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TÜRKÇE
Fırınınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen fırınla birlikte verilen kurulum ve bakım talimatlarını 
dikkatli bir şekilde okuyun.
Fırınla birlikte verilen aksesuarlar, modele bağlı olarak resimlerde gösterilenlerden farklı 
olabilir.
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SteakMaster
Yeni SteakMaster fırınınız, üst bölümünde yer 
alan özel ısıtma sistemi sayesinde et pişirme 
şeklinizi değiştirecek. Teka tarafından özel ola-
rak tasarlanan seramik ısıtma plakaları, güçlü 
ısıyı ete yayar (plakanın yüzeyi 700ºC’ye kadar 
ısınır). Yeni yoğun ısıtma fonksiyonu, özel dök-
me demir SteakMaster ızgara ile bir araya ge-
lerek etin dışının eşit şekilde mühürlenmesini, iç 
kısmının ise sulu kalıp aromasını ve dokusunu 
korumasını sağlar. 

Elektrikli olması ve fırın kapağı kapalı haldey-
ken çalışması sayesinde fırının içindeki yoğun 
ısı dışarı çıkmaz. Bu pişirme yöntemi evinizde 
yapacağınız yemekler için tamamen güvenli ve 
rahattır.

SteakMaster ürününüzü mükemmel T-bone bif-
tek hazırlamanın yanı sıra farklı etler, balık, hatta 
sebze pişirmek için kullanabilirsiniz.

Fırının piroliz özelliği sayesinde herhangi bir kim-
yasal ürün kullanmadan ve çaba sarf etmeden 
fırınınızı hızlı, kolay ve rahat bir şekilde temizle-
yebilirsiniz. Bunun için, fırının kirlilik derecesine 
uygun piroliz çevrimini seçmeniz yeterlidir. Çev-
rim bittikten sonra fırın yüzeyini nemli bir bezle 
silerek kül kalıntılarını temizleyin (bkz. Temizlik 
Fonksiyonu).

Ekrandaki kadranın ortasında ( ) sembolü 
görüntülenene kadar sol kontrol düğmesini çe-
virin.

OK (Tamam) seçeneğine basarak onaylayın.

Fonksiyona hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Bir-
kaç saniye sonra ekranda üç adet SteakMaster 
pişirme modu belirir: 

• TEMPERATURE PREPARATION  (SI-
CAKLIKLA HAZIRLAMA): Profesyonel şefler 
gibi et hazırlamak ve en iyi sonucu elde etmek 
için özellikle tavsiye edilir.

• MANUAL  (MANUEL): Manuel modda 
pişirme yapmak için kullanılır.

• AUTO (ASSISTED)  [OTOMATİK (DES-
TEKLİ)]: Pişireceğiniz etin türüne göre her 
seferinde istediğiniz sonucu alabilmeniz için 
fırında adım adım yönlendirmeli birden fazla 
otomatik program bulunur.

Standart fonksiyonlarla pişirme
FIRIN FONKSİYONLARI
Fırınla birlikte verilen Kullanım Kılavuzunda açık-
lanan standart pişirme fonksiyonlarına ek ola-
rak, SteakMaster fonksiyonunu kullanarak da 
yemek pişirebilirsiniz. 

Bu kılavuzda, SteakMaster fonksiyonunu nasıl 
kullanacağınıza ve cihazınızdan en yüksek veri-
mi nasıl alacağınıza dair ipuçları yer almaktadır.  

SteakMaster  
FONKSİYONUNUN KULLANIMI
Açma/Kapama düğmesine basarak fırını açın.
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TEMPERATURE PREPARATION (SICAK-
LIKLA HAZIRLAMA) MODU 

Bu fonksiyon, eti pişirmeden önce hazırlamak 
için kullanılır. Fırında 40ºC’de 20 dakika bekle-
yen et, pişirilmek için doğru sıcaklığa ulaşır. Bu 
sayede, tat ve doku bakımından en iyi sonucu 
elde edersiniz. 

UYARI   
En iyi sonucu almak için, Temperatu-
re Preparation (Sıcaklıkla Hazırlama) 
fonksiyonunu kullanmadan önce eti 
oda sıcaklığında bir süre bekletmeli-
siniz. Buzdolabından yeni çıkarılmış 
etleri pişirmek için Temperature Pre-
paration (Sıcaklıkla Hazırlama) fonk-
siyonunu kullanmayın.

SteakMaster menüsüne gidip kontrol düğmesi-
ni çevirerek Temperature Preparation (Sıcaklıkla 
Hazırlama) modunu seçin ve OK (Tamam) düğ-
mesine basarak seçiminizi onaylayın.   

Fırın, eti fırına yerleştirmenizi söyler. Eti fırına 
koyduktan sonra OK (Tamam) seçeneğine ba-
sın. 

İşlem bittikten sonra fırın sizden eti çıkarmanızı 
ister. Bunu yaptıktan sonra OK (Tamam) seçe-
neğine basarak fonksiyonu sonlandırıp Steak-
Master menüsüne dönmelisiniz. 

MANUAL  (MANUEL) MOD
Manual (Manuel) mod, SteakMaster fonksiyo-
nunu, gerekli ön ısıtma süresi de dâhil olmak 
üzere en fazla 33 dakika kullanmanıza olanak 
sağlar.

UYARI   
Fırın, SteakMaster fonksiyonuyla 30 
dakika boyunca çalıştıktan sonra 
otomatik olarak kapanır.

SteakMaster menüsüne gidip kontrol düğmesi-
ni çevirerek Manual (Manuel) modu seçin ve OK 
(Tamam) düğmesine basarak seçiminizi onayla-
yın.   

Daha sonra fırın, pişireceğiniz yemek için Tem-
perature Preparation (Sıcaklıkla Hazırlama) 
modunu kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. 
Yanıtınız EVET ise menü sizi yukarıda açıklanan 
adımlara götürür. 
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Eti fırına yerleştirdikten sonra OK (Tamam) se-
çeneğine basın. 

Alarm ayarladıysanız pişirme işlemi geri sayımla 
başlar. İstediğiniz her şeyi pişirmek için toplam-
da 18 dakikanız vardır. 

DİKKAT
SteakMaster fonksiyonu kullanılırken 
pişirme işlemi oldukça hızlıdır. Bu ne-
denle, en iyi sonucu almak için fırının 
başında durup pişirme işlemini ve 
süresini sürekli olarak takip etmenizi 
öneririz. Fırını izlemezseniz yiyeceği-
niz fazla pişebilir veya yanabilir. 

Ön ayarlı süre sona erdikten sonra bir sinyal du-
yulur. Bu sinyal, yemeğinizi fırından çıkarabile-
ceğinizi belirtir. 

Şimdi, pişirmeye devam etmek ile fırını kapat-
mak arasında bir seçim yapmanız gerekir. Fırını 
kapatmak için Açma/Kapama düğmesine ba-
sın.  

Pişirmeye devam etmek isterseniz toplam 33 
dakikalık pişirme süresinden 2 dakika öne, fı-
rının otomatik olarak kapanacağını belirten bir 
uyarı görüntülenir. 

Her iki durumda da size, fırının ön ısıtmasının 
ardından pişirme işleminin başında çalacak bir 
alarm kurma seçeneği sunulur. Yanıtınız EVET 
ise süre seçim ekranına yönlendirilirsiniz. Bu 
ekranda seçebileceğiniz maksimum süre 5 da-
kikadır.  

Süre seçtikten sonra OK (Tamam) seçeneğine 
basarak seçiminizi onaylayın. 

Ön ısıtma işlemi başlar. 15 dakikalık ön ısıtma-
da, özel SteakMaster plakaları pişirme için ideal 
koşullara ulaşır. 

UYARI   
Bu SteakMaster fonksiyonunda, pi-
şirme işlemi için gösterilen yüksekli-
ğe takılan özel ızgara kullanılmalıdır.

UYARI   
Ön ısıtma sırasında SteakMaster ız-
garasının fırının içinde takılı halde 
olması çok önemlidir. İdeal pişirme 
sonuçları almanın tek yolu budur. 
Lütfen aşağıda yer alan “SteakMas-
ter IZGARASININ KULLANIMI” bölü-
müne bakın.

UYARI
Isı kaybını önlemek için ön ısıtma sır-
sında fırının kapağını açmayın. 

Ön ısıtma fonksiyonu sona erdikten sonra fırın 
size, eti fırına koymanızı söyler. 
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AUTO (ASSISTED) [OTOMATİK (DESTEKLİ)] 
MOD
Destekli mod, yiyeceğin türüne ve boyutuna 
ilişkin çeşitli parametreleri girdikten sonra ön ta-
nımlı sürelerle pişirme yapmanızı sağlar. Ekran-
da görüntülenen talimatlar, istediğiniz pişirme 
sonuçlarını elde etmenize yardımcı olur.

ÖNEMLİ
Destekli mod, istediğiniz pişirme so-
nuçlarını elde etmeniz için fırının size 
destek sunduğu bir moddur. Her şeyi 
otomatik olarak yapan bir mutfak ro-
botu değildir.

SteakMaster menüsüne gidip sağ kontrol düğ-
mesini çevirerek “AUTO” (Assisted) [OTOMATİK 
(Destekli)] modu seçin ve OK (Tamam) düğme-
sine basarak seçiminizi onaylayın.  

Destekli modda, sekiz farklı yiyecek seçeneği 
yer alır. 

Maksimum çalışma süresi olan 33 dakika aşılır-
sa fırın otomatik olarak kapanır. 

ÖNEMLİ
Maksimum çalışma süresi aşıldığı 
için fırın otomatik olarak kapanırsa 
15 dakikalık zorunlu dinlenme ekranı 
görüntülenir. Bu süre boyunca fırını 
kullanamazsınız.

15:00

Bu süre geçtikten sonra ana menü 
görüntülenir. Bu sayede, pişirme iş-
lemine istediğiniz gibi devam edebi-
lirsiniz. 

SteakMaster fonksiyonunu kullanırken pişirme 
işlemini süre sınırını aşmadan bitirirseniz ve iş-
leme başka bir standart fonksiyonla devam et-
mek isterseniz bunu yapabilme olasılığınız fırının 
iç sıcaklığına göre değişir (soğutma ekranı gö-
rüntülenir). 
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AÇIKLAMA LOGO
KALINLIK PİŞME DERECESİ ÇEVİRME

IZGARA 
KONUMU TEKRARLAMA

ET

T-BONE

Biftek

Porterhouse

Tomahawk

3 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR

4 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR

5 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR

ANTRİKOT

Rib eye

Rump steak

2 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ HAYIR EVET

İYİ PİŞMİŞ HAYIR EVET

3 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR

FİLEMİNYON

Sığır bonfile

Tournedo

Bonfile

Şatobiryan

3 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ HAYIR EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET EVET

4 cm

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR

HAMBURGER

Hamburger

2 cm
ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET EVET

3 cm
ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR
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Yiyecek türünü seçtikten sonra sağ kontrol düğ-
mesini çevirip OK (Tamam) seçeneğine basın. 
Daha sonra, pişireceğiniz yiyeceğin kalınlığını/
boyutunu seçin. 

Fırın, her yiyecek türü için farklı seçenekler sunar. 
Pişireceğiniz yiyeceğin kalınlığı, verilen aralıklar 
dâhilinde olmalıdır.

Yiyeceğin kalınlığını sağ kontrol düğmesiyle se-
çin OK (Tamam) seçeneğiyle onayladıktan son-
ra fırın size hangi pişirme derecesini istediğinizi 
sunar. Az Pişmiş, Orta Pişmiş ve İyi Pişmiş 
arasından seçim yapmalısınız. Seçiminizi yap-

tıktan sonra OK (Tamam) seçeneğine basarak 
onaylayın.

AZ PİŞMİŞ

ORTA PİŞMİŞ

İYİ PİŞMİŞ

Son olarak, fırın, özel SteakMaster ızgarasını fırı-
na nasıl yerleştirmeniz gerektiğini gösterir. 

AÇIKLAMA LOGO
KALINLIK PİŞME DERECESİ ÇEVİRME

IZGARA 
KONUMU TEKRARLAMA

ET

MAGRET

Ördek magret

300 g

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET EVET

400 g

AZ PİŞMİŞ HAYIR EVET

ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

İYİ PİŞMİŞ EVET HAYIR

BALIK

TON BALIĞI 
TATAKI

Ton balığı

3 cm ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

4 cm ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

Lachs SOMON
3 cm ORTA PİŞMİŞ EVET EVET

4 cm ORTA PİŞMİŞ EVET EVET
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2

UYARI   
Ön ısıtma sırasında SteakMaster ız-
garasının fırının içinde takılı halde 
olması çok önemlidir. İdeal pişirme 
sonuçları almanın tek yolu budur. 

Sonrasında, manuel mod seçiminde açıklandığı 
şekilde fırında ön ısıtma işlemi başlar. Ön ısıtma 
işlemi sona erdiğinde fırın sizi bilgilendirir ve yi-
yeceği fırına yerleştirmenizi ister.  

UYARI
Isı kaybını önlemek için ön ısıtma sır-
sında fırının kapağını açmayın. 

Yiyeceği fırına yerleştirip OK (Tamam) seçeneği-
ne bastıktan sonra fırın pişirme işlemine başlar. 
Ekranda pişirmenin bitmesine kalan süre görün-
tülenir. 

DİKKAT
SteakMaster fonksiyonu kullanılırken 
pişirme işlemi oldukça hızlıdır. Bu ne-
denle, en iyi sonucu almak için fırının 
başında durup pişirme işlemini ve 
süresini sürekli olarak takip etmenizi 
öneririz. Fırını izlemezseniz yiyeceği-
niz fazla pişebilir veya yanabilir.

Yiyeceği çevirmeniz gerekiyorsa bir taraf pişti-
ğinde fırın sizi yiyeceği çevirmeniz için uyarır.

Yiyeceği çevirip OK (Tamam) seçeneğine bas-
tıktan sonra fırın pişirme işlemine devam eder. 

DİKKAT
OK (Tamam) seçeneğine basmazsa-
nız fırın ISINMAZ, dolayısıyla yiyece-
ğin diğer yüzü pişmez.

Pişirme işlemi sona erdiğinde fırın sizi uyarır ve yi-
yeceği çıkarabileceğinizi belirten bir ekran görün-
tülenir. OK (Tamam) seçeneğine basarak alarmı 
susturabilirsiniz. 
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Destekli pişirmenin tekrarlanması
İşlem bittikten sonra, yiyeceğin türüne bağlı ola-
rak fırın, işlemi tekrarlamak isteyip istemediğinizi 
sorar. 

Ön ısıtma da dâhil olmak üzere 33 dakikalık 
maksimum çalışma süresi aşılmadığı sürece, 
pişirme işlemi, ilk pişirmede seçilen parametre-
lerle tekrarlanır.

ÖZEL SteakMaster IZGARASININ 
KULLANIMI
En iyi sonucu elde etmek için fırınla birlikte veri-
len SteakMaster ızgarasını kullanmalısınız. Yiye-
ceğin mühürlenmesi için ideal sıcaklığa ulaşabil-
mek adına, ızgara, pişirme işleminden önce fırın 
boşken mutlaka ısıtılmalıdır.  

SteakMaster ızgarası, yiyeceğin kalınlığına bağlı 
olarak her iki yüzeyini de pişirecek şekilde tasar-
lanmıştır. En iyi sonucu elde etmek için ızgara 
gösterilen şekilde yerleştirilmelidir. 

Izgarayı, fırınla birlikte verilen çıkarılabilir rayların 
üzerine yerleştirin. Bu raylar, ızgarayı daha kolay 
yerleştirip çıkarmanıza yardımcı olur. 

Yiyeceği fırına koyarken doğrudan ızgaranın 
üzerine yerleştirmelisiniz. Yiyeceği olabildiğince 
ortalayabilmeniz için ortada “T” şeklinde bir işa-
ret bulunur. Izgaranın tasarımı, yükseklik farklı 
olduğu için kullanılacak maksimum yüzeyi ko-
layca belirlemenizi sağlar. SteakMaster fonksi-
yonu bu alanın dışında çalışmaz.

SteakMaster ile ideal sonuca ulaşmak için ipuçları
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UYARI   
Yiyeceğin ızgaraya doğru şekilde yer-
leştirilmemesi veya ızgaranın yeterin-
ce ısınmaması pişirme sonucunun 
kötü olmasına neden olabilir. 

SteakMaster fonksiyonunu kullanırken emaye 
tepsiyi, fırının içindeki tepsi desteklerinin en alt 
konumda olanına yerleştirmenizi öneririz. Bu sa-
yede, pişirme sırasında açığa çıkan su toplanır 
ve fırının içi kirlenmez. 

Pişirme sırasında açığa çıkan dumanı azaltmak 
için alttaki emaye tepsiye bir bardak su dökün. 

UYARI   
Emaye tepsini asla özel ızgaranın al-
tına veya doğrudan fırın tabanına yer-
leştirmeyin.

SteakMaster FONKSİYONUNU KULLA-
NARAK İDEAL SONUCA ULAŞMAK İÇİN 
İPUÇLARI

• Eti bu fonksiyonla pişirmeden önce mutlaka 
“Temperature Preparation (Sıcaklıkla Hazır-
lama)” işlevini kullanmanız önerilir. Böylelikle 
mükemmel sonuca ulaşabilirsiniz. 

• Eti az pişmiş seviyorsanız biraz kalın kesme-
nizi öneririz.

• Ancak, etin iyi pişmesini istiyorsanız ısı emili-
mini artırmak için eti ince dilimlemenizi/daha 
küçük parçalara ayırmanızı öneririz.

• Eti kesmeden önce birkaç dakika dinlendir-
melisiniz. 

• “Dinlenme” süresine bağlı olarak, et, iç kısmı-
nın ulaştığı sıcaklıkla pişmeye devam edece-
ği için farklı pişme dereceleri (az pişmiş, orta 
pişmiş, iyi pişmiş) elde edersiniz.

• Fırın kapağını her açtığınızda ısıtma rezistans-
ları güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapa-
nır. Dolayısıyla, fırına yiyecek koyarken veya 
fırındaki yiyeceği çevirirken kapağı uzun süre 
açık tutmamanız önerilir.

• SteakMaster fonksiyonunu maksimum 33 
dakika kullandıktan sonra 15 dakika boyun-

ca başka hiçbir fonksiyonu kullanamazsınız 
(dinlenme ekranı, soğutma). Bu süre sona 
erdikten sonra fırınınızı normal şekilde kulla-
nabilirsiniz. 

• Pişirme işleminin mahiyeti gereğince, özellikle 
yağlı gıdalar pişirirken çok fazla duman açığa 
çıkabilir. Bu normaldir. Her durumda, Steak-
Master fonksiyonunu kullandıktan sonra pi-
roliz çevrimi çalıştırarak fırının içinde biriken 
yağları temizlemenizi öneririz. 

UYARI 
YANGIN RİSKİ

Fırının içinde toplanan fazla yağ, pi-
şirme sırasında çok fazla duman 
çıkmasına, hatta alevlenmeye neden 
olabilir.

UYARI
SteakMaster fonksiyonuyla alacağı-
nız sonuçlar, evinizde kullandığınız 
elektrik kaynağına bağlıdır. 

DİKKAT
Bir süre sonra üst ısıtma plakalarında 
hasar oluştuğunu fark ederseniz lüt-
fen fırını kullanmayı bırakın ve Teknik 
Servis ile iletişime geçin.

UYARI
Her pişirme işleminden sonra fırın 
kapağının camını temizlemeyi unut-
mayın. 
Aksi takdirde, camda biriken yağ ya-
nar ve bunu temizlemek oldukça zor-
dur. 
Piroliz çevrimi, fırının içini temizlemeye 
yöneliktir. Fırın kapağını temizlemez. 
Piroliz çevrimi başlamadan önce fırın 
kapağını temizlemeyi unutmayın.
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Fırın Demo modunun seçilmesi

SteakMaster ızgarasını en iyi şekilde temizlemek için 
ipuçları

Demo Modu, fırınınızın tüm fonksiyonlarına göz 
atıp bunları keşfetmenize olanak sağlar. BU 
modda fırın ısınmadığı için herhangi bir risk al-
mamış olursunuz. Demo modu etkinken fırının 
ekranında sürekli olarak DEMO sözcüğü görün-
tülenir.

SteakMaster ızgarasını temizlemek için, Manual 
(Manuel) fonksiyonunu 33 dakika boyunca ça-
lıştırmanızı öneririz. Böylece, SteakMaster ızga-
rası ısınır ve ızgaraya yapışan yemek kalıntıları 
karbonlaşır. 

Bu sayede, söz konusu kalıntıları ızgara hâlâ 
sıcakken tel fırça veya sünger kullanarak temiz-
leyebilirsiniz. 

SteakMaster’ı temizlemenin avantajları:

1.- Yiyeceklerin üzerinde kül ve yanık kalıntılar 
olmasını önler.

Demo modunu etkinleştirmek için zamanlayıcı-
yı ayarlamadan önce  ve  dokunmatik tuş-
larına 3 saniye basılı tutun. Bu mod etkinken 
ekranda birkaç saniyeliğine “Demo Mode ON” 
(Demo Modu Etkin) mesajı görüntülenir.

Bu modu devreden çıkarmak için fırının güç 
beslemesini kesip tekrar bağlayın.

2.- Yapışmaz bir yüzey sağlar. 

3.- SteakMaster ızgarasının ömrünü uzatır. 

4.- Pişirme işlemlerinden daha iyi sonuç alma-
nızı sağlar. 

UYARI
SteakMaster ızgarası yalnızca elde 
temizlenmeli; ASLA bulaşık makine-
sinde yıkanmamalıdır!
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Türkçe

ÖNEMLİ

POSITION OF DEEP TRAY INCORRECT POSITION OF DEEP TRAY CORRECT

DO NOT TOUCH THE OVEN WITHOUT PROTECTION 
WHILE IT IS HOT

USE PROTECTION TO REMOVE TRAYS AND GRILLS

DO NOT LEAVE THE OVEN UNATTENDED WHILE COOKING KEEP A CLOSE EYE ON THE OVEN DURING COOKING

DO NOT ALLOW DIRT TO BUILD UP KEEP THE OVEN CLEAN

DERİN TEPSİ İÇİN YANLIŞ KONUM

FIRINA SICAKKEN KORUMASIZ ŞEKİLDE DOKUNMAYIN

PİŞİRME YAPARKEN FIRININ YANINDAN AYRILMAYIN PİŞİRME SIRASINDA FIRINI SÜREKLİ GÖZETLEYİN

KİR BİRİKMESİNE İZİN VERMEYİN FIRINI TEMİZ TUTUN

TEPSİ VE IZGARALARI ÇIKARIRKEN KORUMA KULLANIN

DERİN TEPSİ İÇİN DOĞRU KONUM
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kWh/cycle*
L

*
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1,01
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1

38 kg
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