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Biztonsági információk 

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el 
a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy 
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. 
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az 
útmutatót. 

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága 

Vigyázat! Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. 

 A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, 
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő 
tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a 
biztonságukért felelős személy felügyelete mellett 
használhatják. 

 Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. 

 Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. 

 FIGYELMEZTETÉS: A készülék és hozzáférhető részei 
használat közben felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, hogy ne 
érjen a fűtőelemekhez. A 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak 
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 

 FIGYELMEZTETÉS: Ha a készüléket kombinált 
üzemmódban üzemeltetik, a keletkező hő miatt a gyermekek 
csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt. 

 Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor 
célszerű azt bekapcsolni. 3 évnél fiatalabb gyermekeket tilos 
felügyelet nélkül hagyni a készülék közelében. 

 Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy 
karbantartási tevékenységet. 

  



Általános biztonság 

 A készüléket háztartási célú használatra tervezték, ezért nem 
használható szállodákban, üzletekben, irodákban és más 
hasonló helyeken. 

 A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse 
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a 
sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig 
használjon konyhai edényfogó kesztyűt. 

 Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a 
meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a 
készüléket. 

 A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. 
Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a 
melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és 
hasonlók melegítése sérüléshez, felgyulladáshoz vagy 
tűzhöz vezethet. 

 Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a 
dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa 
az esetleges lángokat. 

 Ügyeljünk arra, hogy elektromos kábelek vagy más 
elektromos készülékek ne kerüljenek a forró ajtó vagy a sütő 
közelébe. A kábelek műanyag szigetelése megolvadhat. 
Rövidzárlat veszélye! 

 A tepsi is és a rács is rendelkezik egy olyan tálcavezető 
rendszerrel ami segíti a részleges kihúzást és az ételhez való 
hozzáférést. Ezeket a kiegészítőket mindig a sütő belsejében 
kell tárolni a Kiegészítők részben foglaltak szerint. 

Biztonsági információk - Mikrohullámú 

 FIGYELEM: Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb 
élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak. 



 

 Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú 
sütőben való használatra alkalmasak. 

 Figyelem! A sütő nem használható, ha: 

 Az ajtó nincs megfelelően bezárva; 

 Az ajtózsanérok megsérültek; 

 Az ajtó és a sütő első oldala közötti érintkező felületek 
megsérültek; 

 Az ajtóüveg megsérült; 

 Ha elektromos szikrák láthatók a sütő belsejében annak 
ellenére, hogy nincs benne fém tárgy. 

A sütőt csak akkor szabad újra használni, ha a szakszerviz 
megjavította. 

 Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett 
kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az 
edény kezelésekor. 

 

 Folyadékok melegítésekor legyünk elővigyázatosak! 

Amikor a folyadékok (víz, kávé, tea, tej, stb) forrás közeli 
hőfokot érnek el a sütőben és hirtelen kivesszük őket, 
kifröccsenhetnek az edényből. SÉRÜLÉS- ÉS 
ÉGÉSVESZÉLY! 

Az ilyen veszélyek elkerülése érdekében a folyadékok 
melegítésekor tegyünk egy teáskanalat vagy egy 
üvegpálcikát az edénybe. 

 Soha ne melegítsünk bébiételt vagy –italt lezárt üvegekben 
vagy edényekben. Az ételt melegítés után keverjük fel vagy 
rázzuk jól össze, hogy a hő egyenletesen szétoszoljon 
benne. Ellenőrizzük az étel hőfokát, mielőtt a gyereknek 
adnánk. ÉGÉSVESZÉLY! 



 Ne melegítsen a készülékben friss, egész tojást vagy kemény 
tojást, mert azok még a mikrohullámú melegítés befejezése 
után is felrobbanhatnak. 

 Figyelem! Ne melegítsünk tiszta alkoholt vagy 
alkoholtartalmú italokat a mikrohullámú sütőben. 
TŰZVESZÉLY! 

 Figyelem! A túlmelegítés vagy égés elkerülése érdekében 
nagyon fontos, hogy kisebb mennyiségű ételek 
melegítésekor ne válasszunk túl hosszú időtartamot vagy túl 
magas fokozatot. Például egy zsemle 3 perc után eléghet, ha 
túl magas fokozatot választunk. 

 Pirításhoz használjuk a grill funkciót és figyeljük a sütőt egész 
idő alatt. Ha kombinált funkciót használunk kenyérpirításhoz, 
nagyon rövid idő alatt tűz képződhet. 

 Kis adagok (például egy pohár víz, egy csésze tej vagy egy 
zacskó pattogatnivaló kukorica) felmelegítésekor a legjobb 
eredmény eléréséhez a következő elhelyezést javasoljuk: 

 Helyezze az üvegtálcát vagy négyszögletes rácsot a 
lehető legmagasabb szintre, figyelembe véve a 
felforrósítandó étel vagy ital méreteit; 

 Helyezze az ételt vagy italt az üvegtálca vagy 
négyszögletes rács bal oldalára. 

 A pattogatnivaló kukoricás zacskót nem szabad 
közvetlenül a rácsra helyezni; helyezze a pattogatnivaló 
kukoricás zacskót egy üveg vagy kerámia edényre, majd 
helyezze az edényt a négyszögletes rács bal oldalára. 

 Rendszeres időközönként fordítsa meg vagy kavarja meg az 
ételt az egyenletesebb melegítés érdekében. 

 Ahogy, hogy a legjobb sütési eredményt érje el a 
mikrohullámú sütővel, helyezze az ételt a rácsra vagy az 
üvegtálcára, és helyezze azt a lehető legmagasabb szintre. 



 

 Ne helyezze az ételt közvetlenül a sütő üregének aljára. A 
melegítési teljesítmény gyenge lesz, és fennáll a sütő 
sérülésének veszélye. 

 Ne fedje le a sütő üregének alját alufóliával, mert fennáll a 
sütő sérülésének veszélye. 

A következő utasítások betartásával elkerülheti a sütő 
károsodását és egyéb veszélyes helyzetek kialakulását 

 Soha ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt. Ha a sütő 
üres, elektromos túltöltés keletkezhet, és a sütő károsodhat. 
A KÉSZÜLÉK KÁROSODHAT! 

 A sütő próbaprogramozásának elvégzése során tegyen egy 
pohár vizet a sütőbe. A víz elnyeli a mikrohullámokat, így a 
sütő nem károsodhat. 

 Ne takarja le és ne zárja el a szellőzőnyílásokat. 

 Megfelelően helyezze el a sütő tartozékait az oldalsó 
rácsokra (lásd: “Kiegészítők”) 

 Csak mikrohullámú berendezésben használható edényeket 
helyezzen a sütőbe. Az edények és tálak használata előtt 
ellenőrizze, hogy azok alkalmasak-e mikrohullámú sütőben 
való használatra (lásd az edénytípusokra vonatkozó részt). 

 Soha ne távolítsa el a sütő belsejében, felül található 
csillámlemez borítást! Ez a borítás akadályozza meg, hogy a 
zsiradék és az ételdarabok károsíthassák a mikrohullámú 
generátort. 

 Ne tartson gyúlékony anyagot a sütőben, mert az a sütő 
bekapcsolásakor meggyulladhat. 

 Ne használja a sütőt tárolásra. 

 Ne használja a sütőt zsiradékban sütésre, mert a 
mikrohullámmal melegített zsiradék hőmérsékletét nem lehet 
szabályozni. 



 Ne támaszkodjon és ne üljön a sütő ajtajára. Ez a sütő 
károsodását okozhatja, különösen az ajtópántoknál. Az ajtó 
maximum 8 kg terhelést bír el. 

 A talp és a rács maximális terhelése szintén 8 kg lehet. A sütő 
károsodásának elkerülése érdekében ne terhelje ennél 
jobban. 

 

Installáció 

 Az elektromos bekötést úgy kell végrehajtani, hogy a 
készülék leválasztható legyen a hálózatról egy minden 
pólusánál minimum 3 mm-es érintkezőtávolságú eszközzel. 
Erre alkalmas leválasztó eszközök lehetnek például a 
megszakítók, biztosítékok (a csavaros biztosítékokat ki kell 
venni a foglalatból), az áramvédő kapcsolók és védőrelék. 

 Ha az elektromos csatlakozás egy dugón keresztül történik, 
és ez a telepítés után is elérhető marad, akkor nem 
szükséges az említett szétválasztó berendezést biztosítani. 

 Az üzembe helyezést az érvényben lévő előírásoknak 
megfelelően kell elvégezni. 

 A beszerelés során biztosítani kell az érintésvédelmet is. 

 FIGYELEM: A sütőt földelni kell.  

 FIGYELMEZTETÉS! A készülék beépíthető. A beépítési 
méretekre vonatkozó részletes információkat a jelen 
használati útmutató utolsó oldalain találja. 



 

Tisztítás és karbantartás 

 FIGYELEM: A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt 
húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból. 

 A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az 
ételmaradékokat el kell távolítani. 

 A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának 
gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet a 
készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet. 

 Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a 
sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a 
felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti. 

 A készülék tisztításához ne használjon gőzölős 
takarítógépet. 

 Az ajtó érintkező felületeit (a sütőtér előlapját és az ajtó belső 
oldalát) különösen tisztán kell tartani a sütő helyes 
működésének biztosítása érdekében. 

 Kérjük, kövesse „A sütő tisztítása és karbantartása” című 
részben leírt utasításokat. 

 FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt kicserélné a sütővilágítás 
izzóját, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van 
kapcsolva, mert így elkerülheti az áramütés veszélyét. 
Olvassa el „A SÜTŐ IZZÓJÁNAK CSERÉJE” című fejezetet. 

Szerviz és javítás 

 FIGYELEM: A szerviz és javítás megkezdése előtt húzza ki 
a hálózati dugaszt a fali aljzatból.  

 FIGYELEM: Kizárólag szakember végezhet bármely olyan 
javítást, mely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó 
burkolat eltávolításával jár. 



 FIGYELEM: A sütőajtó vagy az ajtótömítések sérülése 
esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg azt a 
jótállási jegyben feltüntetett szervizben meg nem javították. 

 Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a 
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett 
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon 
elő. 

 A javítási és karbantartási munkákat, különösen az áram 
vezetését biztosító részeknél, csak a gyártó által 
felhatalmazott szakember végezheti. 

Ebben a kézikönyvben a sütők általános jellemzőit írtuk le, 

ezért lehetséges, hogy nem teljesen egyezik meg az Ön 

sütőjével. Az Ön sütőjének a speciális tulajdonságait és 

felszereltségét az ehhez a kézikönyvhöz mellékelt 

Használati Útmutatóban találja. 

A gyártó fenntartja a jogot a termék jellemzőinek a 

módositására a működés javítása érdekében. 



 

Ez az információ kizárólag a szerelőnek szól, 

mivel ő a felelős a szerelésén és az 

elektromos csatlakoztatásért. Abban az 

esetben, ha Ön saját kezűleg szereli be a 

sütőt, a gyártó nem telel az esetleges 

károkért. 

SZERELÉS ELŐTT 

 A sütő mozgatásához az oldalán fogja 
meg a készüléket. Soha ne használja az 
ajtó fogantyúját a sütő felemeléséhez. 

 Ne szerelje a sütőt bútonap mögé. Ez 
túlforrósodást okozhat. 

 Ha munkalap alá szereli a sütőt, tartsa be 
a szerelési utasításokat. 

 A bútor hátsó részén kerülje a kiálló 
részeket (bútor támaszok, csövek, 
csatlakozóaljak, stb...) 

 Amikor az elektromos hálózati csatlakozó 
abban a bútorban található, ahová a sütőt 
szerelik, az az árnyékolt részre kerüljön. 
2. ábra. 

 A bútornak, amibe a sütőt szerelik, 
valamint a mellette levő bútoroknak is 
ellenállónak kell lenniük a 85º C feletti 
hőmérséklettel szemben. 

 Szigorúan be kell tartani a szerelési 
utasítá sokat, ellenkező esetben a sütő 
ventiláclós álamkölle leblokkolhat, magas 
tet ereanényezve ami mhd a bútort, mind 
pedig a készüéket károsíthatja. 

 Szerelés előtt ellenőrizze a bútor 
méreteit, és és a lúrandó lyukak helyét az 
alábbi ábrákon jelölt módon: 

45cmes sütő: 7. ábra 

45cmes sütő: 8 ábra 

A szerelőnek ellenőriznie kell, hogy: 

 A hálózat feszültsége és frekvenciája 
megfelel a Műszaki Adatlapon feltüntetett 
értékeknek. 

 Az elektromos szerelés kibírja a Műszaki 
Adatlapon feltüntetett maximum 
teljesítményt. 

 Az elektromos csatlakoztatás után 
ellenőrizze a sütő minden részének a 
megfelelő működését. 

SÜTŐ SZERELÉS  

Minden sütőhöz. Az elektromos 

csatlakoztatás után:  

1. Helyezze be a sütőt a bútorba, vigyázva 

arra, hogy a tápvezeték ne akadjon be és 

ne kerüljön érintkezésbe a sütő fonó 

részeivel. 

2. Figyeljen arra, hogy a sütő burkolata ne 

érjen hozzá a bútor falához, és hogy 

legalább 2 mm távolság legyen a bútor és 

a sütő között. 

3. Úgy helyezze el a sütőt, hogy legalább 

5mm távolság legyen a sütő és az azt 

körülvevő bútorok ajtajai között. 3. ábra. 

4. Nyissa ki az ajtót és csiptesse rá a sütőhöz 

mellékelt műanyag (itközőket a megfelelő 

helyekre. 9. ábra.  

5. Rögzítse a sütőt a bútomoz a mellékelt 

csavarok segítségével, az ütközőkön 

keresztül becsavarva őket. 

  

Ne támaszkodjon a sütő nyitott ajtajára a 
4. és 5. lépésben, mivel a sütő nincs a 
bútorhoz rögzítve, így előrebillenhet és 
Iezuhanhat.



Környezetvédelmi információ 

A csomagolás teljesen újrahasznosítható 

anyagokból Készült, és ismét fel lehet 

használni. Kérdezze meg a település 

illetékeseit az ilyen jellegű anyagok 

eltávolításáról szóló rendelkezésekről. 

TERMÉK ELDOBÁSA  

 
Az első használat előtt 
A gyártási folyamat miatt a sütő tartalmazhat 

zsír és egyéb szennyeződés maradványokat, 

ezek eltávolítását az alábbi módon végezze 

el:  

Távolítsa el az összes csomagoló elemet, 

beleértve a műanyag védőt is, 

amennyiben az Ön sütőjét ezzel 

felszerelték!

Kapcsolja be a sütőn , a funkciót vagy 

ennek hiányában , funkciót 200ºC-on 1 
óra hosszat. Ehhez olvassa el a jelen 

kézikönyvhöz mellékelt Használati 
Utmutatót.

A sütőt nyitott ajtóval hűtse le, ezáltal 

szellőzik és eltávoznak a szagok a 

belsejéből.

Amikor kihűlt, tisztítsa meg a sütőt és a 

kiegészítőit.

Az ilyen első működtetés során füst és szagok 

keletkezhetnek, ezért fontos a konyha 

megfelelő szellőztetéséről gondoskodni. 

Egyéb fontos tudnivalók 
Ne takarja le alumínium papírral a sütő alját, 

mert az befolyásolhatja a sütés minőségét, és 

károsíthatja a belső rész zománc bevonatát 

és a konyhabútor belsejét. 

Ne öntsön vizet működés közben a sütő 

aljára, mert az károsíthatja a zománcot. 

A nagy mennyiségű folyadékkal való sütés 

során normális, hogy az ajtó némileg 

bepárásodik. 

Amikor a sütő működése során csukjuk be az 

ajtót előfordul, hogy hallatszik a levegő hangja 

a sütő belsejében. Ez egy normál hatás, ami 

abból a nyomásból adódik, ami az ajtó 

bezárásakor keletkezik, hogy biztosítsa a 

belső tér tökéletes zárását. 

  

lehet átlagos háztartási hulladékként 
kezelni.Kötelező a használt elektromos 
berendezések felvevőhelyén leadni 
további újrafelhasználás  Ezáltal Ön segít 
megelőzni a helytelen eljárásból fakadó, a 
környezetre és a közegészségügyre 
hámló esetleges negatív 
következményeket. 

A termék újrafelhasználásáról bővebb 
információt kaphat ha felhívja az adott 
település önkormányzatát, a háztartási 
hulladék kezelő egységet vagy azt a 
boltot, ahol a terméket vásárolta. 

A termék csomagolásán található  jel 
azt jelenti, hogy ezt a berendezést nem 



 

Kiegészítők 

Ne helyezzen se edényeket, se ételt a sütő 

aljára. Mindig a sütő tartozékát képező 

tepsiket és rácsokat használja. 

You can place the glasses directly on the 

bottom of the oven for making yoghurt. 

Bármilyen más étel készítéséhez helyezze be 

a tepsi vagy a rácsot a sütő belső oldalán 

található vezetősínekre az alábbiak szerint:  

1. Két oldalsó tartósín közé vagy valamelyik 

kihúzható vezetősínre ha a sütője 

rendelkezik vele. 

2. A rács és néhány tepsi is fel van szerelve 

visszatartó réssel ami megakadályozza a 

véletlenszerű kihúzást. Helyezze ezeket a 

réseket a sütő hátsó része irányába lefele 

mutatva. 4. ábra. 

3. Annak a rácsnak a felülete, amire az 

edényeket helyezik majd, maradjon az 

oldalsó sínek alatt. Így elkerüli az edény 

véletlenszerű elcsúszását. 5. ábra. 

Tisztítas és karbantartás 

A SÜTŐ KÜLSEJÉNEK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐINEK A TISZTÍTÁSA 

Langyos szappanos vízzel vagy semleges 

tisztítószerrel mossa le a sütő külsejét. 

A rozsdamentes vagy festett felületekkel 

óvatosan bánjon és csak olyan kendőt vagy 

szivacsot használjon, ami nem karcol. 
SÜTŐ BELSEJÉNEK A TISZTÍTÁSA 

A sütő belsejét rendszeresen tisztítsa a zsír és 

ételmaradékoktól, különben későbbi sütések 

alkalmával füstöt, szagokat és foltok 

megjelenését eredményezik. 

Zománcozott felületek esetén nylon kefét 

vagy szivacsot és langyos, szappanos vizet 

használjon. Akkor kezdje meg a tisztítást, 

amikor a sütő teljesen lehűlt. Ha sütőkhöz való 

tisztítószereket használ, csak a zománcozott 

felületeken használja őket, és kövesse a 

gyártó utasításait. 

Ne használjon fémszivacsot, fémkefét vagy 

semmi olyan eszközt, ami megkarcolhatja a 

zománcot. 

Idővel bizonyos élelmiszerfajták, mint a 

paradicsom, az ecet, a sós sültek a zománc 

elszíneződését okozzák. Ez természetes és 

nem befolyásolja a készülék működését. Ne 

próbálja meg ezeket a foltokat a már leírt 

agresszív módszerekkel eltávolítani, mert 

visszavonhatatlanul károsíthatja a felületet. 

Rendszeresen tisztítsa a sütő tömítéseit a zsír 

vagy élelmiszer maradékok eltávolítása 

érdekében. Ezzel elkerüli a tömitők 

károsodását és törését a későbbi sütések 

során. 

Javasoljuk, hogy a tömítést szétszerelés 

nélkül tisztítsa. 

 
  

Bármilyen beavatkozás esetén Ie kell 
kapcsolni a berendezést az elektromos 
hálózatról.

A sütő belsejét ne tisztítsa gőzzel vagy 

víznyomással működő tisztító 

berendezésekkel. 



Oldalsó rögzítők leszerelése 

1. Távolítsa el a kiegészítőket a sütő 

belsejéből. 

2. Teljesen csavarja le az elülső 

rögzítőcsavart (A), húzza előre a 

rögzítőket (B) és távolítsa el őket. 10 ábra. 

 

Rögzítők szerelése 

3. Helyezze be a hátsó rögzítőcsavart a 

hátsó mélyedésbe. 

4. Tegye be az elülső rögzítőcsavart (C) az 

elülső rögzítő mélyedésbe. 11 ábra.  

5. Fogassa meg a rögzítőt a csavarral (D) és 

csavarja amíg nem illeszkedik a helyére. 

11 ábra. 

 

SÜTŐ AJTAJÁNAK A TISZTÍTÁSA 

A sütőajtó üveg lapjainak szét- és 

összeszerelése  

 
 

A sütő modelljétől függően 1 vagy 3 

üvegréteget tartalmazhat. Ehhez kövesse a 

sütőjébe szerelt ajtótípusnak megfelelő 

utasításokat. 

1. Az ujjaival nyomja meg a sütő ajtó mindkét 

oldala felső részén található gombokat. 12 

ábra.  

2. Anélkül, hogy elengedné a gombokat, 

húzza meg az ajtó felső zárját. 13 ábra.  

3. Távolítsa el az ajtó üveg lapjait. Tisztítsa 

meg őket üvegtisztítóval vagy szappanos 

vízzel és egy puha kendővel törölje 

szárazra. 

 

4. Miután megtisztította az üveglapokat, 

helyezze be a 3. számút ugyanabban a 

helyzetben, oly módon, hogy a 

TERMOGLASS felirat a 14 ábrán jelölt 

módon látszódjon. 

5. Ismét rögzítse az ajtó felső zárját, ügyelve 

arra, hogy az oldalsó fülek a helyükre 

illeszkedjenek. 

 

GŐZÖLŐS SÜTŐ SPECIFIKUS TISZTÍTÁS 

Kiolvasztás 

A gőz funkció használata esetén a vezetékes 
víz keménységétől (a víz vízkőtartalma) 
függetlenül minden esetben vízkő rakódik le a 
gőzképző egységben. 

A vízkőmentesítések gyakorisága a 

vízkeménység, illetve a készülékhasználat 

gyakoriságának függvénye. Amennyiben 

hetente 4×30 percet használja a gőzfejlesztő 

egységet, a készülék vízkőmentesítése az 

alábbi táblázatban felsorolt gyakorisággal 

javasolt (a vízkeménység függvényében):

Vízkeménység 
Javasolt 

vízkőmentesítési 
gyakoriság 

Nagyon lágy 18 hónap 

Közepesen 
kemény 

9 hónap 

Nagyon kemény 6 hónap 

A sütő ajtó üveglapjainak a leszerelését 
mindig úgy végezze, hogy a csuklópántok 
blokkoló helyzetben legyenek. Ellenkező 
esetben az ajtó becsukódik, ezáltal a nem 
leszerelt üvegek összetörhetnek és 
sérülést okozhatnak.

Az eltávolítás során figyelje meg az 
üveglapok sorrendjét és helyzetét, mivel 
ugyanebben a sorrendben és helyzetben 
kell majd őket visszahelyezni a tisztítás 
befejeztével. 

Soha ne indítsa be a sütőt, ha bármelyik 
üveglap is hiányzik. 

Ha az oldalsó konzolokat nem szilárdan 

rögzíti az anyákhoz, akkor túlmelegedhet 

és károsodhat. 



 

A készülék automatikusan érzékeli a 
vízkőmentesítés szükségességét, amint azt a 
Használati utasítás. 

FONTOS MEGJEGYZÉS: A 

vízkőmentesítés elmaradása nagy 

valószínűséggel befolyásolja a normál 

használatot és a készülék 

meghibásodásához vezet. 

Megfelelő vízkőmentesítő oldatok 

A vízkőmentesítéshez használjon “Durgol®” 
oldatot. 

A fent említett oldat segítségével szakszerűen 
és kíméletesen elvégezhető a készülék 
vízkőmentesítése. Az oldat 
ügyfélszolgálatokon kapható. 

Figyelem! Soha ne használjon ecetet vagy 
ecet alapú termékeket, mivel ezek 
károsíthatják a sütő belső alkatrészeit. 

A hagyományos vízkőmentesítő oldatok 

nem megfelelők, mivel habképző 

összetevőt tartalmazhatnak.

SÜTŐ LÁMPA CSERÉJE 

 

A csereizzónak 300ºC-ig ellenállónak kell 

lennie. Kérje a szakszerviztől. 

 

Első lámpa cseréje 

Az izzó cseréjéhez a következőképpen járjunk 

el: 

1. Áramtalanítsuk a készüléket. Húzzuk ki a 

villásdugót a konnektorból vagy a 
kapcsoló segítségével szakítsuk meg az 
áramellátást. 

2. Csavarozzuk ki és távolítsuk el az izzó 

fedelét (1). 

3. Vegyük ki a halogén izzót (2). Figyelem! 
Az izzó igen forró lehet. 

4. Helyezzünk be egy új G9 230V/ 25W izzót. 
Figyelem! Ne érintsük az izzó felületét 
közvetlenül az ujjainkkal, mert kárt 
okozhatunk benne. Kövessük az izzó 

gyártójának utasításait. 

5. Csavarozzuk vissza az izzó fedelét a 

helyére (1). 

6. Csatlakoztassuk újra a hálózatra a sütőt.

Hiba esetén

Ebben a bekezdésben a sütővel 

leggyakrabban előforduló meghibásodások, 

valamint ezek leggyakoribb okai és 

lehetséges megoldásai találhatóak. 

A sütő nem működik 

 Ellenőrizze az elektromos hálózati 
csatlakoztatást. 

 Ellenőrizze a biztosítékokat és a 
berendezés áramköri megszakítóját. 

 Győződjön meg róla, hogy az óra kézi 
beállításon vagy programozva van. 

 Ellenőrizze a kiválasztott hőmérsékletet és 
funkciót. 

A sütő belső világítása nem kapcsolódik 

be 

 Cserélje ki az izzót. 

 

A lámpa cseréjéhez először győződjön 

meg arról, hogy a sütőt lekapcsolta az 

elektromos hálózatról. 



 

 Ellenőrizze a helyes beszerelést a 
SzereIési Utasítások szerint. 

Semmi sem történik, ha a gombokat 

megnyomják 

 Ellenőrizze, hogy a biztonsági blokk aktív-
e. 

A melegedést jelző ellenőrző lámpa nem 

világít 

 Válasszon ki egy hőmérsékletet. 

 Válasszon ki egy funkciót. 

 Csak akkor világít miközben a sütő 
meiegszik, hogy elérje a kiválasztott 
hőmérsékletet. 

A sütő működése közben füst keletkezik 

 Az első üzembe helyezés során 
természetes. 

 Rendszeresen tisztítsa a sütőt. 

 Csökkentse a tepsire helyezett zsír vagy 
olaj mennyiségét. 

 Ne használjon a sütési táblázatban 
megadott hőmérsékletnél magasabbat.

Nem a várt sütési eredményt kapja 

 Nézze át a sütési táblázatot, hogy a sütő 
működését jobban megismerje. 

A kiegészítők és a tálcarögzítő tartói 

sérültek 

 Újakra kell őket cserélni és a jövőbeli 
tisztítások során el kell őket távolítani. 

 

A zománc színe megváltozott vagyfoltok 

jelentek meg rajta 

 Bizonyos élelmiszerek vegyi összetétele 
okozza ezeket az elváltozásokat a 
zománcon. 

 Ez egy természetes folyamat, ami nem 
károsítja a zománc tulajdonságait. 

A sütő működése közben furcsa zajokat 

hallunk 

 Nem keletkezik-e a sütőben fémtárgyak 
által okozott elektromos szikra (lásd Sütési 
útmutató). 

 Az edények nem érintkeznek-e a sütő 
falaival. 

 Nincs-e ottfelejtett evőeszköz vagy más 
konyhai eszköz a sütőben.

Az étel nem melegszik fel, vagy nagyon 

lassan melegszik! Ellenőrizzük, hogy 

 Nem használtunk-e véletlenül fém edényt. 

 Megfelelő működési időt és fokozatot 
választottunk-e.  

 Nem nagyobb mennyiségű, vagy 
hidegebb-e a sütőbe helyezett étel, mint 
általában. 

Az étel túl forró, kiszáradt, vagy megégett 

 Ellenőrizzük, hogy megfelelő működési időt 
és teljesítmény-fokozatot állítottunk-e be. 

A főzési folyamat végeztével zajokat 

hallunk 

 Ez nem jelent problémát. A hűtőventilátor 
egy ideig még működik. Amikor a hőfok 
megfelelően lecsökkent, a ventilátor 
automatikusan kikapcsol. 

  



 

Műszaki információ 

Hibabejelentéskor a hiba fajtáját, valamint 

következő adatokat diktálja be 

szakszervizünknek: 

1. Szériaszám (S-No)  

2. Készülék modellszáma (Mod.) 

ő ű

 

  

Ha a jelenlegi tanácsok ellenére is fennáll 
a probléma, keresse szakszervizünket. 
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Güvenlik Bilgileri 

 Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce verilen talimatları 
dikkatlice okuyun. Yanlış kurulum ve kullanımın yaralanmalara ve 
hasara neden olması durumunda, üretici herhangi bir sorumluluk 
üstlenmemektedir. İlgili talimatları ileride kullanmak üzere saklayın. 

Çocuklar ve Hassas Kişilerin Güvenliğine ilişkin Bilgiler 

Uyarı! Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski. 

 Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya 
zihinsel yetenekleri kısıtlanmış veya bir yetişkin tarafından 
veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim 
altında tutulmaları durumunda, deneyim ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir. 

 Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim 
altında tutulmalıdır.  

 Ambalajlama malzemesini çocuklardan uzak tutun. 

 UYARI: Söz konusu cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım 
esnasında ısınır. Isınmış parçalara dokunulmaması adına 
gerekli özen gösterilmelidir. 8 yaşından küçük çocuklar, 
sürekli olarak gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan 
uzak tutulmalıdır. 

 UYARI: Cihazın kombinasyon modunda çalıştırılması 
durumunda, yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle çocukların 
fırını kullanmasına yalnızca gözetim altında tutulmaları 
şartıyla izin verilmelidir. 

 Cihazda çocuk emniyet aygıtının bulunması halinde, ilgili 
aygıtın etkinleştirilmesi tavsiye edilir. 3 yaşından küçük 
çocukların gözetim altında tutulmadıkları takdirde cihazın 
yakınana yaklaşmalarına izin verilmemelidir. 

 Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemlerinin gözetim altında 
tutulmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır.  



Genel Güvenlik Hususları 

 Söz konusu cihaz ev tipi uygulamalarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır, otel, mağaza, ofis ve benzeri ortamlarda 
kullanılmamalıdır. 

 Cihaz çalışırken iç kısmı ısınır. Cihazın içerisinde yer alan 
ısınmış parçalara dokunmayın. Aksesuar veya fırın kaplarını 
çıkarırken veya yerleştirirken her zaman fırın eldiveni 
kullanın. 

 Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma 
ihtimali nedeniyle cihaza dikkat edin. 

 Cihaz yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için tasarlanmıştır. 
Yiyecek veya giysilerin kurutulması ve elektrikli battaniye, 
terlik, sünger, nemli bez ve benzer maddelerin ısıtılması 
yaralanma, alev alma veya yangın tehlikesine neden olabilir. 

 Duman çıkması durumunda, alevi bastırmak için cihazı 
kapatın veya fişini çekin ve fırın kapağını kapalı tutun. 

 Diğer elektrikli cihazların güç kablolarının sıcak fırın kapağı 
veya fırın ile temas halinde olmadığından emin olun. Kablo 
yalıtım maddesi eriyebilir. Kısa devre tehlikesi! 

 Uyarı! Yiyecek probunu kullanmıyorsanız lütfen boşluğun 
içindeki soketi kapatın. Soketin kapatılmaması fırına zarar 
verebilir.  

 Sadece bu fırın için önerilen yiyecek probunu kullanın. 

 Tepsi ve raf, yiyeceklerin kolayca kısmen çıkarılması ve 
kullanılması için bir sisteme sahiptir. Aksesuarlar bölümünde 
belirtildiği gibi bu aksesuarları daima fırının içine yerleştirin. 

Mikrodalga Güvenlik Talimatları 

 UYARI: Sıvıları ve diğer yiyecekleri kapalı kaplarda 
ısıtmayın. Patlayabilirler. 

 Sadece mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun kapları 
kullanın. 

 Uyarı! Aşağıdaki durumlarda fırın kullanılamaz: 

 Fırın kapağı doğru kapatılmamış; 



 

 Kapak menteşeleri hasar görmüş; 
 Kapak ile fırın önü arasındaki temas yüzeyleri zarar 

görmüş; 
 Kapak camı zarar görmüş; 

 İçinde metal bir nesne olmamasına rağmen fırının içinde 
devamlı elektrik arkı var. 

Fırın ancak Teknik Destek Servisi teknisyeni tarafından tamir 
edildikten sonra tekrar kullanılabilir. 

 İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli patlayıcı 
kaynamalara neden olabilir. Kabı kullanırken dikkatli 
olunmalıdır. 

 
 Sıvıları ısıtırken dikkatli olun! 

Sıvılar (su, kahve, çay, süt, vb.) fırının içinde neredeyse 
kaynama noktasına geldiğinde ve aniden alındığında, kaptan 
dışarı fışkırabilir. 
YARALANMA VE YANIK TEHLİKESİ! 
Sıvıları ısıtırken bu tarz durumlardan kaçınmak için kabın 
içine bir çay kaşığı veya cam çubuk yerleştirin. 

 Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içeriği yanma 
riskinden kaçınmak için karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve 
tüketilmeden önce sıcaklık kontrol edilmelidir. 

 Kabuklu yumurtalar ve çok pişmiş yumurtalar mikrodalga 
ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilecekleri için 
cihazda ısıtılmamalıdır. 

 Uyarı! Mikrodalgada saf alkol veya alkollü içecekler 
ısıtmayın. YANGIN TEHLİKESİ! 

 Dikkatli olun! Yiyeceklerin aşırı ısınmasını veya yanmasını 
önlemek için az miktarda yiyeceği ısıtırken uzun süre veya 
çok yüksek güç seviyelerinin seçilmemesi çok önemlidir. 



Örneğin, seçilen güç seviyesi çok yüksekse küçük bir 
yuvarlak ekmek 3 dakika sonra yanabilir. 

 Kızartma işlemi için sadece ızgara fonksiyonunu kullanın ve 
fırına her zaman dikkat edin. Ekmeği kızartmak için kombine 
fonksiyonu kullanırsanız ekmek çok kısa sürede alev alır. 

 Küçük yükleri (örneğin bir bardak su, bir bardak süt veya bir 
patlamış mısır torbası gibi) ısıtırken en iyi sonuçları elde 
etmek için aşağıdaki şekilde yerleştirilmeleri önerilir: 
 Isıtılacak yiyeceğin veya içeceğin boyutlarını dikkate 

alarak cam tepsiyi veya dikdörtgen rafı mümkün olan en 
yüksek seviyeye yerleştirin; 

 Yiyecek veya içecekleri cam tepsinin sol tarafına veya 
dikdörtgen rafa yerleştirin. 

 Patlamış mısır torbaları doğrudan rafın üzerine 
yerleştirilemez; patlamış mısır torbasını bir bardak veya 
seramik bir tabağa yerleştirin ve tabağı dikdörtgen rafın sol 
tarafına koyun. 

 Isıtma homojenliğini artırmak için yiyecekleri düzenli 
aralıklarla çevirin veya karıştırın. 

 Mikrodalga fırınlarda en iyi pişirme sonuçlarını elde etmek 
için yiyeceği rafa veya cam tepsinin üzerine yerleştirin ve 
mümkün olan en yüksek seviyeye koyun. 

 Yiyecekleri doğrudan fırın boşluğunun altına yerleştirmeyin. 
Isıtma performansı düşük olacaktır ve fırının hasar görme 
riski vardır. 

 Fırının hasar görme riski bulunduğundan, fırın boşluğunun 
tabanını alüminyum veya kalay folyo levhalarla kapatmayın. 

Aşağıdaki talimatlara uyarak mikrodalga fırının zarar 
görmesini engelleyebilir veya diğer tehlikeli durumların önüne 
geçebilirsiniz 

 Boşken mikrodalga fırını asla çalıştırmayın. İçinde yiyecek 
yoksa, aşırı elektrik yüklenebilir ve fırın zarar görebilir. 
ZARAR GÖRME RİSKİ! 



 

 Fırın programlama testlerini yapmak için fırının içine bir 
bardak su koyun. Su mikrodalgaları emecek ve fırın zarar 
görmeyecektir. 

 Havalandırma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin. 

 Fırın aksesuarlarını yan raflara yerleştirin (“Aksesuarlar” 
bölümüne bakın). 

 Sadece mikrodalgalar için uygun tabak-çanak kullanın. 
Mikrodalga fırında tabak-çanak ve kap kullanmadan önce, 
bunların uygun olup olmadığını kontrol edin (tabak-çanak 
türleri ile ilgili bölüme bakın). 

 Fırın iç tavanındaki mika kapağını kesinlikle çıkarmayın! Bu 
kapak yağların ve yiyecek parçalarının mikrodalga üreticisine 
zarar vermesini engeller. 

 Fırın açıkken yanabileceği için yanıcı herhangi bir nesneyi 
fırında tutmayın. 

 Fırını kiler olarak kullanmayın. 

 Mikrodalga fırınlarda ısıtılan yağın sıcaklığını kontrol etmek 
mümkün olmadığından kızartma için fırını kullanmayın. 

 Açık fırın kapağına yaslanmayın veya oturmayın. Bu, 
özellikle menteşe bölgesine fırına zarar verebilir. Kapak 
maksimum 8 kg ağırlığa dayanabilir. 

 Taban ve ızgaralar maksimum 8 kg yük taşıyabilir. Fırına 
zarar vermemek için bu yükü aşmayın. 

 Destek parçasının somunlarla sıkıca bağlanmaması aşırı 
ısınmaya ve cihazın hasar görmesine neden olabilir.  

 
  



Kurulum 

 Elektrik tesisatı, cihaz minimum 3 mm'lik tüm kutuplu kontak 
ayırması ile şebekeden izole edilebilecek şekilde 
kurulmalıdır. Uygun ayırma cihazları; şalterler, RCD’ler ve 
kontaktörlerdir. Kurulum mevcut düzenlemelere uygun 
olmalıdır. 

 Elektrik bağlantısının bir fiş yardımı ile yapılması ve 
kurulumdan sonra erişilebilir bir yerde tutulması durumunda, 
söz konusu ayırma cihazını kullanmaya gerek yoktur. 

 Kurulum mevcut düzenlemelere uygun olmalıdır. 

 Elektrik çarpmalarına karşı koruma ilgili elektrik tesisatı ile 
sağlanmalıdır. 

 UYARI! Fırın topraklanmalıdır. 

 UYARI! Cihaz ankastre kullanım için tasarlanmıştır. Kurulum 
boyutları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu kullanım 
kılavuzunun son sayfalarına bakın. 

Temizlik ve Bakım 

 UYARI! Temizlik ve bakım işlemlerinden önce güç 
bağlantısını kesin. 

 Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları 
giderilmelidir. 

 Cihazın temiz tutulmaması, cihazın ömrünü olumsuz yönde 
etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden 
olabilecek yüzey bozukluklarına neden olabilir. 

 Cam kapağı temizlemek için sert aşındırıcı temizlik maddeleri 
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; bunlar yüzeyi 
çizebilir ve bu da camın kırılmasına neden olabilir. 

 Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın. 

 Fırının doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için kapak 
temas yüzeyleri (boşluğun önü ve kapakların iç kısmı) çok 
temiz tutulmalıdır. 



 

 Lütfen "Fırın Temizleme ve Bakımı" bölümündeki temizlik 
talimatlarına uyun. 

 UYARI: Elektrik çarpması olasılığını önlemek için lambayı 
değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. 
Lütfen "FIRIN AMPULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümüne 
bakın. 

Servis ve Tamir İşlemleri 

 UYARI! Tamir işleminden önce güç bağlantısını kesin. 

 UYARI! Yalnızca yetkili bir kişi, mikrodalga enerjisine maruz 
kalmaya karşı koruma sağlayan bir kapağın çıkarılmasını 
içeren herhangi bir servis veya tamir işlemi gerçekleştirebilir. 

 UYARI! Kapak veya kapak contaları zarar görürse, yetkili bir 
kişi tarafından tamir edilene kadar cihaz çalıştırılmamalıdır. 

 Elektrik kablosu zarar görürse, söz konusu kablo tehlikeli 
durumlardan kaçınmak için üretici, yetkili acenteler veya bu 
işleme uygun nitelikli teknisyenler tarafından değiştirilmelidir. 

 Özellikle akım taşıyan parçaların tamir ve bakım çalışmaları 
sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş teknisyenler 
tarafından yapılabilir. 

 
 
 

 

Bu kılavuz genel fırın özelliklerini açıklar ve bu nedenle 

fırınınızın özelliklerine tam olarak uymayabilir. Fırınınızın 

özellikleri ve parçaları hakkında bilgi edinmek için bu 

kılavuzla birlikte verilen Kullanıcı kılavuzuna bakın. 

Üretici, cihazın geliştirilmesi adına ürün özelliklerini 

değiştirme hakkını saklı tutar. 



Kurulum 

Bu bilgiler yalnızca kurulum ve elektrik 

bağlantısından sorumlu montaj personeli için 

sağlanmıştır. Üretici, fırını kendiniz kurmanız 

halinde ortaya çıkabilecek olası zararlar için 

sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 

KURULUMDAN ÖNCE 

 Fırını taşımak için yanlardaki tutacakları 
kullanın. Fırını kaldırmak için kapak 
kolunu kullanmayın.  

 Fırını dekoratif kapıların arkasına monte 
etmeyin. Bu, aşırı ısınmasına neden 
olabilir.  

 Fırını bir tezgahın altına yerleştirirken, 
kurulum talimatlarına uyun.  

 Genel olarak, ünitenin arkasındaki 
çıkıntılı elemanlardan (mobilya destek 
parçaları, borular, soket tabanları, vb.) 
kaçınılmalıdır.  

 Ana prizin tabanı, fırının kurulduğu 
ünitenin içindeyse, bu taralı alanda 
yapılmalıdır. Şekil 2.  

 Fırının monte edildiği ünite ve bitişik 
üniteler 85 ºC'den yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.  

 Kurulum montajlarına harfiyen 
uyulmalıdır. Aksi takdirde, fırının 
havalandırma devresi engellenebilir ve 
mutfak ünitesine ve cihazın kendisine 
zarar verebilecek yüksek sıcaklıklara 
neden olabilir.  

 Bunun için üniteyi ve ünitelerde açılacak 
deliklerin boyutlarını aşağıdaki şekillerde 
gösterildiği gibi kontrol edin: 

Sütun kurulumu. 

45 cm fırın: Şekil 7 

Tezgah altı kurulum. 

45 cm fırın: Şekil 8 

ELEKTRİK BAĞLANTISI 

Tesisatçı şunları sağlamalıdır: 

 Şebeke güç voltajı ve frekansı, tanıtım 
plakasında işaretli olana karşılık 
gelmelidir.  

 Evsel kablolama sistemi, tanıtım 
plakasında işaretli maksimum gücü 
kaldırabilir bir yapıya sahip olmalıdır.  

 Güç kaynağını bağladıktan sonra, fırının 
tüm elektrikli parçalarının doğru çalışıp 
çalışmadığını kontrol edin. 

FIRIN KURULUMU 

Tüm fırınlar için. Elektrik bağlantısı yapıldıktan 

sonra:  

1. Fırını ünitenin içine yerleştirin ve besleme 

kablosunun sıkışmadığından veya ısınan 

fırın parçalarıyla temas etmediğinden 

emin olun.  

2. Fırının gövdesinin ünitenin duvarlarına 

temas etmediğinden ve bitişik üniteler 

arasında en az 2 mm boşluk olduğundan 

emin olun.  

3. Fırın ile etrafındaki mobilyaların kapakları 

arasında en az 5 mm boşluk olacak 

şekilde fırını ünite içinde ortalayın. Şekil 3.  

4. Kapağı açın ve fırınla birlikte verilen plastik 

tapaları yuvalarına yerleştirin. Şekil 9.  

5. Fırını üniteye ürünle birlikte verilen vidalar 

ile sabitleyin ve bunları ünite içine 

 tespit elemanları ile takın. 

  

4. ve 5. adımları uygularken fırının açık 

kapağına yaslanmayın; açık kapak 

üniteye sabitlenmemiştir ve ileri doğru 

hareket edip, yere düşebilir. 



 

Çevresel hususlar hakkında bilgi 

FIRIN FONKSİYONLARI 

Ambalaj, diğer alanlarda kullanılmak üzere 

tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden 

yapılmıştır. Bu malzemelerin atılmasıyla ilgili 

gerekli işlemler için yerel belediye meclisinize 

danışın. 

 

ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI 

İlk kullanımdan önce

İmalat işlemi sonucunda fırında yağ ve diğer 

maddelerin izleri olabilir. Bunlar aşağıdaki 

prosedür kullanılarak çıkarılmalıdır: 

1. Varsa, koruyucu plastik dahil tüm ambalajı 

fırınınızdan sökün. 

2. Fırını  ayarında, veya bu ayar mevcut 

değilse,  ayarında 1 saat boyunca 200 
°C'de çalıştırın. Bunu nasıl yapacağınızı 
öğrenmek için bu Kılavuz ile birlikte 
gönderilen Kullanım Kılavuzuna bakın. 

3. Kapağı açık bırakarak fırını soğutun, 

böylece havalanacak ve içerisinde 

herhangi bir kötü koku kalmayacaktır. 

4. Soğuduğunda, fırını ve aksesuarlarını 

temizleyin. 

İlk çalıştırma esnasında duman ve koku 

oluşacaktır. Bu yüzden mutfak iyi bir şekilde 

havalandırılmalıdır. 

Diğer önemli talimatlar

Fırının altını alüminyum folyo ile kapatmayın; 

bu pişirme performansını etkileyebilir ve fırın 

içindeki emayeye ve mutfak ünitenizin iç 

kısmına zarar verebilir. 

Kullanımdayken alt yüzeye su dökmeyin; bu, 

emayeye zarar verebilir.

Sıvı içeriği yüksek yiyecekleri pişirirken  

fırın kapağında yoğuşma meydana gelmesi 

normaldir. 

Pişirme sırasında fırın kapağını kapatırken 

içindeki havanın sesi duyulabilir. Bu etki 

kapağın kapalıyken uyguladığı basınç 

nedeniyle normaldir ve boşluğun 

sızdırmazlığını sağlar.

 

olarak atılamayacağını gösterir. Geri 

dönüşüm için elektrikli ve elektronik 

ekipman toplama noktasına 

götürülmelidir. Böylece, çevre ve kamu 

sağlığı için yanlış kullanımdan 

doğabilecek olumsuz sonuçlardan 

kaçınılabilir. 

Cihazın geri dönüşümü hakkında daha 

fazla bilgi için yerel belediye meclisinize, 

evsel atık imha servisine veya ürünü satın 

aldığınız kuruluşa başvurun. Ürün veya ambalajın üzerindeki  

sembolü, bu cihazın normal evsel atık  



Aksesuarlar

Fırın tabanında herhangi bir kap veya yiyecek 

bırakmayın. Daima fırınla birlikte verilen 

tepsileri ve rafları kullanın. 

Yoğurt hazırlamak için kavanozları fırın 

zeminine yerleştirin. 

Başka yiyecekleri pişirmek için tepsiyi veya 

rafı fırının içindeki yolluklara yerleştirin. 

1. Yan desteklerdeki iki ray arasına veya 

fırında bulunması halinde, çıkarılabilir 

yollukların herhangi biri üzerine. 

2. Raf ve bazı tepsilerin yanlışlıkla 

çıkmalarını önlemek için tutucu kanallar 

bulunmaktadır. Bu kanalları fırının 

arkasına doğru yukarı bakacak şekilde 

yerleştirin, bkz. Şekil 4. 

3. Kabın dayanacağı rafın yüzeyi yan 

rayların altında olmalıdır. Bu, kabın 

yanlışlıkla kaymasını önler. Şekil 5. 

Temizlik ve bakım

FIRININ DIŞ KISMININ VE FIRIN 

AKSESUARLARININ TEMİZLENMESİ

Fırının dış kısmını ve aksesuarlarını ılık 

sabunlu suyla veya yumuşak bir deterjanla 

temizleyin. 

Paslanmaz çelik veya boyalı yüzeyleri 

temizlerken büyük özen gösterin. Sadece 

çizmeyen sünger veya bez kullanın.

FIRININ İÇ KISMININ TEMİZLENMESİ

Yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermek için 

fırının iç kısmını düzenli olarak temizleyin; aksi 

takdirde, bu daha sonra duman, koku ve leke 

oluşumuna neden olabilir. 

Fırının tabanı gibi emaye yüzeyleri 

temizlemek için naylon fırçalar veya ılık 

sabunlu su ile süngerler kullanın. Temizlik 

işlemini fırın soğukken yapın. Fırın temizleme 

ürünlerini yalnızca emaye yüzeylerde kullanın 

ve daima üreticinin talimatlarına uyun.

Metal bulaşık süngeri, tel fırça veya emayeyi 

çizebilecek herhangi bir alet kullanmayın.

Zamanla, domates, sirke ve tuzla pişirilmiş 

yemekler gibi bazı yiyecek türleri emayenin 

renginin değişmesine neden olabilir. Bu 

normaldir ve fırının çalışmasını etkilemez. Bu 

lekeleri, tarif edilenler gibi agresif yöntemler 

kullanarak çıkarmaya çalışmayın; aksi 

takdirde yüzeyde kalıcı hasar oluşabilir. 

Tüm yağ veya yiyecek izlerini gidermek için 

fırın sızdırmazlık elemanını düzenli olarak 

temizleyin. Bu, sonraki pişirme işlemleri 

sırasında sızdırmazlık elemanının hasar 

görmesini ve kırılmasını önleyecektir. 

Bu sızdırmazlık elemanını sökmeden 

temizlemeniz önerilir.

 

Yan desteklerin sökülmesi 

1. Fırının iç kısmındaki tüm aksesuarları 

sökün. 

2. Sabitleme elemanının (A) önündeki 

somunu tamamen gevşetin, destekleri öne 

doğru (B) çekin ve çıkarın. Şekil 10.

 

Desteklerin yerine takılması 

3. Arka çentiği arka tespit somununa 

yerleştirin. 

4. Ön tespit somununu (C) desteğin ön 

çentiğine sabitleyin. Şekil 11. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazı 

ana güç kaynağından çıkartın. 

Fırın içini buhar veya basınçlı su temizlik 

ekipmanı ile temizlemeyin. 



 

5. Desteği somunla (D) sabitleyin ve 

tamamen oturana kadar (E) çevirin. Şekil 

11.

 

FIRIN KAPAĞININ TEMİZLENMESİ

Kapağın iç camının sökülmesi/takılması 

 
 

Modele bağlı olarak, fırında 1 veya 3 cam 

panel olabilir. Fırın kapağına ilişkin talimatlara 

uyun. 

1. Parmaklarınızı kullanarak fırın kapağının 

her iki tarafının üstündeki düğmelere 

basın. Şekil 12. 

2. Bunları basılı tutun ve kapağın üstündeki 

plastik contayı çekin. Şekil 13. 

3. Cam panelleri kapaktan çıkarın. Bunları 

cam temizleyici veya sabun ve su ile 

yumuşak bir bezle temizleyin.

4. Temizledikten sonra, bölmeyi No. 3 

üzerine aynı şekilde takın, böylece 

üzerindeki TERMOGLASS baskısı Şekil 

14'te gösterildiği gibi görünecektir.

5. Kapağın üst contasını tekrar takın ve yan 

tırnakların yuvalarına oturduğundan emin 

olun.

FIRIN BUHARININ TEMİZLENMESİ

Kireç çözme 

Her buhar oluşumunda, yerel su kaynağının 

sertliğinden bağımsız olarak (yani suyun kireç 

içeriği), kireç buhar üretecinin içinde biriktirilir.

Kireç çözme aralığı suyun sertliğine ve 

kullanım sıklığına bağlıdır. Haftada 4 x 30 

dakika şeklinde buhar oluşumunun meydana 

gelmesi halinde, cihazın kireci kabaca 

aşağıdaki şekilde çözülmelidir (su sertliğine 

bağlı olarak):

Su sertliği 
Yaklaşık kireç 
çözme sıklığı 

Çok yumuşak 18 ay 

Orta 9 ay 

Çok sert 6 ay 

Cihaz, kireç çözme işlemi ihtiyacını kullanım 
kılavuzunda açıklandığı şekilde otomatik 
olarak algılar.

ÖNEMLİ NOT: Cihazın kirecinin 

çözülmemesi, cihazın çalışmasını 

engelleyebilir veya cihazın zarar görmesine 

neden olabilir. 

Uygun kireç çözücü maddeler 

Kireç çözme işlemi için “durgol®” kireç 
çözücünün kullanılması tavsiye edilir.

Bu kireç çözücü, cihazınızın kireç çözme 
işleminin profesyonel ve dikkatli bir şekilde 
yapılmasını sağlar. Söz konusu solüsyonu 
Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden 
edinebilirsiniz.

Uyarı! Sirke veya sirke bazlı ürünleri fırının iç 
devresine zarar verebileceği için kullanmayın.

Cam panelleri fırına takılı bir kapakla 

söküp takıyorsanız, menteşeyi her zaman 

kilitli pozisyonda tutun. Aksi takdirde, 

kapak kapanacaktır ve sökülmemiş cam 

paneller kırılıp yaralanmalara neden 

olabilir. 

Çıkarırken cam panellerin sırasına ve 

konumuna dikkat edin, çünkü temizlik 

işlemi bittiğinde aynı sıraya ve konuma 

göre takılmaları gerekir. 

Kapaktaki cam panellerden herhangi 

birinin takılı olmaması durumunda fırını 

çalıştırmayın. 

Destek parçasının somunlarla sıkıca 

bağlanmaması aşırı ısınmaya ve cihazın 

hasar görmesine neden olabilir.  



Geleneksel kireç çözücüler uygun değildir 

çünkü köpürme ajanı içerebilirler.

 

FIRIN AMPULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Takılacak ampulün 300 ºC sıcaklığa 

dayanabilecek bir yapıya sahip olması 

gerekir. Bunları Teknik Destek Servisi 

Bölümünden sipariş edebilirsiniz. 

 

Üst Ampulün Değiştirilmesi

Ampulü değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Fırının güç bağlantısını kesin. Fişi prizden 

çıkarın veya fırının güç devresini kapatın.

2. Cam ampul kapağını gevşetin ve çıkarın 
(1).

3. Ampulü çıkarın (2). Uyarı! Ampul çok 
sıcak olabilir.

4. Yeni bir G9 230V / 25W ampul takın. 
Uyarı! Ampul yüzeyine doğrudan 
parmaklarınızla dokunmayın; aksi 
halde ampule zarar verebilirsiniz. Ampul 

üreticisinin talimatlarına uyun.

5. Cam ampul kapağını yerine takın (1).

6. Fırını tekrar güç kaynağına bağlayın.

Arıza Giderme

Bu bölümde, en sık karşılaşılan nedenler ve 

olası çözümleri ile birlikte fırınınızın 

çalışmasını etkileyebilecek en yaygın 

sorunların bazıları açıklanmaktadır.

Fırın çalışmıyor  

 Güç bağlantısını kontrol edin. 

 Tesisatınızdaki sigortaları ve devre kesiciyi 
kontrol edin. 

 Zamanlayıcının manuel veya 
programlanmış ayarda olduğundan emin 
olun. 

 Kontrol ve sıcaklık kadranının konumunu 
kontrol edin. 

İç ampul yanmıyor  

 Ampulü değiştirin. 

 Kurulum Talimatlarında belirtildiği şekilde 
doğru şekilde takıldığından emin olun.

Tuşlara basıldığında hiçbir şey olmuyor

 Emniyet Kilidinin etkin olup olmadığını 
kontrol edin.

Isıtma pilot ışığı yanmıyor  

 Bir sıcaklık değeri seçin. 

 Bir ayar seçin. 

 Söz konusu ışık, fırın sadece seçilen 
sıcaklığa kadar ısıtıldığında yanmalıdır.

Kullanım sırasından fırından duman 

çıkıyor

 İlk kullanımda normaldir. 

 Fırını düzenli olarak temizleyin. 

 Tepsideki yağ miktarını azaltın. 

 Pişirme tablosunda belirtilenden daha 
yüksek sıcaklıklarda pişirmeyin.

Beklenen pişirme sonuçları elde edilmiyor

 Fırınınızın nasıl çalıştığı hakkında bilgi 
almak için pişirme tablolarına bakın.

Aksesuar ve raf destekleri hasar gördü

 Bunları değiştirmeli ve ilgili temizlik 
dönemlerinde çıkarmalısınız.

Emayenin rengi değişti veya lekeler belirdi

 Bazı gıda maddelerinin kimyasal bileşimi, 
emaye içerisinde değişikliklere neden 
olabilir. 

 Bu normaldir ve emaye özelliklerine zarar 
vermez.

Ampulü değiştirmeden önce fırının ana 

şebekeyle bağlantısının kesildiğinden 

emin olun. 



 

Fırın çalışırken bazı garip sesler çıkarıyor

 Fırın içinde yabancı metal cisimlerden 
kaynaklanan herhangi bir elektrik arkının 
olup olmadığını kontrol edin (Pişirme 
kılavuzu kitapçığındaki “Fırın Kabı” 
bölümüne bakın).

 Fırın kabının fırın duvarlarına temas edip 
etmediğini kontrol edin.

 Fırının içinde herhangi bir çatal bıçak veya 
pişirme aleti olup olmadığını kontrol edin.

Yiyecek ısınmıyor veya çok yavaş ısınıyor

 Yanlışlıkla metal fırın kabı kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol edin.

 Doğru çalışma sürelerinin ve güç 
seviyesinin seçilip seçilmediğini kontrol 
edin.

 Fırının içindeki yiyecek miktarını 
(normalden daha fazla) veya sıcaklığını  
(normalden daha soğuk) kontrol edin

Yiyecek çok sıcak, kurumuş veya yanmış

 Doğru çalışma sürelerinin ve güç 
seviyesinin seçilip seçilmediğini kontrol 
edin.

Pişirme süreci tamamlandığında cihazdan 

bazı sesler geliyor.

 Endişe edilecek bir durum yok. Soğutma 
fanı bir süre çalışmaya devam eder. 
Sıcaklık yeterince düştüğünde, fan 
kendiliğinden kapanacaktır.

Titreşimli bir ses var, “PUMP” yanıp 

sönüyor ve hiçbir fonksiyon çalışmıyor

 Artık sıvıların giderilmesi işlemi yarıda 
kesildi ve pompa şimdi kuru çalışıyor. 
Sürecin tamamlanmasını bekleyin, fırın 
kullanıma hazır hale gelecektir.

 

Teknik özellikler

Teknik Servis Departmanına yaşadığınız 

problemi aşağıdaki bilgilerle birlikte bildirin:  

1. Seri Numarası (S-No) 

2. Cihazın Modeli 

Bu bilgi açılan kapağın bir tarafında 
bulunan fırın tanımlama plakasında yer 
almaktadır.

 

  

Bu ipuçlarına rağmen söz konusu sorunlar 
devam ederse, Teknik Servis Departmanı ile 
iletişim kurun.

UYARI



Ábrák / Şekiller
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