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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üre-
tilmiş 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.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Mo-
deller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli 
bilgiler ve faydalı tavsiyeler.

A UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili 
tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.

B Elektrik çarpması uyarısı.

Yangın tehlikesi uyarısı.

Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde      doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. PCB içermez.
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Bu bölümde, yaralanma ya da 
maddi hasar tehlikelerini önle-
meye yardımcı olacak güvenlik 
talimatları yer almaktadır. Bu ta-
limatlara uyulmaması halinde her 
türlü garanti geçersiz hale gelir. 

1.1 Genel güvenlik
 • Cihazı kapısı açıkken çalıştır-
mayı denemeniz, mikrodalga 
enerjisine neden zararlı bir şe-
kilde maruz kalmanıza neden 
olabilir. Güvenlik kilitlerinin bo-
zulmaması veya kurcalanma-
ması gerekir.

 • Cihazı ön yüzü ile kapısı arasına 
herhangi bir nesne koymayın 
veya kapatma yüzeylerinde kir 
ya da temizlik maddesi kalıntıla-
rının birikmesine izin vermeyin.

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

 • Cihaz 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 tutu-
lamaz. 

 • Cihazı dış mekanlarda veya 
banyoda kullanmayın.

 • Hatalı kullanımdan veya cihazın 
uygunsuz şekilde taşınmasın-
dan kaynaklanan hasarlar için 
herhangi bir sorumluluk veya 
garanti talebi kabul edilmez.

 • Kesinlikle cihazı parçalarına 
ayırmayın. Hatalı kullanımın 
neden olduğu hasar için hiçbir 
garanti talebi kabul edilmez.

 • Sadece orijinal parçaları veya 
üretici tarafından tavsiye edilen 
parçaları kullanın.

 • Kullanımda olduğu zaman bu ci-
hazın yanından ayrılmayın.

 • Cihazı daima dengeli, düz, 
temiz, kuru ve kaymayan bir 
yüzey üzerinde kullanın.

 • Cihaz harici bir zamanlayıcı veya 
ayrı bir uzaktan kumanda siste-
miyle çalıştırılmamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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 • Cihazı ilk kez kullanmadan önce 
tüm parçalarını temizleyin. Lüt-
fen “Temizlik ve bakım” bölü-
mündeki ayrıntılara bakın.

 • Cihazı, bu kılavuzda belirtil-
diği gibi sadece kendi kullanım 
amacı doğrultusunda kullanın. 
Cihazda aşındırıcı kimyasal 
maddeler veya buharlar kullan-
mayın. Cihaz özellikle yiyecekleri 
ısıtmak, pişirmek için tasarlan-
mıştır. Sanayi veya laboratuvar 
kullanımı için tasarlanmamıştır.

 • Cihazı giysi ya da mutfak havlu-
larınızı kurutmak için kullanma-
yın.

 • Kullanım sırasında cihaz çok 
ısınır. Cihazın içindeki sıcak ele-
manlara dokunmamaya dikkat 
edilmelidir.

 • Cihaz hiç bir canlıyı kurutmak 
için tasarlanmamıştır.

 • Cihaz boşken çalıştırmayın.
 • Isıtılan yiyecekten kaba aktarılan 
ısı yüzünden pişirme kabı ısına-
bilir. Kabı tutmak için fırın eldi-
venleri gerekebilir.

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

 • Cihazı ocak veya diğer ısı üreten 
cihazların üzerine yerleştirme-
yin. Aksi takdirde hasar görebilir 
ve garanti geçersiz kalır.

 • Cihaz bir kabin içine yerleştiril-
memelidir. 

 • Yiyeceği pişirdikten sonra ka-
pakları ya da folyoyu açarken 
buhar püskürebilir.

 • Her türlü ısıtılmış yiyeceği çıkar-
tırken eldiven kullanın.

 • Kullanım esnasında cihaz ve 
erişebilir yüzeylerin sıcaklıkları 
yüksek olabilir.

 • Kullanım esnasında kapı ve dış 
cam sıcaklıkları yüksek olabilir.

1.1.1 Elektrik güvenliği
 • Arçelik Mikrodalga Fırın, geçerli 
güvenlik standartlarına uygun-
dur; bundan dolayı herhangi 
bir tehlikeyi önlemek için cihaz 
veya elektrik kablosu hasar gör-
mesi durumunda satıcı, servis 
merkezi veya benzeri uzman 
ve yetkili servis tarafından ona-
rılmalı veya değiştirilmelidir.  
 
 
 

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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Hatalı veya yeterli olmayan ona-
rım işlemleri, kullanıcıya yönelik 
tehlike ve riskler meydana geti-
rebilir.

 • Şebeke güç kaynağınızın cihazın 
değer plakasında belirtilen bil-
gilere uygun olduğundan emin 
olun. Cihazı güç kaynağından 
ayırmanın tek yolu elektrik fişini 
prizden çekmektir.

 • Cihazı topraklı prizde kullanın.
 • Elektrik kablosu veya cihaz ha-
sarlıysa cihazı asla kullanmayın.

 • Cihazı uzatma kablosuyla kul-
lanmayın.

 • Elleriniz nemli veya ıslakken 
cihaza veya cihazın fişine asla 
dokunmayın.

 • Cihazı, elektrik fişine her zaman 
ulaşılabilecek şekilde yerleştirin.

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

 • Cihazın kullanımı esnasında 
elektrik kablosunun yanlışlıkla 
çekilmesi veya birinin kabloya 
takılma tehlikesinin olmadığın-
dan emin olun.

 • Cihazı temizlemeden önce her 
zaman prizden çekin ve cihaz 
kullanımdayken asla temizlik 
yapmayın.

 • Cihazı güç kaynağından ayırmak 
için kablosundan çekmeyin ve 
kablosunu cihazın etrafına sar-
mayın. 

 • Cihazı, elektrik kablosunu veya 
elektrik fişini suya ya da diğer 
sıvılara batırmayın. Akan suyun 
altında tutmayın. 

 • Plastik veya kağıt kaplardaki yi-
yecekleri ısıtırken tutuşma ola-
sılığına karşı fırını sık sık kontrol 
edin.

 • Cihazda kullanıma uygun torba-
ları cihaza yerleştirmeden önce 
kağıt veya naylon torbaların tel 
bağcıklarını çıkartın.

 • Duman gözlenirse cihazın düğ-
mesini kapatın veya fişini çıkarın 
ve alev almasını engellemek için 
kapağı kapalı tutun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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 • Cihazın iç kısmını bir şeyler 
saklamak amacıyla kullanma-
yın. Cihaz kullanımda değilken 
içinde kağıt ürünler, yemek pi-
şirme malzemeleri veya yiyecek 
bırakmayın.

 • Yanık tehlikesini önlemek için 
biberon ve bebek maması ka-
vanozlarının içindeki yiyecekler, 
tüketilmeden önce karıştırılmalı 
veya çalkalanmalı ve sıcaklığı 
kontrol edilmelidir.

 • Bu cihaz bir Grup 2 Sınıf B ISM 
cihazıdır. Grup 2, maddelerin 
işlenmesi için içinde radyo fre-
kans enerjisi kasıtlı olarak üre-
tilen ve/veya elektromanyetik 
radyasyon biçiminde kullanılan 
tüm ISM (endüstriyel, bilim-
sel ve tıbbi) cihazlar ve kıvıl-
cım ile aşındırma cihazlarıdır.  
Sınıf B cihazları, evlerde ve in-
sanların yaşadığı binalara elekt-
rik sağlayan düşük gerilimli 
elektrik şebekesine doğrudan 
bağlı binalarda 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 ısı-
tılması, cihazdan çıkarıldıktan 
sonra püskürerek kaynamasına 
neden olabilir; bu nedenle kap-
lar tutulurken dikkatli olunmalı-
dır.

 • Cihazda kızartma yapmayın. 
Sıcak yağ cihaz parçalarına ve 
malzemelerine zarar verebilir 
hatta cilt yanıklarına neden ola-
bilir.

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

 • Cihaz, arka kısmı duvara gele-
cek şekilde yerleştirilmelidir.

 • Cihazın devrilmesini önlemek 
için tezgahtan minumum 8 
cm içeriye koyun. Yeterli ha-
vanın sağlanabilmesi için ci-
hazın üst kısmında en az 
30 cm arka kısmında en az 
10 cm boşluk bırakılmalıdır.  
 
 

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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Cihazın yanlarını hava sirkü-
lasyonunun sağlanabilmesi için 
temiz tutun. Hava girişinin veya 
çıkışının engellenmesi, cihazın 
zarar görmesine ve kötü pişirme 
sonuçlarına yol açabilir. Cihazın 
düzenli hava akımını sağlayacak 
şekilde yerleştirildiğinden emin 
olun.

 • Kapı ve kapı contaları zarar 
görürse cihaz, yetkili kişi tara-
fından onarılana kadar çalıştırıl-
mamalıdır.

 • Cihazı taşımadan önce, hasar 
görmesini önlemek için lütfen 
döner tablayı sabitleyin. 

 • Cihazı kabuklu veya 
kabuksuz,çırpılmamış yumur-
taları pişirmek veya tekrar ısıt-
mak için kullanmayın.

 • Cihazın arkasında ve yanlarında 
bulunanve gerekli hava sirkü-
lasyonunun sağlanması için 
kabin duvarları ile cihaz ara-
sındaki min. mesafenin korun-
masını sağlayan parçaları asla 
çıkarmayın.

1.2 Kullanım amacı
 • Cihaz sadece ankastre olarak 
kullanılır.

 • Cihazı, kullanım amacının dı-
şında hiçbir amaç için kullan-
mayın. 

 • Cihazı ısı kaynağı olarak kullan-
mayın.

 • Cihaz yalnızca yiyeceklerin bu-
zunu çözmek, pişirmek ve bu-
ğulama yapmak içindir.

 • Yiyecekleri gereğinden fazla pi-
şirmeyiniz yangına neden olabi-
lirsin.

1.3 Çocuk güvenliği
 • Cihaz çocukların ve sınırlı fizik-
sel, duyusal ya da zihinsel kapa-
siteye sahip insanların yakınında 
kullanıldığında son derece dik-
katli olunması tavsiye edilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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 • Bu cihaz, cihazın güvenli bir 
şekilde kullanımıyla ilgili olarak 
gözetim altında tutulmaları veya 
kendilerine talimat verilmesi ve 
cihazın kullanımıyla ilgili teh-
likeleri anlamaları koşuluyla 8 
yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı 
fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasiteye sahip olan ya da 
bilgi ve deneyimi olmayan ki-
şilerce kullanılabilir. Çocuklar 
cihazla oynamamalıdır. Temiz-
lik ve kullanıcı bakım işlemleri, 
başlarında bir büyük olmadığı 
sürece çocuklar tarafından ya-
pılmamalıdır.

 • Boğulma tehlikesi! Tüm ambalaj 
malzemelerini çocuklardan uzak 
tutun.

 • Çocukların, cihazı başında biri 
olmadan kullanmasına, yalnızca 
cihazı güvenli bir şekilde kulla-
nabilmeleri için yeterli talimatları 
verdikten ve uygunsuz kullanı-
mın tehlikelerini kavramalarını 
sağladıktan sonra izin verin.

 • Izgara veya kombi modunda 
oluşacak ısınmalardan dolayı 
çocuklar bu modları sadece ye-
tişkin birinin gözetiminde kulla-
nılmalıdır.

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 kullanılabilir 
nitelikteki yüksek kaliteli parça ve mal-
zemelerden üretilmiştir.  Bu nedenle, 
ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel 

veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşümü için bir topla-
ma 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 noktalarına 
atın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen 
değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam 
şartlarına göre değişebilir. Güç değerleri 240V’da test edilmiştir.

2 Mikrodalga fırınınız

2.1 Genel bakış

1. Kapak Güvenlik Kilidi Sistemi
2. Fırın Camı
3. Döner tabla mili
4. Döner tabla desteği
5. Kapak açma düğmesi 
6. Kumanda Panosu
7. Dalga Kılavuzu (dalga kılavuzunu örten mika 

plakayı lütfen yerinden çıkarmayın)
8. Cam Tabla
9. Izgara ısıtıcı
10. Izgara

2.2. Teknik veriler

Güç Tüketimi 230-240 V~50 Hz,  
1400 W (Mikrodalga)  
1000 W (Grill)

Çıkış 900 W

Çalışma frekansı 2450 MHz

Dış boyutlar 390 mm (Y) X 595mm (G) X 
365 mm (D)

Fırın iç boşluğu 
boyutları

220 mm (Y) X 340 mm  
(G) X 320 mm (D)

Fırın Kapasitesi 23 Litre

Net Ağırlık 14,1 kg
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3 Kurulum

3.1 Montaj
 • Montaj işlemi yetkili servis çalışanları tarafından 
yapılmalıdır.

 • Kapağın iç kısmındaki tüm ambalaj malzemele-
rinin çıkartıldığından emin olun.

 • Bu cihaz, fırınla birlikte içinde pişirilme olasılığı 
olan en ağır yiyeceğin ağırlığını taşıyacak kadar 
sağlam olan düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. 

 • Cihazı ısının, rutubetin veya yüksek nemin oluş-
tuğu yerlere veya kolay tutuşan maddelerin ya-
nına koymayın.

 • Cihazı cam tepsisi, döner tabla desteği doğru 
konuma yerleştirilmeden çalıştırmayın.

 • Elektrik kablosunun hasarsız olduğundan ve ci-
hazın altından veya herhangi bir sıcak ya da kes-
kin yüzeyin üstünden geçmediğinden emin olun.

 • Elektrik prizi kolay ulaşılabilir bir konumda ol-
malıdır; böylece cihazın fişi acil bir durumda 
kolayca çekilebilir.

 • Cihazı açık havada kullanmayın.

3.1.1 Montaj kiti

1

23

4

1. Dolap
2. Mikrodalga fırın
3.  4x16 Vidalar (4 Adet)
4. Dolap bağlantı braketi
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3.1.2 Mikrodalga Fırın Kabini

mi n410 600

36
5

560

mi n330

80

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

3 Kurulum
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Cihazı kaldırın ve kabinin 
içine yerleștirin.

Merkezlenmeli

Cihazı  kabine koyduktan sonra 
çerçevenin 4 köşesine bastıra-
rak braket üzerindeki tırnakları 
çerçeveye oturtun.

3 Kurulum
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3.2 Radyo paraziti
Mikrodalga fırının çalışması radyo, televizyon veya 
benzeri donanımlarda parazite neden olabilir.
Parazit olması durumunda, aşağıdaki önlemler alı-
narak parazit azaltılabilir veya yok edilebilir.

 • Cihazın kapağını ve sızdırmazlık yüzeyini temiz-
leyin.

 • Radyonun veya televizyonun anten yönünü ye-
niden ayarlayın.

 • Cihazı alıcıya göre tekrar konumlandırın.
 • Cihazı alıcıdan uzak bir yere yerleştirin.
 • Cihazı başka bir elektrik prizine takın; böylece 
mikrodalga fırın ve alıcı farklı hatlarda olacaktır.

3.3 Mikrodalga pişirme prensipleri
 • Yiyeceği dikkatli şekilde hazırlayın. Kalın kısım-
ları tabağın dışına doğru yerleştirin.

 • Pişirme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa 
süreyle pişirin ve gerekirse biraz daha süre ekle-
yin. Aşırı pişirilen yiyecekler duman oluşturabilir 
ya da tutuşabilir.

 • Pişirme esnasında yiyeceklerin üzerini örtün. 
Yiyeceklerin üzerinin örtülmesi sıçramaları önler 
ve yiyeceklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı 
olur.

 • Tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin pişmelerini 
hızlandırmak için mikrodalgayla pişirme işlemi 
esnasında bu yiyecekleri bir kez çevirin. Rosto 
gibi büyük yiyecekler en az bir kere çevrilmelidir.

 • Köfte gibi yiyecekleri pişirme işleminin ortasında 
alt üst edin ve tabağın ortasından dışına doğru 
yerlerini değiştirin. 

3.4 Topraklama talimatları
Bu cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Cihazda top-
raklama fişli bir topraklama kablosu bulunmakta-
dır. Cihaz doğru şekilde takılmış ve topraklanmış 
bir duvar prizine takılmalıdır. 

Elektriğin kısa devre yapması durumunda toprak-
lama sistemi elektrik akımı için bir kaçış teli sağla-
yarak elektrik çarpma riskini azaltır. Sadece cihaza 
özel bir elektrik devresinin kullanılması tavsiye 
edilir. Yüksek gerilimin kullanılması tehlikelidir ve 
yangına veya cihazın hasar görmesine yol açacak 
diğer kazaların oluşmasına neden olabilir.

A
UYARI: Topraklama fişinin hatalı 
kullanılması elektrik çarpmasıyla so-
nuçlanabilir.

C
Topraklama veya elektrik talimatları 
konusunda sorunuz varsa ehliyetli 
bir elektrik teknisyenine veya servis 
personeline danışın.

C
Elektrik bağlantısı prosedürlerinin 
takip edilmemesi nedeniyle fırında 
oluşabilecek hasarlardan ya da ya-
ralanmalardan dolayı üretici ve/veya 
satıcı firma sorumluluk kabul etmez.

Elektrik kablosunun içinde bulunan kablolar aşağı-
daki koda göre renklendirilmiştir:
Yeşil ve Sarı = TOPRAK 
Mavi = NÖTR
Kahverengi = AKIM

3.5 Fırın kapları 
 • Mikrodalga kabı için ideal malzeme mikrodal-
gayı geçiren malzemedir; bu malzeme enerjinin 
kabın içine geçmesine ve yiyeceğin ısınmasına 
olanak sağlar.

 • Mikrodalgalar, metallerin içine giremez bu yüz-
den metal kaplar veya metal süslemeli tabaklar 
kullanılmamalıdır.

 • Kıvılcımlara ve/veya yangına neden olabilecek 
küçük metal parçaları içerebileceğinden, geri 
dönüştürülmüş kağıt ürünleri mikrodalgayla pi-
şirme işleminde kullanmayın.

 • Köşelerde kalan yiyecekler aşırı pişmeye maruz 
kalacağı için kare/dikdörtgen tabaklar yerine yu-
varlak/oval tabaklar tavsiye edilir.

3 Kurulum
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 • Açıkta kalan alanların aşırı pişmesini önlemek 
için dar alüminyum folyo şeritler kullanılabi-
lir. Ancak dikkatli olun, çok fazla kullanmayın 
ve folyo ile cihaz iç yüzeyi arasında 2,5 cm  
(1 inç) mesafe bırakın.

Aşağıdaki liste doğru kap seçmenize yardımcı ola-
cak genel bir kılavuzdur.

Pişirme kabı Mikrodalga Izgara Kombi

Isıya dayanıklı cam Evet Evet Evet

Isıya dayanıklı olmayan cam Hayır Hayır Hayır

Isıya dayanıklı seramikler Evet Evet Evet

Mikrodalga fırına uygun plastik tabak Evet Hayır Hayır

Kağıt mutfak ürünleri Evet Hayır Hayır

Metal tepsi Hayır Evet Hayır

Metal raf Hayır Evet Hayır

Alüminyum folyo ve folyo kaplar Hayır Evet Hayır

3 Kurulum
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4 Kullanım

4.1 Kontrol panosu

Mikrodalga Izgara
Mikrodalga

+    Izgara

Buz çözme

Durdur / İptal Başlat

Zaman/Saat
Ağırlık
Seçimi

Menü İșlem 
ekranı

Mikrodalga 
Mikrodalga pişirme güç seviyesini ayarlamak için 
bu tuşa birkaç kez basın.
Izgara
Izgara pişirme programını seçmek için basın.

Mikrodalga + Izgara
Kombi pişirme programlarından birin seçmek için 
basın.
Buz çözme 
Yiyeceğin buzunu ağırlığa göre çözmek için basın.
Zaman / Saat 
Saati ayarlamak için bu tuşa basın.
Ağırlık seçimi
Ağırlık seçimi gerektiren programlarda ağırlık se-
çimi için basın.
Ayar düğmesi
Saati, pişirme süresini, menüyü ya da ağırlığı gir-
mek için döndürün.
Otomatik pişirme fonksiyon seçimi ayar düğmesini 
saat yönünün tersine çevirerek yapılır.
Durdur/iptal 
Ayarı iptal etmek ya da bir pişirme programını 
ayarlamadan önce fırını sıfırlamak için basın.
Pişirmeyi geçici olarak durdurmak için bir kez ya 
da pişirmeyi tümüyle iptal etmek için iki kez basın.
Ayrıca, çocuk kilidini ayarlamak için de kullanılır.
Başlat düğmesi 
Bir pişirme programını başlatmak için düğmeye 
basın.
Bu düğmeye birkaç kez bastığınızda fırın tam güç-
le pişirmeye başlar.
Her basım için 30 saniye.

4.2 Fırın kumandalarının 
ayarlanması
Cihaz ayarlama sırasında sesli sinyal verir.
BİR BİP: Cihaz girişi kabul etti.
İKİ BİP: Fırın girişi kabul etmedi. Kontrol edip tek-
rar deneyin. 
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4.2.1 Dijital saatin ayarlanması
Diyelim ki fırın saatini 8:30’a ayarlamak istiyorsu-
nuz.

 • Bekletme modundayken ZAMAN/SAAT tuşuna 
3 saniye boyunca basın. Ekranda “Hr 12” yazısı 
görünecektir. Saati 24’ lük saat dilimli kullanmak 
için ZAMAN/SAAT tuşuna bir kere daha basın.

 • AYAR düğmesini döndürerek saat hanesini 8’e 
getirin.

 • “ZAMAN/SAAT” tuşuna bir kez basın.
 • AYAR düğmesini döndürerek dakika hanesini 
8:30’a getirin.

 • ZAMAN/SAAT tuşuna bir kez basarak ayarı 
onaylayın. 

C
ZAMAN/ SAAT tuşuna bir kez basa-
rak pişirme sırasında saat zamanını 
kontrol edebilirsiniz.

4.2.2 Mikrodalgayla pişirme
Mikrodalgayla pişirmede en uzun pişirme süresi 
95 dakikadır; MİKRODALGA tuşuna peş peşe ba-
sarak güç seviyesini seçebilirsiniz.

 • Örneğin, %60 mikrodalga gücünde 5 dakika 
pişirmek istediğinizi varsayalım.

 • DURDUR/İPTAL tuşuna basın. 
 • Güç seviyesini seçmek için GÜÇ SEVİYESİ tu-
şuna peş peşe basın.

Ekran Pişirme Gücü

P100 100%

P80 80%

P60 60%

P40 40%

P20 20%

P00 00%

 • AYAR düğmesi ekranda 5:00 görünene kadar 
çevirin.

 • BAŞLAT tuşuna basın.

C
MİKRODALGA tuşuna basarak pişir-
me sürerken pişirme gücünü kontrol 
edebilirsiniz.

C

Pişirme/buz çözme süresi sona er-
dikten sonra cihaz sinyal verir ve 
ekranda “End” (Bitti) görünür; bir 
başka fonksiyonu ayarlamadan önce 
DURDUR/İPTAL tuşuna basarak veya 
kapıyı açarak ekranı temizleyin. 
(Aşağıdaki pişirme fonksiyonları için 
kullanılabilir.) 

4.2.3 Hızlı başlat
Bu özellik, fırını hızlı bir şekilde çalıştırmanızı sağ-
lar. En uzun pişirme süresi 10 dakikadır.
Bekleme modundayken pişirme süresini ayarla-
mak için hızlı bir şekilde BAŞLAT tuşuna peş peşe 
basın; cihaz derhal tam güçle çalışmaya başlar. 

4.2.4 Ağırlığa göre buz çözme 
Cihaz, girdiğiniz ağırlığa göre yiyeceğin buzunu 
çözmeye olanak tanır. Ağırlık programlanınca, 
süre ve buz çözme gücü otomatik olarak ayarla-
nır. Yiyecek ağırlıkları 100 gr ila 1.800 gr arasında 
değişir.
Diyelim ki 600 gr karidesin buzunu çözmek isti-
yorsunuz:

 • Buzu çözülecek karidesi cihazın içine yerleştirin 
ve kapağını kapatın.

 • DURDUR/İPTAL tuşuna basın. 
 • BUZ ÇÖZME tuşuna bir kez basın.
 • AĞIRLIK SEÇİMİ düğmesine ekranda 600 gr gö-
rünene kadar peş peşe basın.

 • BAŞLAT tuşuna basın.

C
Buz çözme işlemi sırasında sistem 
duraklar ve yiyeceği ters çevirmenizi 
hatırlatan bir sinyal verir; daha sonra 
işleme devam etmek için BAŞLAT 
düğmesine basın.

4 Kullanım
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4.2.5 Sıralı pişirme (Çok amaçlı pişirme)
Cihazda 3 otomatik pişirme sıralaması program-
lanabilir.
Aşağıdaki pişirme programını ayarlamak istediği-
nizi varsayalım;
1 dk.% 60 güç seviyesinde 2 dk. % 100 güç se-
viyesinde pişirme.

 • DURDUR/İPTAL tuşuna basın. 
 • Ekranda P60 kodu görünene kadar peş peşe 
MİKRODALGA tuşuna basın.

 • AYAR düğmesini ekranda 1 dk. görünene kadar 
çevirin.

 • Ekranda P100 kodu görünene kadar peş peşe 
MİKRODALGA tuşuna basın.

 • AYAR düğmesini ekranda 2 dk.  görünene kadar 
çevirin.

 • BAŞLAT tuşuna basın.

C
Hızlı Başlat, Menü ve Ağırlığa Göre 
Buz Çözme, çok aşamalı pişirme mo-
dunda ayarlanamaz.
İlgili lambalar fırının hangi aşamada 
çalışmakta olduğunu göstermek üze-
re yanar.

4.2.6 Otomatik pişirme
Yiyecek ve aşağıdaki pişirme modu için süreyi ve 
pişirme gücünü programlamak gerekli değildir. 
Pişirmek istediğiniz yiyeceğin türünü ve bu yiyece-
ğin ağırlığını belirtmeniz yeterlidir. Eşit bir pişirme 
elde etmek için pişirme süresinin ortasında yiye-
ceği ters çevirmeniz gerekebilir.
Örnek: 400 gr balığın pişirilmesi

 • DURDUR/İPTAL tuşuna basın. 
 • AYAR düğmesi kadranını saat yönünün tersine 
döndürerek yiyecek kodunu seçin. Ekrandaki 
seçili sembol yanacaktır.

 • AĞIRLIK SEÇİMİ tuşuna peş peşe basarak ağırlık 
için 400 gr. girin.

 • BAŞLAT tuşuna basın.

Otomatik Pişirme Menüsü

Kod Yiyecek/pişirme 
modu

Süt/kahve, patates 
için yiyecek ağırlığı 
değil, servis adedi 
girilir.
Patlamış mısır için 
bir tek seçenek 
vardır.
Otomatik pişirme-
nin sonucu, voltaj-
daki dalgalanma, 
yiyeceğin şekli ve 
büyüklüğü, belirli 
yiyeceklerin pişiril-
me düzeyine ilişkin 
kişisel tercihiniz 
ve hatta yiyeceği 
cihaza ne kadar iyi 
yerleştirdiğiniz gibi 
faktörlere bağlıdır. 
Sonucu yeterli bul-
madıysanız, lütfen 
pişirme süresini 
biraz daha uygun 
biçimde ayarlayın.

A-1 Patlamış Mısır

A-2 Süt/Kahve (200 ml/
fincan)

A-3 Sebze

A-4 Patates (230 gr/
adet)

A-5 Pizza

A-6 Otomatik Yeniden 
Isıtma (gr)

A-7 Izgara Tavuk

A-8 Izgara Biftek

C
Izgara Tavuk ve Izgara Biftek seçe-
neklerinde pişirme sırasında yiyece-
ğin çevirilmesi hatırlatmak için prog-
ram sinyal vererek duraklayacaktır. 
Yiyeceği çevirdikten sonra BAŞLAT 
tuşuna basarak programı devam et-
tirebilirsiniz.

4.2.7 Izgara
Izgara pişirmede en uzun pişirme süresi 95 da-
kikadır. 

 • Örneğin Izgara ile 5 dakika pişirmek istediğinizi 
varsayalım.

 • DURDUR/İPTAL tuşuna basın.
 • Izgara tuşuna bir kez basarak ızgara modunu 
seçin.

 • AYAR düğmesini ekranda 5:00 görünene kadar 
çevirin.

 • Başlat tuşuna basın.

4 Kullanım
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C
Izgara/Kombi pişirme modlarında yi-
yeceğin her iki tarafının eşit pişmesi 
için programı durdurarak yiyeceği 
ters çevirmeniz gerekir.

4.2.8 Kombi
Kombi pişirmede en uzun pişirme süresi 95 da-
kikadır. 

 • Örneğin Kombi ile 12 dakika pişirmek istediği-
nizi varsayalım.

 • DURDUR/İPTAL tuşuna basın.
 • Mikrodalga+Izgara tuşuna 2 veya 3 kez basarak 
aşağıdaki tabloda kombi modundan birini seçin.

 • AYAR düğmesini ekranda 12:00 görünene kadar 
çevirin.

 • Başlat tuşuna basın.

Mikrodalga+ 
Izgara tuşuna  
basım sayısı

Kombinas-
yon

Pişirme süresi

Mikrodalga Grill

2X Co-1 30 % 70 %

3X Co-2 55 % 45 %

4.2.9 Çocuk kilidi
Cihazın gözetim altında olmayan küçük çocuklar 
tarafından kullanılmasını önlemek için kullanın. 
Çocuk kilidi göstergesi ekrana gelir ve Çocuk Kilidi 
ayarlanmışken cihaz çalıştırılamaz.
Ayarlamak için: Bekleme veya ön ayar modun-
dayken, DURDUR/İPTAL tuşuna 3 saniye basılı tu-
tun; bir bip sesi duyulur ve kilit göstergesi yanar. 
Kilitli konumdayken, tüm düğmeler devre dışıdır.
İptal etmek için: Ekrandaki kilit göstergesi sö-
nünceye kadar DURDUR/İPTAL tuşuna 3 saniye 
basılı tutun.

4 Kullanım
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5.1 Temizlik

A
UYARI: Cihazı temizlemek için ke-
sinlikle benzin, solvent, aşındırıcı te-
mizleyiciler, metal nesneler veya sert 
fırçalar kullanmayın.

A
UYARI: Cihazı ya da elektrik kablo-
sunu asla suya ya da diğer sıvılara 
batırmayın.

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

dökülen sıvılar cihaz duvarlarına yapıştığında 
nemli bir bezle silin. Cihaz çok kirlenirse yumu-
şak bir deterjan kullanılabilir. Kapak yüzeyinde 
lekeye, izlere veya matlaşmalara neden olabile-
ceği için sprey ve diğer sert temizlik maddelerini 
kullanmaktan kaçının.

4. Cihazın dış yüzeyleri nemli bir bezle temizlen-
melidir. Cihazın 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 
bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

6. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. 
Yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Kontrol 
panelini temizlerken cihazın yanlışlıkla çalışma-
sını önlemek için cihaz kapağını açık bırakın.

7. Cihaz 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 
gerekebilir. Tablayı ılık köpüklü suda veya bula-
şık makinesinde yıkayın.

5 Temizlik ve bakım

9. Aşırı gürültünün önlenmesi için silindir halkası 
ve cihaz zemini düzenli olarak temizlenmelidir. 
Cihazın alt yüzeyini yumuşak bir deterjanla sil-
meniz yeterlidir. Silindir halkası hafif köpüklü 
suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
Temizlik için silindir halkasını cihaz iç boşluk 
zemininden çıkarttığınızda, geri takarken doğ-
ru konumda yerleştirdiğinizden emin olun.

10. Cihazdaki kokuları gidermek için, bir bardak su 
ve bir limonun suyu ile kabuklarını mikrodalga-
da kullanılabilir derin bir kaseye koyun ve cihazı 
5 dakika süreyle mikrodalga modunda çalıştı-
rın. İyice silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.

11. Cihaz lambasını değiştirmek gerektiğinde de-
ğişim için lütfen yetkili servise başvurun.

12. Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek 
artıkları çıkartılmalıdır. Cihazın temiz bir du-
rumda tutulmaması, cihazın hizmet ömrünü 
olumsuz etkileyecek ve muhtemelen tehlikeli 
durumlara yol açacak yüzey bozulmalarına 
neden olabilir.

13. Lütfen bu cihazı evsel atıklarla birlikte atma-
yın; eski fırınlar belediyeler tarafından sağla-
nan özel atık merkezlerine atılmalıdır.

14. Cihaz ızgara fonksiyonu ile ilk kullanıldığında, 
hafif bir duman vekoku oluşabilir ve belirli bir kul-
lanma 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-
lajı ile birlikte taşıyın. 

 • Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı 
koruyacaktır. 

 • Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler 
koymayın. Cihaz zarar görebilir.
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6 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Arçelik 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.arcelik.
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

Arçelik Çağrı 
Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan 
veya cep telefon-
larından 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 oldu-

ğunda yukarıdaki telefon numaraların-
dan Çağrı Merkezimize başvurunuz. 

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

5.  İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden 
“Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. ala-
cağınız “Hizmet Fişi” , ilerde ürününüzde 
meydana gelebilecek herhangi bir so-
runda size yarar sağlayacaktır. 

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

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz 
markamızın müşteri istek ve önerileri-
nin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın 
her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta,  
www.arcelik.com.tr, faks, mektup, 
sosyal medya, bayi) rahatlıkla ile-
tilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, 
şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havu-
zunda toplandığı, bu kayıtların yasal 
düzenlemelere uygun, objektif, adil 
ve gizlilik içinde ele alındığı, değer-
lendirildiği ve süreçlerin sürekli kont-
rol edilerek iyileştirildiği, mükemmel 
müşteri deneyimini yaşatmayı ana 
ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı 
bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
Yaklaşımımıza paralel olarak tüm sü-
reçler yönetim sistemi ile entegre 
edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı 
geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de 
bu sistem üzerinden beslenmektedir.



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 Galanz Microwave Oven And Electrical Appliances Manufacturing Co.,Ltd 
No.25 Rongguı Nan Road Rongguı Shunde Foshan Guangdong China Tel: 86-757-28886 tarafından üretilmiştir.

Menşei:P.R.C.



Mikrodalga Fırın

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: Arçelik
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,   

34445, Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Mikrodalga Fırın
Modeli:  MD 893 FG

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



Please read this user manual first!
Dear Valued Customer,
Thank you for preferring this Arçelik appliance. We hope that you get the best results 
from your appliance which has been manufactured with high quality and state-of-the-
art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompa-
nying documents carefully before using the appliance and keep it as a reference for 
future use. If you hand over the appliance to someone else, give the user manual as 
well. Follow the instructions by paying attention to all the information and warnings in 
the user manual.
Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between 
the models are explicitly described in the manual.

Meanings of the Symbols
Following symbols are used in various sections of this manual:

C Important information and useful hints 
about usage.

A
WARNING: Warnings against danger-
ous situations concerning the security 
of life and property.

B Warning for electric shock.

Warning for danger of fire.

Warning for hot surfaces.

This appliance has been produced in environmentally-friendly facilities without harming the nature.

This appliance conforms to the WEEE regulation. It does not contain PCB.
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This section contains safety in-
structions that will help protect 
from risk of personal injury or 
material damage. Failure to fol-
low these instructions voids any 
granted warranty. 

1.1 General safety
 • 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 tam-
pered with.

 • Do not play 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 thawing 
food at home. It must not be 
used for commercial purposes. 

Manufacturer shall not be held 
liable for damages that have 
arisen from misuse. 

 • Do not use the appliance out-
doors or in the bathroom.

 • No responsibility or warranty 
claim shall be assumed for 
damages arising from misuse 
or improper handling of the ap-
pliance.

 • 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 
manufacturer.

 • Do not leave this appliance un-
attended 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.

1 Important safety and environmental instructions
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 • Before using the appliance for 
the first time, clean all parts. 
Please see the details given in 
the "Cleaning and care" section.

 • Operate the appliance for its 
intended purpose only as de-
scribed in this manual. Do not 
use abrasive chemicals or 
steam on this appliance. This 
appliance is particularly in-
tended 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 appliance is not designed 
to dry any living being.

 • Do not operate the appliance 
when empty.

 • 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 ap-
pliances. Otherwise, it may be 
damaged and the warranty be-
comes void.

 • Microwave oven must not be 
placed in a cabinet. 

 • Steam may come out while 
opening the covers or the foil 
after cooking the food.

 • Use gloves while taking any kind 
of heated food out.

 • The appliance and its acces-
sible 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 Important safety and environmental instructions
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1.1.1 Electrical safety
 • Arçelik Microwave Oven com-
ply with the applicable safety 
standards; therefore, in case 
of any damage on the appli-
ance or power cable, it should 
be repaired or replaced by the 
dealer, service center or a spe-
cialist 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 supply 
power source complies with 
the information supplied on the 
rating plate. The only way to 
disconnect the appliance from 
the power supply is to pull the 
power plug out of the power 
outlet.

 • Use the appliance with a 
grounded outlet only.

 • Never use the appliance if the 
power cable or the appliance it-
self is damaged.

 • Do not use the appliance with 
an extension cable.

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

 • Place the appliance in a way so 
that the plug is always acces-
sible.

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

 • Make sure that there is no dan-
ger that the power cable could 
be accidentally pulled or that 
someone could trip over it when 
the appliance is in use.

 • Unplug the appliance before 
each cleaning and when the ap-
pliance 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. 

 • When heating food in plastic 
or paper containers, check the 
oven frequently due to the pos-
sibility of ignition.

1 Important safety and environmental instructions
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 • Remove the wire strings of 
paper or plastic bags before 
placing bags suitable for use in 
this appliance to the appliance.

 • Turn off the appliance or unplug 
it and hold its door closed to 
prevent ignition if you observe 
smoke.

 • Do not use inside of the appli-
ance to store something. Do not 
leave paper items, cooking ma-
terial or food inside the appli-
ance when it is not being used.

 • The contents of feeding bot-
tles and baby food jars must 
be stirred or shaken and the 
temperature must be checked 
before consumption, in order to 
avoid burns.

 • This appliance is a Group 2 
Class B ISM equipment. Group 
2 equipment contains all ISM 
(Industrial, Scientific and Medi-
cal) equipment in which radio-
frequency energy is intentionally 
generated and/or used in the 
form of electromagnetic radia-
tion for the treatment of material, 
and spark erosion equipment.  
 

Class B equipment is suitable 
for use in domestic establish-
ments and establishments 
directly connected to a low volt-
age power supply network.

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

1.1.2 Product safety
 • Liquids or other food must not 
be heated in closed container 
as there is a risk of exploding.

 • Heating the beverages with 
microwave 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 
components and materials of 
the oven, and it may even cause 
skin burns.

 • Pierce food with thick crust 
such as potatoes, zucchinis, ap-
ples and chestnuts.

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

1 Important safety and environmental instructions
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 • Place your oven at least 8 cm 
inside the counter to prevent it 
from tipping down. For sufficient 
ventilation, allow a space of 30 
cm at least on the upper side of 
the oven, and 10 cm at least on 
the rear. Sides of the oven shall 
be kept clean to provide air cir-
culation. Prevention of air entry 
or exit may cause damage to 
the oven or bad cooking results. 
Make sure that the appliance is 
placed to ensure steady air flow.

 • If the door or door seals are 
damaged, the oven must not be 
operated until it has been re-
paired by a qualified person.

 • Before moving the appliance, 
please secure the turntable to 
prevent damage to it. 

 • Do not use your appliance to 
cook or heat the unscrambled 
eggs either with or without shell.

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

1.2 Intended use
 • This appliance is intended for 
built-in use only.

 • Do not use the appliance for 
anything other than its intended 
use. 

 • Do not use the appliance as a 
heat source.

 • The appliance is intended to 
thaw, cook and stew food only.

 • Do not over-cook the foods; oth-
erwise, you may cause a fire.

1.3 Children’s safety
 • Extreme caution is advised 
when being used near children 
and persons who are restricted 
in their physical, sensory or 
mental abilities.

 • 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 mental 
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.  

1 Important safety and environmental instructions
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Children should not play with 
the appliance. Cleaning and 
user maintenance procedures 
should not be performed by 
children unless they are con-
trolled 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 supervision of an adult.

1.4 Compliance with the WEEE 
Directive and disposal of waste 
products 

This product does not include harmful 
and prohibited materials specified in the 
“Regulation for Supervision of the Waste 
Electric and Electronic Appliances” is-
sued by the Ministry of Environment and 

Urban Planning. This appliance conforms to the 
WEEE regulation. This appliance was manufac-
tured from high quality parts and materials which 
are recyclable and re-usable. 
For this reason, do not dispose of this appliance 
with the domestic or other types of wastes at the 
end of its service life. Take it to a collection point 
which is dedicated to recycling of electric and 
electronic appliances. Ask the local authority in 
your area for these collection points. Contribute 
to the preservation of environment and natural 
sources by taking the used products to the recy-
cling points. 

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

1.6 Package information 
Package of the product is made of re-
cyclable materials in accordance with 
our national legislation. Do not dispose 
of the packaging materials together 

with the domestic or other wastes. Take them to 
the packaging material collection points desig-
nated by the local authorities.

1 Important safety and environmental instructions
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Markings on the appliance 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 240 V.

2 Your microwave oven

2.1 Overview

1. Door Safety Interlock System
2. Oven Window
3. Turntable shaft
4. Turntable support
5. Door opening key 
6. Control Panel
7. Wave Guide (please do not remove the mica 

plate that covers the wave guide)
8. Glass Tray
9. Grill heater
10. Grill

2.2. Technical data

Power Con-
sumption

230-240 V~50 Hz,  
1400 W (Microwave)  
1000 W (Grill)

Output 900 W

Operating fre-
quency

2450 MHz

External dimen-
sions

390 mm (H) X 595 mm (W) X 
365 mm (D)

Internal dimen-
sions of the 
oven

220 mm (H) X 340 mm  
(W) X 320 mm (D)

Oven Capacity 23 Litres

Net Weight 14.1 kg
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3 Installation

3.1. Installation
 • Installation should be performed by authorised 
service personnel.

 • Make sure that all packing materials inside the 
door are removed.

 • This appliance should be placed on a level sur-
face that could bear the weight of the oven and 
the heaviest food that may be cooked inside the 
oven. 

 • Do not put the appliance in places with moisture 
or high humidity or near inflammable materials.

 • Do not operate the oven without placing the 
turntable support to the correct position.

 • Make sure that power cable is not damaged and 
not passed under the appliance or over any hot 
or sharp surfaces.

 • Power outlet should be on an easily accessible 
position, so you can unplug the appliance easily 
in case of an emergency.

 • Do not use the appliance outdoors.

3.1.1 Installation kit

1

23

4

1. Cabinet
2. Microwave oven
3.  4x16 Screws (4 pcs.)
4. Cabinet connection bracket
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3.1.2 Microwave Oven Cabinet

mi n410 600

36
5

560

mi n330

80

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

3 Installation
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Cihazı kaldırın ve kabinin 
içine yerleștirin.

Merkezlenmeli

After locating the appliance 
inside the cabinet, press the 4 
corners of the frame to have the 
tabs on the brackets seated on 
the frame.

3 Installation
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3.2 Radio interference
Operation of the microwave oven may cause in-
terference on radios, TVs and similar appliances.
In case of any interference, it may be reduced or 
eliminated by taking the precautions given below:

 • Clean the door and sealing surface of the ap-
pliance.

 • Set the antenna direction of the radio or TV 
again.

 • Reposition the appliance based on the location 
of the receiver.

 • Place the appliance away from the receiver.
 • Plug the appliance in another outlet; thus, the 
microwave oven and the receiver will be on dif-
ferent lines.

3.3 Microwave cooking principles
 • Prepare the food carefully. Place the thick parts 
towards the outside of the dish.

 • Pay attention to the cooking duration. Cook the 
meal with the shortest time specified and add 
some more time if required. Overcooked food 
may cause smoke or catch fire.

 • Cover the food while cooking. Covering the food 
prevents any splashing and helps ensure that 
the food is cooked evenly.

 • Turn over food such as poultry and hamburgers 
once while cooking them in a microwave oven 
in order to accelerate the cooking processes of 
these kinds of food. Larger food such as roast 
must be turned over at least once.

 • Turn food such as meatballs upside down in the 
middle of the cooking process and change their 
places from the centre of the dish towards the 
outside. 

3.4 Grounding instructions
This appliance should certainly be grounded. This 
appliance has a grounding cable with a grounded 
plug. The appliance must be plugged into a wall 
outlet installed and grounded correctly. 

Grounding system allows a leak wire for the elec-
trical current in case of a short circuit and reduces 
the risk of electric shock. It is recommended to 
use an electrical circuit dedicated to this appli-
ance. Operating with high voltage is dangerous 
and may cause fire or other accidents that would 
cause damage to the appliance.

A WARNING: Misuse of grounding 
plug may cause electric shock.

C
If you have any questions regarding 
the grounding and electrical instruc-
tions, please consult a qualified 
electric technician or service per-
sonnel.

C
Manufacturer and/or dealer would 
not accept any responsibility for in-
juries or damages on the oven that 
may occur when electrical connec-
tion procedures are not followed.

Cores inside the power cable are colour-coded as 
follows:
Green and Yellow = GROUND 
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE

3.5 Oven wares 
 • Ideal material for the microwave oven wares are 
materials that conduct microwave, these mate-
rials allows energy to get through the oven ware 
and allows the food to be heated.

 • Microwave cannot penetrate through metals; 
therefore, metal or metal ornamented oven 
wares must not be used.

 • Do not use recycled paper products for micro-
wave cooking as they may include small metallic 
parts that may cause sparks and/or fire.

 • It is recommended to use round/oval dishes in-
stead of square/rectangular dishes as the food 
on the edges may be overheated.

3 Installation
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 • You may use narrow aluminium foil straps in 
order to prevent the exposed pieces from being 
overcooked. However, please be careful! Do not 
use it excessively and keep a distance of 2.5 cm  
(1 inch) between the foil and inner surface of 
the appliance.

Following list is a general guide that would help 
you select the right ware.

Cookware Microwave Grill Combination

Heat-resistant glass Yes Yes Yes

Non-heat-resistant glass No No No

Heat-resistant ceramics Yes Yes Yes

Plastic dish suitable for microwave oven Yes No No

Paper kitchenware Yes No No

Metal tray No Yes No

Metal rack No Yes No

Aluminium foil and foil wares No Yes No

3 Installation
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4 Operation

4.1 Control panel

Menü İșlem 
ekranı

Microwave 
Press this key a few times to set the level of mi-
crowave cooking.
Grill
Press this key to select the grilling programme.

Microwave + Grill
Press this key to select one of the combi cooking 
programmes.
Defrosting 
Press this key to defrost the food as per its weight.
Date / Time 
Press this key to set the time.
Weight selection
Press this key to select the weight for programmes 
requiring weight selection.
Adjustment knob
Rotate this knob in order to set the time, cooking 
time, menu or weight.
Automatic cooking function is selected by turning 
the adjustment knob anti-clockwise.
Stop/cancel 
Press this key to cancel a setting or to reset the 
oven before setting a cooking program.
Press the key once to stop cooking temporarily or 
twice to cancel it completely.
It is also used to set the child lock.
Start key 
Press the key to start a cooking programme.
If this key is pressed a couple of times, the oven 
will operate with full power.
30 seconds for each press.

4.2 Setting the oven controls
Appliance gives an audible signal during the ad-
justments.
ONE BEEP: Oven accepts the input.
TWO BEEPS: Oven rejects the input. Check and 
try again. 
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4.2.1 Setting the digital clock
If you want to set the appliance time to 08:30:

 • In stand-by mode, press the TIME/CLOCK key 
for 3 seconds. "Hr 12" will appear on the dis-
play. To use the 24-hour clock, press the TIME/
CLOCK key again.

 • Turn the ADJUSTMENT knob and set the hour 
section to 8.

 • Press the “DURATION/TIME” key once.
 • Turn the ADJUSTMENT knob and set the minute 
section to 8:30.

 • Press the DURATION/TIME key once to approve 
the setting. 

C
You can check the time setting while 
cooking by pressing the DURATION/
TIME key once.

4.2.2 Microwave cooking
The longest cooking duration for microwave is 95 
minutes. You can set the power level by pressing 
the MICROWAVE key repeatedly.

 • For example, if you want to cook for 5 minutes 
with 60% microwave power:

 • Press the STOP/CANCEL key. 
 • Press the POWER LEVEL key repeatedly to se-
lect the power level.

Display Cooking Power

P100 100%

P80 80%

P60 60%

P40 40%

P20 20%

P00 00%

 • Turn the ADJUSTMENT knob until 5:00 is dis-
played on the screen.

 • Press the START key.

C
You can check the cooking power 
while cooking by pressing the 
MICROWAVE key.

C

Oven gives a signal sound when 
cooking/defrosting time is complet-
ed and "End" message is displayed 
on the display; clear the display by 
pressing the STOP/CANCEL key 
or opening the door before setting 
another function. (It can be used for 
the following cooking functions.) 

4.2.3 Quick start
This feature is used for operating the oven quickly. 
The longest cooking duration is 10 minutes.
To set the cooking duration while in the standby 
mode, press the START key repeatedly in a quick 
manner; the appliance will immediately start oper-
ating with full power. 

4.2.4 Defrosting by weight 
The appliance can defrost food depending on 
the weight you enter. After the weight has been 
set, duration and defrosting power are automati-
cally set. Food weight varies between 100 g and  
1,800 g.
If you want to defrost 600 g of shrimp:

 • Place the shrimps to be defrosted into the appli-
ance and close the door.

 • Press the STOP/CANCEL key. 
 • Press the DEFROST key once.
 • Press the WEIGHT SELECTION key repeatedly 
until 600 gr is displayed.

 • Press the START key.

C
During the defrosting process, the 
system pauses and gives an audible 
signal to remind you to turn over the 
food; press the START key in order 
to continue.

4 Operation



39 / ENMicrowave Oven / User Manual

4.2.5 Queued cooking (Multipurpose 
cooking)
You can programme 3 automatic cooking queues on 
your appliance.
Let's assume that you want to set the following cook-
ing programme:
1 min. cooking at 60% power level, and 2 min. cook-
ing at 100% power level.

 • Press the STOP/CANCEL key. 
 • Press the MICROWAVE key repeatedly until P60 
code is displayed on the screen.

 • Turn the ADJUSTMENT knob until 1 min. is dis-
played on the screen.

 • Press the MICROWAVE key repeatedly until 
P100 code is displayed on the screen.

 • Turn the ADJUSTMENT knob until 2 min. is dis-
played on the screen.

 • Press the START key.

C
Quick Start, Menu and Defrosting by 
Weight cannot be set in multi-step 
cooking mode.
Relevant lights are illuminated in or-
der to indicate the operating stage of 
the oven.

4.2.6 Automatic cooking
For foods and following cooking mode, setting the 
duration or cooking power is not necessary. You 
may just enter the type of the food and the weight 
of that food. You may have to turn over the food in 
the middle of cooking period in order to achieve 
an even cooking.
Example: Cooking 400 g. of fish

 • Press the STOP/CANCEL key. 
 • Rotate the ADJUSTMENT knob anti-clockwise to 
select the food code. Selected symbol on the 
screen will be illuminated.

 • Press the WEIGHT SELECTION key repeatedly to 
enter 400 gr for weight.

 • Press the START key.

Automatic Cooking Menu

Code Food/cooking mode For milk/coffee and 
potatoes, number 
of the servings 
should be en-
tered; not the food 
weight.
There is only one 
option for pop-
corn.
The result of au-
tomatic cooking 
depends on fac-
tors such as volt-
age fluctuation, 
shape and size 
of the food, your 
personal choice on 
the cooking level of 
specific food, and 
even how well you 
have placed the 
food in the appli-
ance. If you have 
not found the result 
satisfactory, please 
set the cooking 
time more appro-
priately for your 
choice.

A-1 Popcorn

A-2 Milk/Coffee (200 
ml/cup)

A-3 Vegetable

A-4 Potatoes (230 g/
piece)

A-5 Pizza

A-6 Automatic Re-
Heating (g)

A-7 Grilled Chicken

A-8 Grilled Steak

C
For Grilled Chicken and Grilled Steak 
options, the programme will give a 
signal and then pause to remind you 
that the food needs to be turned. 
Once you have turned the food, you 
can press the START key to let the 
programme continue.

4.2.7 Grill
The longest cooking duration is 95 minutes for 
grill cooking. 

 • For example, let's assume that you want to cook 
for 5 minutes in grill mode.

 • Press the STOP/CANCEL key.

4 Operation
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 • Select the grill mode by pressing the Grill key 
once.

 • Turn the ADJUSTMENT knob until 5:00 is dis-
played on the screen.

 • Press the START key.

C
You should pause the programme 
and turn the food over in order that 
both sides of the food are cooked 
evenly in the Grill/Combination 
cooking modes.

4.2.8 Combination
The longest cooking duration is 95 minutes for 
combination cooking. 

 • For example, let's assume that you want to cook 
for 12 minutes in Combination mode.

 • Press the STOP/CANCEL key.
 • Select one of the combination modes in the 
table below by pressing the Microwave+Grill 
key twice or three times.

 • Turn the ADJUSTMENT knob until 12:00 is dis-
played on the screen.

 • Press the START key.

Number of 
pressings for 
the Micro-
wave+ 
Grill key  

Combina-
tion

Cooking duration

Microwave Grill

2X Co-1 30% 70%

3X Co-2 55% 45%

4 Operation

4.2.9 Child lock
Use this feature to prevent unattended children from 
operating the appliance. Child lock symbol is dis-
played and the appliance cannot be operated while 
the Child Lock is set.
To set: When the oven is in the standby or preset-
ting mode, press and hold the STOP/CANCEL key for 
3 seconds; a beep is heard and the lock symbol is il-
luminated. All keys are deactivated in the lock mode.
To cancel: Press and hold the STOP/CANCEL key 
for 3 seconds until the lock symbol on the display 
goes off.
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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 ap-
pliance or its power cable in water 
or in any other liquid.

1. Switch off and unplug the appliance.
2. Wait for the appliance to cool completely.
3. Keep the inside of the oven clean. Wipe with a 

damp cloth when splashed food or spilled liq-
uids stick on the walls of the appliance. A mild 
detergent may be used if the appliance gets very 
dirty. Avoid using sprays and other harsh clean-
ing agents as they may cause stains, marks, and 
opaqueness on the door surface.

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

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 overflowing 
and splashing stains. Do not use abrasive cleaning 
agents.

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

7. If mist accumulates inside or around the appliance 
door, wipe with a soft cloth. This may occur when 
the microwave oven is operated under high hu-
midity conditions. This is normal.

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

5 Cleaning and maintenance

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

10. In order to remove the bad odours in your appli-
ance, put a glass of water and juice and rind of 
a lemon into a deep bowl suitable for use in mi-
crowave and operate the appliance for 5 minutes 
in the microwave mode. Wipe thoroughly and dry 
with a soft cloth.

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

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

13. Please do not dispose this appliance with house-
hold waste; old ovens shall be disposed to special 
waste centres provided by the municipalities.

14. When the appliance is used in grill function, a 
small amount of smoke and odour 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 unplugged, 
cooled and totally dry.

 • Store the appliance in a cool and dry place.
 • Keep the appliance out of the reach of children.

5.3 Handling and transportation 
 • During handling and transportation, carry the appli-
ance in its original packaging. 

 • The packaging of the appliance protects it against 
physical damages. 

 • Do not place heavy loads on the appliance or on the 
packaging. The appliance may get damaged.








