanlayıcı” (Clock/Kitchen Timer) düğmesine 
basın; ekranda ":" sembolü yanıp sönmeye 
başlar. 

C Saat ayarlanmamışsa, cihaza güç 
verildiğinde çalışmayacaktır.

C
Saatin ayarlanması sırasında 
“Durdur/Sil” (Stop/Clear) düğmesine 
basarsanız ya da bir dakika boyunca 
hiçbir işlem yapmazsanız, fırın, ayarı 
iptal eder.

4.2.2 Mutfak Zamanlayıcısı
1. “Saat/Zamanlayıcı” (Clock/Kitchen Timer) 

düğmesine iki kez basın; ekranda "00:00" 
görüntülenir.

2. Doğru zamanı girmek için  düğmesini çevirin 
(Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır).

4 Çalıştırma
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3. Ayarı onaylamak için ”Start/+30Sec./Confirm” 
düğmesine basın. 

4. Girilen saate ulaşıldığında, saat göstergesi söner. 
Sesli uyarı 5 kez çalar. Saat ayarlanmışsa (24 
saatlik sistem), ekranda o anki saat görüntülenir.

C
Mutfak saati 24 saatlik sistemden 
farklıdır. “Saat/Zamanlayıcı” (Clock/
Kitchen Timer) bir zamanlayıcıdır.

4.2.3 Mikrodalgada Pişirme
1. ”Micro./Grill/Combi.” düğmesine bir kez basın, 

ekranda "P100" görüntülenir.
2. Mikrodalga gücünü seçmek için ”Micro./Grill/

Combi.” düğmesine birkaç kez basın ya da  
düğmesini çevirin; ekranda sırasıyla "P100", 
"P80", "P50", "P30", "P10" görüntülenir.

3. Onaylamak için ”Start/+30Sec./Confirm” 
düğmesine basın.

4. Pişirme süresini ayarlamak için  düğmesini çe-
virin. (Saat ayarı 0:05-95:00 arasında olmalıdır.)

5. Pişirmeye başlamak için”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın.

C
Kodlama düğmesi için ayar zamanı-
na yönelik adım miktarları aşağıdaki 
gibidir:

4 Çalıştırma

Sürenin 
ayarlanması

Artış miktarı

0-1 dakika 5 saniye
1-5 dakika 10 saniye

5-10 dakika 30 saniye
10-30 dakika 1 dakika
30-95 dakika 5 dakika
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4 Çalıştırma

Mikrodalga Gücü Tablosu
Basma sayısı Bir kez İki kez Üç kez 4 kez 5 kez

Mikrodalga Gücü %100 %80 %50 %30 %10

4.2.4 Izgarada Pişirme
1. ”Micro./Grill/Combi.”düğmesine bir kez basın, 

ekranda "P100" görüntülenir.
2. Izgara gücünü seçmek için ”Micro./Grill/Combi.” 

düğmesine birkaç kez basın ya da "  " 
düğmesini çevirin.

3. Ayarı onaylamak için, ekranda "G" 
görüntülendiğinde ”Start/+30Sec./Confirm” 
düğmesine basın.

4. Izgara süresini ayarlamak için " " düğmesini çe-
virin. (Saat ayarı 0:05-95:00 arasında olmalıdır.)

5. Pişirmeye başlamak için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın.

C

Izgara süresinin yarısı dolduğunda, 
fırın iki kez sesli uyarı verir; bu nor-
maldir. Daha iyi bir ızgara etkisi elde 
etmek için yiyeceği ters çevirin, ci-
hazın kapağını kapatın ve pişirmeye 
devam etmek için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın. Hiçbir 
işlem yapılmazsa, cihaz çalışmaya 
devam eder.

4.2.5 Kombi Modunda Pişirme
1. ”Micro./Grill/Combi.”düğmesine bir kez basın, 

ekranda "P100" görüntülenir.
2. Kombi modu gücünü seçmek için ”Micro./

Grill/Combi.” düğmesine birkaç kez basın ya 
da  düğmesini çevirin; ekranda sırasıyla 
"C-1(55%mikrodalga+45%ızgara)" ve 
"C-2(36%mikrodalga+64%ızgara)" görüntül-
enir.

3. Onaylamak için ”Start/+30Sec./Confirm” 
düğmesine basın.

4. Pişirme süresini ayarlamak için " " düğmesini 
çevirin. (Saat ayarı 0:05-95:00 arasında 
olmalıdır.)

5. Pişirmeye başlamak için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın.

4.2.6 Hızlı Pişirme
1. Bekleme konumundayken, 30 saniye boyunca 

%100 seviyesiyle pişirmek için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın. Bu düğmeye her 
basıldığında süre 30 saniye artar. Maksimum 
pişirme süresi 95 dakikadır.

2. Mikrodalgada pişirme ve zamana göre buz 
çözme süreci sırasında, pişirme süresini artırmak 
için ”Start/+30Sec./Confirm” düğmesine basın.
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4 Çalıştırma

3. Bekleme konumundayken, pişirme süresini 
doğrudan seçmek için " " düğmesini çevi-
rin. Süreyi seçtikten sonra, pişirme işlemini 
başlatmak için ”Start/+30Sec./Confirm” 
düğmesine basın. Mikrodalga gücü %100 olur

C
Tanımlı Menü ve Buz Çözme (kg) 
(Ağırlığa Göre Buz Çözme) modla-
rında, ”Start/+30Sec./Confirm” düğ-
mesine basılması pişirme süresinin 
artırılmasını sağlamaz.

4.2.7 Ağırlığa göre buz çözme
1. “Weight Defrost” (Ağırlığa Göre Buz Çözme) 

düğmesine bir kez basın; ekranda "dEF1" 
görüntülenir.

2. Yiyeceğin ağırlığını seçmek için  düğmesini 
çevirin. Ağırlık 100-2000 gram arasında 
olmalıdır.

3. Buz çözme işlemini başlatmak için 
”Start/+30Sec./Confirm” düğmesine basın.

4.2.8 Zamana Göre Buz Çözme
1. “Time Defrost” (Zamana Göre Buz Çözme) 

düğmesine bir kez basın; ekranda "dEF2" 
görüntülenir.

2. Pişirme süresini seçmek için  düğmesini çe-
virin.

3. Buz çözme işlemini başlatmak için  
”Start/+30Sec./Confirm” düğmesine basın.

4.2.9 Tanımlı Menü
1. Bekleme konumundayken, menüde "A-1" ve 

"A-8" arasında seçim yapmak için  düğmesini 
sağa çevirin.

2. Seçtiğiniz menüyü onaylamak için 
”Start/+30Sec./Confirm” düğmesine basın.

3. Yiyeceğin ağırlığını seçmek için  düğmesini 
çevirin.

4. Pişirme işlemini başlatmak için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın.

5. Pişirme işlemi sona erdikten sonra sesli uyarı 
beş kez çalar.
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4 Çalıştırma

4.2.10 Tanımlı pişirme menüsü
Menü Ağırlık Ekran

A-1
Otomatik ısıtma

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-2
Sebze

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-3
Balık

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-4
Et

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-5
Makarna

50 g (450 ml soğuk suyla) 50
100 g (800 ml soğuk suyla) 100

A-6
Patates

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-7
Pizza

200 g 200
400 g 400

A-8
Çorba

200 ml 200
400 ml 400
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4 Çalıştırma

4.2.11 Çok adımlı pişirme
En fazla iki aşama ayarlanabilir. Aşamalardan biri 
buz çözme ise otomatik olarak birinci aşamaya 
geçmelidir. Her bir aşama sona erdiğinde sesli uya-
rı çalar ve bir sonraki aşamaya geçilir.

C Otomatik menü, çoklu aşamalardan 
biri olarak ayarlanamaz.

C
Örnek: Yiyeceğin buzunu 5 daki-
ka boyunca çözmek ve daha sonra 
7 dakika boyunca %80 mikrodalga 
gücüyle pişirmek için. Adımlar aşağı-
daki gibidir:

1. “Time Defrost” (Zamana Göre Buz Çözme) 
düğmesine bir kez basın; ekranda "dEF2" 
görüntülenir.

2. Buz çözme süresini 5 dakika olarak ayarlamak 
için  düğmesini çevirin.

3. ”Micro./Grill/Combi.”düğmesine bir kez basın.
4. Mikrodalga gücünü %80 olarak ayarlamak için 

"P80" görüntülenene kadar  düğmesini çe-
virin.

5. Onaylamak için ”Start/+30Sec./Confirm” 
düğmesine basın.

6. Pişirme süresini 7 dakika olarak ayarlamak için  
" " düğmesini çevirin.

7. Pişirmeye başlamak için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basın.

4.2.12 Sorgulama İşlevi
1. Mikrodalga, ızgara ve kombi modu pişirme 

durumlarında, ”Micro./Grill/Combi.” düğmesine 
basın; geçerli güç 3 saniyeliğine görüntülenir.

2. Pişirme durumunda, o anki zamanı kontrol et-
mek için “Saat/Zamanlayıcı” (Clock/Kitchen 
Timer) düğmesine basın. Geçerli zaman 3 

saniyeliğine görüntülenir.

4.2.13 Çocuk kilidi
1. Kilit:Bekleme konumundayken “Durdur/

Sil” (Stop/Clear) düğmesine 3 saniye boyunca 
basılı tutun; çocuk kilidi durumuna geçildiğinin 
haberini veren uzun bir "bip" sesi duyulur.

2. Kilidi iptal etme: Kilitli konumdayken 
“Durdur/Sil” (Stop/Clear) düğmesine 3 saniye 
boyunca basılı tutun; kilitli durumdan çıkıldığının 
haberini veren uzun bir "bip" sesi duyulur.

4.2.14 Özellikler
1. Başlangıçta düğmeyi çevirirken sesli uyarı bir 

kez çalar.
2. Pişirme sırasında fırının kapağı açıksa, pişirme 

işlemine devam etmek için ”Start/+30Sec./
Confirm” düğmesine basılmalıdır.

3. Pişirme programı ayarlandığında, 
”Start/+30Sec./Confirm” düğmesine 1 dakika 
boyunca basılamaz. Geçerli zaman görüntülenir. 
Ayar iptal edilir.

4. Güçlü bir şekilde basıldığında sesli uyarı bir kez 
çalar; aksi şekilde basıldığında ise cihaz yanıt 
vermez.

5.  Sesli uyarı, pişirme işleminin sona erdiğini size 
bildirmek için beş kez çalar.
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5.1 Temizlik

A
UYARI: Cihazı temizlemek için 
kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı 
temizleyiciler, metal nesneler veya 
sert fırçalar kullanmayın.

A
UYARI: Cihazı ya da elektrik kab-
losunu asla suya ya da diğer sıvılara 
batırmayın.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Fırının içini temiz tutun. Gıda sıçramaları veya 

dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında 
nemli bir bezle silin. Fırın çok kirlenirse yumuşak 
bir deterjan kullanılabilir. Kapak yüzeyinde leke-
ye, izlere veya matlaşmalara neden olabileceği 
için sprey ve diğer sert temizlik maddelerini kul-
lanmaktan kaçının.

4. Fırının dış yüzeyleri nemli bir bezle temizlen-
melidir. Fırının içindeki çalışan parçaların zarar 
görmesini önlemek için havalandırma açıklıkla-
rından su sızmasına izin verilmemelidir.

5. Taşma ve sıçrama lekelerini çıkarmak için kapa-
ğın ve camın her iki yüzeyini, kapak contalarını 
ve contalara yakın parçaları sık sık nemli bir bez-
le silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

6. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. 
Yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Kontrol 
panelini temizlerken fırının yanlışlıkla çalışmasını 
önlemek için fırın kapağını açık bırakın.

7. Fırın kapağının içinde veya çevresinde buhar 
birikirse yumuşak bir bezle silin. Mikrodalga fırın 
yüksek nemli ortamlarda çalıştırıldığında buhar 
oluşumu meydana gelebilir. Bu durum normal-
dir.

8.  Temizlik için bazen cam tablanın çıkartılması ge-
rekebilir. Tablayı ılık köpüklü suda veya bulaşık 
makinesinde yıkayın.

9.  Aşırı gürültünün önlenmesi için silindir halkası 
ve fırın zemini düzenli olarak temizlenmelidir.
Fırının alt yüzeyini yumuşak bir deterjanla sil-
meniz yeterlidir. Silindir halkası hafif köpüklü 
suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. 

5 Temizlik ve bakım

10. Temizlik için silindir halkasını fırın iç boşluk 
zemininden çıkarttığınızda, geri takarken 
doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun.

11. Fırınınızdaki kokuları gidermek için, bir 
bardak su ve bir limonun suyu ile kabuklarını 
mikrodalgada kullanılabilir derin bir kaseye 
koyun ve fırını 5 dakika süreyle mikrodalga 
modunda çalıştırın. İyice silin ve yumuşak bir 
bezle kurulayın.

12. Fırın lambasını değiştirmek gerektiğinde 
değişim için lütfen yetkili servise başvurun.

13. 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.

14. Lütfen bu cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın; 
eski fırınlar belediyeler tarafından sağlanan 
özel atık merkezlerine atılmalıdır.

15. Mikrodalga Fırın ızgara fonksiyonu ile ilk 
kullanıldığında, hafif bir duman vekoku 
oluşabilir ve belirli bir kullanma süresi sonunda 
kaybolacaktır.

5.2 Saklama
 • Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, 

lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
 • Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğun-

dan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
 • Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
 • Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde mu-

hafaza edin. 

5.3 Taşıma ve Nakliye
 • Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal amba-

lajıilebirlikte taşıyın.
 • Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı 

koruyacaktır.
 • Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler 

koymayın. Cihaz zarar görebilir.
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6 Sorun giderme

Normal
Mikrodalga fırın TV’de parazitlenmeye neden oluyor Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV’de parazitlenme 

olabilir. Mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli 
vantilatör gibi küçük elektrikli cihazların neden olduğu 

parazitlenmeye benzer. Bu durum normaldir.
Fırın lambası kısık Mikrodalga fırında düşük güçte pişirme sırasında, fırın 

lambası kısılabilir. Bu durum normaldir.
Kapakta buhar birikiyor, havalandırma deliklerinden 

sıcak hava çıkıyor 
Pişirme sırasında, gıdalardan buhar çıkabilir. Buharın 
çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ama bir 
kısmı fırın kapağı gibi soğuk bir yerde birikebilir. Bu 

durum normaldir.
İçinde gıda yokken fırın yanlışlıkla çalıştı İçinde gıda yokken cihazın çalıştırılması yasaktır. Bu 

durum çok tehlikelidir.

Sorun Olası Neden Çözüm
Fırın çalışmıyor 1)  Güç kablosu düzgün takılmamış. Fişi çekin. Ardından, 10 saniye sonra 

fişi yeniden takın.
2)  Sigorta atmıştır veya devre 

kesici çalışmıştır.
Sigortayı değiştirin veya devre 
kesiciyi sıfırlayın (şirketimizin 

profesyonel personeli tarafından 
onarılır.)

3) Prizde sorun var. Prizi başka elektrikli cihazlarla 
deneyin.

Fırın ısıtmıyor 4) Kapak iyi kapatılmamış. Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Mikrodalga fırın çalıştığında cam 

döner tabla gürültü yapıyor
5)  Döner tabla ve fırının alt kısmı 

kirli.
Kirli parçaları temizlemek için 

“Mikrodalganın Bakımı” bölümüne 
bakın.
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7 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat 
hizmet vermektedir. 
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı 
arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz 
hizmeti talep edebilirsiniz. 
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler 
iletişim hizmeti aldığınız operatör firma 
tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre 
ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr 
adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bölümünde 
bulunan formu doldurarak veya 0 216 
423 23 53 nolu telefona faks çekerek de 
ulaşabilirsiniz. 
Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara 
Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Beko Çağrı 
Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya 
cep telefonlarından alan 

kodu çevirmeden)

Diğer Numara:
0216 585 8 

888

Aşağıdaki önerilere 
uymanızı rica ederiz.
1.  Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili 

Satıcınıza onaylattırınız. 
2.  Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre 

kullanınız.
3.  Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda 

yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı 
Merkezimize başvurunuz. 

4.  Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik 
kartı”nı sorunuz. 

5.  İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet 
Fişi” istemeyi unutmayınız. alacağınız “Hizmet 
Fişi” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek 
herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır. 

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

Müşteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdi-
ğimiz markamızın müșteri istek 
ve önerilerinin müșteri profi-
li ayrımı yapılmaksızın her ka-
naldan (çağrı merkezi, e-posta,  
www.beko.com.tr, faks, mektup, 
sosyal medya, bayi) rahatlıkla ileti-
lebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, 
șeffaf ve güvenli tek bir bilgi ha-
vuzunda toplandığı, bu kayıtların 
yasal düzenlemelere uygun, objek-
tif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, 
değerlendirildiği ve süreçlerin sü-
rekli kontrol edilerek iyileștirildiği, 
mükemmel müșteri deneyimini 
yașatmayı ana ilke olarak kabul 
etmiș müșteri odaklı bir yaklașımı 
benimsemekteyiz.
Yaklașımımıza paralel olarak tüm 
süreçler yönetim sistemi ile enteg-
re edilerek, birbirini kontrol eden 
bir yapı geliștirilmiș olup, yönetim 
hedefleri de bu sistem üzerinden 
beslenmektedir.



Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Arçelik A.Ş. 34445, Sütlüce / İSTANBUL    T:0216 585 8 888    F:216 585 85 80     Menşei : P.R.C.

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları 
uygulanmaz;
1)  Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2)  Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve 

arızalar,
3)  Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı 

meydana gelen hasar ve arızalar,
4)  Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5)  Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 

hasar ve arızalar,
6)  Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya 

mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi 
durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti 
süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd 
No.6, Yongan Rd, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 China Tel: + 86 75723601793 
tarafından üretilmiştir.

www.beko.com
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GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki 

şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak 
üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan;

 a- Sözleşmeden dönme,  c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b- Satış bedelinden indirim isteme,  ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan 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 kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.

5) 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 yada ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi 
durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6) lgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi 

içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına 
tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu 
yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) 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.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Beko

Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,   
34445, Sütlüce / İSTANBUL

Cinsi: Mikrodalga Fırın
Modeli:  BMD 2084 GMI

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL

web adresi: www.beko.com.tr Azami Tamir 
Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve 

Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve 

Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Garanti Belgesi
Mikrodalga Fırın



Please read this manual first!
Dear Customer,
Thank you for purchasing a Beko product. We hope that you get the best results from 
your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art 
technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying 
documents carefully before using the product and keep it as a reference for future 
use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow 
all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols
Following symbols are used in the various section of this user manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
Warnings for dangerous situations 
concerning the safety of life and pro-
perty.

Warning for hot surfaces.

This product has been produced in environmentally friendly, state of the art facilities.

This appliance conforms to the 
WEEE regulation.

It does not contain PCB.
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1  Important safety and environmental 
instructions

Important Safety Ins-
tructions Read Care-
fully And Keep For 
Future Reference
This section contains safety ins-
tructions that will help protect from 
risk of fire, electric shock, exposure 
to leak microwave energy, personal 
injury or property damage. Failure 
to follow these instructions shall 
void any warranty. 

1.1 General safety
 • The microwave oven is intended 

for heating food and beverages. 
Drying of food or clothing and he-
ating of warming pads, slippers, 
sponges, damp cloth and similar 
may lead to risk of injury, ignition 
or fire.

 • This appliance is intended to be 
used in household and similar app-
lications such as: 

 • Staff kitchen areas in shops, of-
fices and other working environ-
ments; 

 • Farm houses 
 • By clients in hotels, motels and 

other residential type environ-
ments; 

 • Bed and Breakfast type environ-
ments.

 • Do not attempt to start the oven 
when its door is open; otherwise 
you may be exposed to harmful 
microwave energy. Safety locks 
should not be disabled or tampe-
red with.

 • Do not place any object between 
the front side and the door of the 
oven. Do not allow dirt or cleaning 
agent remnants built-up on the 
closure surfaces.

 • Any service works involving re-
moval of the cover that provides 
protection against exposure to 
microwave energy must be per-
formed by authorized persons/
service. Any other approach is 
dangerous.

 • Your product is intended for 
cooking, heating and defrost 
food at home. It must not be 
used for commercial purposes.  
Manufacturer shall not be held li-
able for damages that have arisen 
from misuse. 

 • Do not use this appliance outdo-
ors, bathrooms, humid environ-
ments or in places where the it 
can get wet.

 • No responsibility or warranty 
claim shall be assumed for dama-
ges arising from misuse or impro-
per handling of the appliance.
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1  Important safety and environmental 
instructions

 • Never attempt to dismantle the 
appliance. No warranty claims are 
accepted for damage caused by 
improper handling.

 • Only use the original parts or parts 
recommended by the manufactu-
rer.

 • Do not leave this appliance unat-
tended while it is in use.

 • Always use the appliance on a 
stable, flat, clean dry, and non-slip 
surface.

 • The appliance should not be 
operated with an external clock 
timer or separate remote control 
system.

 • Before using the appliance for the 
first time, clean all parts. Please 
see the details given in the "Clea-
ning and Maintenance" section.

 • Operate the appliance for its in-
tended purpose only as described 
in this manual. Do not use abra-
sive chemicals or steam on this 
appliance. This oven is particularly 
intended for heating and cooking 
the food. 

 • It is not intended for industrial or 
laboratory use.

 • Do not use your appliance to dry 
clothes or kitchen towels. 

 • Appliance becomes very hot while 
it is in use. Pay attention not to 
touch the hot parts inside the 
oven.

 • Your oven is not designed to dry 
any living being.

 • Do not operate the oven empty.
 • Only use utensils that are suitable 

for use in microwave ovens.
 • Cooking utensil may get hot due 

to the heat transferred from 
the heated food to the utensil.  
You may need oven gloves to hold 
the utensil.

 • Utensils shall be checked to en-
sure that they are suitable for use 
in microwave ovens.

 • Do not place the oven on stoves or 
other heat generating appliances. 
Otherwise, it may be damaged and 
the warranty becomes void.

 • Microwave oven must not be 
placed in a cabinet that is not in 
compliance with the installation 
instructions. 

 • Steam may come out while ope-
ning the covers or the foil after 
cooking the food.

 • Use gloves while taking any kind 
of heated food out.
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 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use.

 • Door and outer glass may be very 
hot when the appliance is in use.

1.1.1 Electrical safety
 • If the supply cord is damaged, it 

must be replaced by the manu-
facturer or its service agent or a 
similarly qualified person in order 
to avoid a hazard.

 • Beko Microwave Ovens comply 
with the applicable safety stan-
dards; therefore, in case of any 
damage on the appliance or power 
cable, it should be repaired or rep-
laced by the dealer, service cen-
ter or a specialist and authorized 
service alike to avoid any danger. 
Faulty or unqualified repair work 
may be dangerous and cause risk 
to the user.

 • Make sure that your mains power 
supply complies with the informa-
tion supplied on the rating plate of 
the appliance.
The only way to disconnect the 
appliance from the power supply 
is to remove the power plug from 
the power outlet.

 • Use the appliance with a groun-
ded outlet only.

 • Never use the appliance if the 
power cable or the appliance itself 
is damaged.

 • Do not use this appliance with an 
extension cord.

 • Never touch the appliance or its 
plug with damp or wet hands.

 • Place the appliance in a way so 
that the plug is always accessible.

 • Prevent damage to the power 
cable by not squeezing, bending, 
or rubbing it on sharp edges. Keep 
the power cable away from hot 
surfaces and naked flame.

 • Make sure that there is no danger 
that the power cable could be ac-
cidentally pulled or that someone 
could trip over it when the appli-
ance is in use.

 • Unplug the appliance before each 
cleaning and when the appliance 
is not in use.

 • Do not pull the power cable of the 
appliance to disconnect it from its 
power supply and never wrap its 
power cable around the appliance. 

 • Do not immerse the appliance, 
power cable, or power plug in 
water or any other liquids. Do not 
hold it under running water. 

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • When heating food in plastic or 
paper containers,  keep an eye on 
the oven due to the possibility of 
ignition. 

 • Remove the wire strings and/or 
metal handles of paper or plastic 
bags before placing bags suitable 
for use in microwave oven to the 
oven.

 • If smoke is observed, switch off 
or unplug the appliance and keep 
the door closed in order to stifle 
any flames.

 • Do not use inside of the oven to 
store something. Do not leave 
paper items, cooking material or 
food inside the oven when it is not 
being used.

 • The contents of feeding bottles 
and baby food jars shall be stirred 
or shaken and the temperature 
shall be checked before consump-
tion, in order to avoid burns.

 • This appliance is a Group 2 Class B 
ISM equipment. Group 2 contains 
all ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) equipment in which ra-
dio-frequency energy is intentio-
nally generated and/or used in the 
form of electromagnetic radiation 
for the treatment of material, and 
spark erosion equipment. 

 • Class B equipment is suitable for 
use in domestic establishments 
and establishments directly con-
nected to a low voltage power 
supply network.

 • Door or outer surface of the app-
liance may become hot when it is 
in use.

1.1.2 Product safety
 • Heating the beverages with mic-

rowave may cause them to boil by 
splashing around after they have 
been taken out of the oven; so be 
careful when you are holding the 
containers.

 • Do not roast anything in the oven. 
Hot oil may damage the compo-
nents and materials of the oven, 
and it may even cause skin burns.

 • Pierce food with thick crust such 
as potatoes, zucchinis, apples and 
chestnuts.

 • Appliance must be placed so that 
the rear side is facing the wall.

 • Before moving the appliance, ple-
ase secure the turntable to pre-
vent damage to it. 

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • Eggs in their shell and whole hard-
boiled eggs must not be heated in 
microwave ovens since they may 
explode, even after microwave 
heating has ended.

 • Never remove the parts at the 
rear and sides of the appliance, 
which protect the minimum dis-
tances between the cabinet walls 
and the appliance in order to allow 
for the required air circulation.

1.2 Intended use
 • Failure to maintain the oven in a 

clean condition could lead to de-
terioration of the surface that 
could adversely affect the life of 
the appliance and possibly result 
in a hazardous situation.

 • Cleaning the door seals and adja-
cent parts: Use hot soapy water. 
Clean with a dish cloth, do not 
scour. Do not use a metal or glass 
scraper for cleaning.

 • WARNING: If the door or door 
seals are damaged, the oven must 
not be operated until it has been 
repaired by a competent person.

 • WARNING: It is hazardous for 
anyone other than a competent 
person to carry out any service 
or repair operation which invol-
ves the removal of a cover which 
gives protection against exposure 
to microwave energy.

 • WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in sea-
led containers since they are liable 
to explode.

 • The oven should be cleaned regu-
larly and any food deposits remo-
ved.

 • There should be min 30 cm free 
space above the top surface of 
the oven.

 • Do not use the appliance for any-
thing other than its intended use. 

 • Do not use the appliance as a heat 
source.

 • Microwave oven is intended to 
thaw, cook and stew food only.

 • Do not over-cook foods; other-
wise, you may cause a fire.

 • Do not use steam assisted clea-
ners to clean the appliance.

1  Important safety and environmental 
instructions
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1.3 Children’s safety
 • Extreme caution is advised when 

being used near children and per-
sons who are restricted in their 
physical, sensory or mental abili-
ties.

 • This appliance can be used by the 
children who are at the age of 8 or 
over and by the people who have 
limited physical, sensory or men-
tal capacity or who do not have 
knowledge and experience, as 
long as they are supervised with 
regard to safe use of the product 
or they are instructed accordingly 
or understand the risks of using 
the product. Children should not 
play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance procedures 
should not be performed by child-
ren unless they are controlled by 
their elders.

 • Danger of choking! Keep all the 
packaging materials away from 
children.

 • Only allow children to use the 
oven without supervision when 
adequate instructions have been 
given so that the child is able to 
use the microwave oven in a safe 
way and understands the hazards 
of improper use.

 • Due to excessive heat that arises 
in grill and combination modes, 
children should only be allowed to 
use these modes under supervi-
sion of an adult.

 • Keep the product and its power 
cable so that they are inaccessible 
by children under 8 years old.

 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use. Keep child-
ren away.

 • The appliance is not intended for 
use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless 
they have been given supervised 
or instruction concerning use of 
the appliance by a responsible 
person for their safely.

 • Young children should be super-
vised to ensure that they do not 
play with the appliance.

 • WARNING: Only allow children 
to use the oven without supervi-
sion when adequate instructions 
have been given so that the child 
is able to use the oven in a safe 
way and understands the hazards 
of improper use.

1  Important safety and environmental 
instructions
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1.4 Compliance with the WEEE 
Directive and Disposing of the 
Waste Product: 
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 

and other wastes at the end of its service life. 
Take it to the collection center for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Please con-
sult your local authorities to learn about these col-
lection centers.

1.5 Compliance with RoHS 
Directive
The product you have purchased complies with 
EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not con-
tain harmful and prohibited materials specified in 
the Directive.

1.6 Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materi-
als in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dis-

pose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the pac-
kaging material collection points designated by 
the local authorities.

1  Important safety and environmental 
instructions
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Markings on the product or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory 
conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions. 
Power values are tested at 230V.

2 Your microwave oven
2.1 Overview

1. Control panel
2. Turntable shaft
3. Turntable support
4. Glass tray
5. Oven window 
6. Door group
7. Door safety interlock system
8.  Grill Rack( Only be used in grill function and be 

placed on the glass tray )

2.2 Technical data
Power con-

sumption
230 V~50 Hz,  

1270 W (Microwave) 
Output 800 W

Rated Input
Power(Grill)

1000 W

Operating  
frequency

2450 MHz

Ampere value 5 A
External 

dimensions 
(Microwave 

Oven)

258.2 mm (H) / 439.5 mm (W) / 
356 mm (D)

Internal 
dimensions of 

the oven

206.2 mm (H) / 306 mm (W) / 
304 mm (D)

Oven  
Capacity

20 Liters

Net weight 11.6 kg
Net weight 

(Kit contents)
12.7 kg

6

7

8

1

235 4

Weight Defrost

Time Defrost

Micro./
Grill/Combi.

Clock/
Kitchen Timer

Stop/ClearStart/
+30Sec./Con�rm
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2.3 Installing the turntable

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 • Never place the glass tray upside down. The 
glass tray should never be restricted.

 • Both glass tray and turntable support must al-
ways be used during cooking.

 • All food and containers of food must always 
place on the glass tray for cooking.

 • If glass tray or turntable support crack or break, 
contact your nearest authorized service center.

2 Your microwave oven

Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft

Turntable support
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3 Installation and connection
3.1 Installation and 
connection

 • Remove all packing material and accessories. 
Examine the oven for any damage such as dents 
or broken door. Do not install if oven is damaged.

 • Remove any protective film found on the micro-
wave oven cabinet surface.

 • Do not remove the light brown Mica cover that 
is attached to the oven cavity to protect the 
magnetron.

 • Select a flat surface that provides sufficient 
space for inlet and outlet ducts.

20 cm

30 cm

20 cm

min.85 cm

30 cm

 • Minimum installation height is 85 cm.
 • The rear surface of appliance shall be placed 

against a wall. Leave a minimum clearance of 
30 cm above the oven, a minimum clearance 
of 20 cm is required between the oven and any 
adjacent walls. 

 • Do not remove the legs from the bottom of the 
oven. 

 • Blocking the intake and / or outlet openings can 
damage the oven. 

 • Place the oven as far away from radios and TV 
as possible. Operation of microwave oven may 
cause interference to your radio or TV recep-
tion. 2. Plug your oven into a standard household 
outlet. Be sure the voltage and the frequency is 
the same as the voltage and the frequency on 
the rating label.

A
WARNING: Do not install oven over 
a range cooktop or other heat-pro-
ducing appliance. If installed near or 
over a heat source, the oven could 
be damaged and the warranty wo-
uld be void.

The accessible surface may be hot 
during operation.
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4.1 Control panel

Weight Defrost

Time Defrost

Micro./
Grill/Combi.

Clock/
Kitchen Timer

Stop/ClearStart/
+30Sec./Con�rm

4.2 Operating instructions
This microwave oven uses modern electronic 
control to adjust cooking parameters to meet your 
needs better for cooking.

4.2.1 Clock Setting
When the microwave oven is electrified,the oven 
will display “0:00”, buzzer will ring once.
1. Press “Clock/Kitchen Timer” once ,the hour 

figures will flash.
2. Turn  to adjust the hour figures, the input 

time should be with i n 0--23.
3. Press “Clock/Kitchen Timer” the minute figures 

will flash.
4. Turn  to adjust the minute figures, the input 

time should be with in 0--59.
5. Press “Clock/Kitchen Timer” to finish clock set-

ting. “ : ” will flash. 

C If the clock is not set, it would not 
function when powered.

C
During the process of clock setting, 
if you press “Stop/Clear” or no ope-
ration in one minute, the oven will 
exit the setting.

4.2.2 Kitchen Timer
1. Press “Clock/Kitchen Timer” twice,the screen 

will display “00:00”.
2. Turn  to enter the correct timer.(The maxi-

mum cooking time is 95 minutes,)
3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm set-

ting. 
4. When the kitchen time is reached, clock indica-

tor will go out. The buzzer will ring 5 times. If the 
clock has been set (24-hour system), screen will 
display the current time.

C
The kitchen Time is different from 
24-hour system. Kitchen Timer is a 
timer.

4 Operation
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4.2.3 Microwave Cooking
1. Press the ”Micro./Grill/Combi.” key once, and 

“P100” display.
2. Press ”Micro./Grill/Combi.” for times or turn  

tto select the microwave power “P100”, “P80”, 
“P50”, “P30”, “P10” will display in order.

3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm.
4. Turn  to adjust the cooking time. (The time 

setting should be 0:05- 95:00.)
5. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking.

C
The step quantities for the adjust-
ment time of the coding switch are 
as follow

Setting the dura-
tion

Increment 
amount

0-1 minute 5 seconds
1-5 minutes 10 seconds

5-10 minutes 30 seconds
10-30 minutes 1 minute
30-95 minutes 5 minutes

Microwave Power Chart
Press Once Twice Thrice 4 times 5 times

Microwave Power 100% 80% 50% 30% 10%

4.2.4 Grill Cooking
1. Press the ”Micro./Grill/Combi.” key once, and 

“P100” display.
2. Press ”Micro./Grill/Combi.” for times or turn “   

“ to select the grill power .
3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm when 

the screen display “G”.
4. Turn “  “ to adjust the grill time. (The time set-

ting should be 0:05- 95:00.)

4 Operation
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C
Under the states of auto menu 
and weight defrost, cooking time 
cannot be increased by pressing 
”Start/+30Sec./Confirm”

4.2.7 Defrost by weight
1. Press “Weight Defrost” once, the screen will 

display “dEF1”.
2. Turn to select the food weight. The range of 

weight is 100-2000g.
3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” key to start de-

frosting.

4.2.8 Defrost by time
1. Press “Time Defrost” once, the screen will 

display “dEF2”.
2. Turn  to select the cooking time.
3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” key to start de-

frosting.

5. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking.

C

If half the grill time passes, the oven 
sounds twice, and this is normal. In 
order to have a better effect of gril-
ling food, you should turn the food 
over, close the door, and then press 
”Start/+30Sec./Confirm” to conti-
nue cooking. If no operation, it will 
continue working.

4.2.5 Combination Cooking
1. Press the ”Micro./Grill/Combi.” key once, and 

“P100” display.
2. Press ”Micro./Grill/Combi.” for times or turn 

“  “ to select the combination power 
“C-1 (55%microwave+45%grill)” and “C-2 
(36%microwave+64%grill)” will display in or-
der.

3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm.
4. Turn “  “ to adjust the cooking time. (The time 

setting should be 0:05- 95:00.)
5. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking.

4.2.6 Speedy Cooking
1. In waiting state, press ”Start/+30Sec./

Confirm” key to cook with 100% power level 
for 30 seconds. Each press on the same key can 
increase 30 seconds. The maximum cooking 
time is 95 minutes.

2. During the microwave cooking and time defrost 
process, press ”Start/+30Sec./Confirm” to in-
crease the cooking time.

3. In waiting states, turn “  “ left to choose the 
cooking time directly. After choosing the time, 
press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking. 
The microwave power is 100%.

4 Operation
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4.2.9 Auto menu
1. In waiting states, turn “  “ right to choose the 

menu from “A-1” to “A-8”;
2. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm the 

menu you choose;
3. Turn  to choose the food weight;
4. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking;
5. After cooking finish, the buzzer sounds five 

times.

4.2.10 Auto cooking menu
Menu Weight Display

A-1
Auto reheat

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-2
Vegetable

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-3
Fish

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-4
Meat

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-5
Pasta

50 g (with 450 ml cold water) 50
100 g (with 800 ml cold water) 100

A-6
Potato

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-7
Pizza

200 g 200
400 g 400

A-8
Soup

200 ml 200
400 ml 400

4 Operation
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4 Operation
4.2.11 Multi-step cooking
Two stages can be maximumly set. If one stages 
is defrosting, it should be put in the first stage au-
tomactically. The buzzer will ring once after each 
stage and the next stage will begin.

C Auto menu cannot be set as one of 
the multi-stage.

C
Example: If you want to defrost 
the food for 5 minutes, then to cook 
with 80% microwave power for 7 
minutes. The steps are as following:

1. Press “Time Defrost” once, the screen will 
display “dEF2”.

2. Turn  to adjust the defrost time of 5 minutes;
3. Press ”Micro./Grill/Combi.” once;
4. Turn  to choose 80% microwave power till 

“P80” display;
5. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm;
6. Turn  to adjust the cooking time of 7 minutes;
7. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking.

4.2.12 Inquiring Function
1. In cooking states of microwave,grill and 

combination, press ”Micro./Grill/Combi.”, the 
current power will be displayed for 3 seconds.

2. During cooking state, press “Clock/Kitchen 
Timer“ to check the current time. It will be dis-
played for 3 seconds.

4.2.13 Child lock
1. Lock: In waiting state, press “Stop/Clear” for 

3 seconds, there will be a long “beep” denoting 
entering the children-lock state .

2. Lock quitting: In locked state, press “Stop/
Clear” for 3 seconds, there will be a long “beep” 
denoting that the lock is released.

4.2.14 Specification
1. The buzzer will sound once when turning the 

knob at the beginning;
2. ”Start/+30Sec./Confirm” must be pressed to 

continue cooking if the door is opened during 
cooking;

3. Once the cooking programme has been set,  
”Start/+30Sec./Confirm” is not pressed in 1 min-
ute. The current time will be displayed. The set-
ting will be cancelled.

4. The buzzer sounds once by efficient press, inef-
ficient press will be no responce.

5. The buzzer will sound five times to remind you 
when cooking is finished.
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5.1 Cleaning

A
WARNING: Never use gasoline, 
solvent, abrasive cleaning agents, 
metal objects or hard brushes to 
clean the appliance.

A
WARNING: Never immerse the 
appliance or its power cable in wa-
ter or in any other liquid.

1. Turn the appliance off and disconnect it from 
wall socket.

2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. Wipe with a 

damp cloth when splashed food or spilled liqu-
ids stick on the walls of the oven. A mild deter-
gent may be used if the oven gets very dirty. 
Avoid using sprays and other harsh cleaning 
agents as they may cause stains, marks, and 
opaqueness on the door surface.

4. Outer surfaces of the oven must be cleaned 
with a damp cloth. Do not allow water ingress 
from ventilation openings to prevent damage 
to the operating parts in the oven.

5. Wipe both sides of the door and the glass, door 
gaskets and parts near the gaskets frequently 
with a damp cloth in order to remove the overf-
lowing and splashing stains. Do not use abrasi-
ve cleaning agents.

6. Do not allow control panel to get wet. Clean 
with a soft damp cloth. Leave the door of the 
oven open to prevent inadvertent operation 
while cleaning the control panel.

7. If steam accumulates inside or around the oven 
door, wipe with a soft cloth. This may occur 
when the microwave oven is operated under 
high humidity conditions. It is normal.

8.  In some cases, you may need to remove the 
glass tray for cleaning. Wash the tray in warm 
soapy water or in a dishwasher.

5 Cleaning and maintenance
9. The roller ring and oven floor should be 

cleaned regularly to avoid excessive noise. It 
would be sufficient to wipe the lower surface 
of the oven with a mild detergent. Roller ring 
may be washed in warm soapy water or in a 
dishwasher. When you remove the roller ring 
from oven internal floor for cleaning, ensure 
that you install it in the correct position while 
replacing it.

10. In order to remove bad odors in your oven, put a 
glass of water and juice and peel of a lemon to 
a deep bowl suitable for use in microwave and 
operate the oven for 5 minutes in microwave 
mode. Wipe thoroughly and dry with a soft 
cloth.

11. Please contact the authorized service when 
the oven lamp needs to be replaced.

12. The oven should be cleaned regularly and 
any food deposits should be removed. If the 
oven is not kept clean, this may cause surface 
defects that would affect the lifecycle of the 
appliance negatively and that would possibly 
cause risks.

13. Please do not dispose this appliance with 
household waste; old ovens shall be disposed 
to special waste centers provided by the 
municipalities.

14. When the microwave oven is used in grill 
function, a small amount of smoke and odor 
may occur which will disappear after a certain 
time of usage.

5.2 Storage
 • If you do not intend to use the appliance for a 

long time, please store it carefully.
 • Please make sure that the appliance is unplug-

ged, cooled down and totally dry.
 • Store the appliance in a cool and dry place.
 • Keep the appliance out of the reach of children.
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6 Troubleshooting

Normal
Microwave oven interferes with TV reception Radio and TV reception may be interfered when 

microwave oven is operating. It is similar to the 
interference caused by small electrical appliances, like 

mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Oven light is dimmed In low power microwave cooking, oven light may be 

dimmed. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air coming out of 

vents 
During cooking, steam may arise from the food. Most 
of this steam will get out from vents. But some may 

accumulate on a cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in it. It is not allowed to run the appliance without any food 

inside. It is very dangerous.

Problem Possible Reason Solution
Oven cannot be started. 1)  Power cable is not plugged in 

properly.
Unplug. Then plug again after 10 

seconds.
2)  Fuse is blown or circuit breaker 

is activated.
Replace fuse or reset circuit breaker 
(repaired by professional personnel 

of our company).
3) Trouble with outlet. Test the outlet with other electrical 

appliances.
Oven does not heat. 4) Door is not closed properly. Close the door properly.

Glass turntable makes noise when 
microwave oven operates

5)  Turntable and bottom of the 
oven is dirty.

Refer to “Cleaning and Maintenance" 
section to clean dirty parts.
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