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Bu cihaz, aşağıdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir 
 

2014/35 / EU Düşük Voltaj Direktifi & 2014/30 / EU Elektromanyetik Uyumluluk 
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DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, 
 

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. 
Bu kılavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve 
cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir. 
Bu kılavuzu ilerde gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde 
saklayınız. 

 

Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından 
doğacak, insana , çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 
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ÇEVRESEL UYARI: Cihazın kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini 

lütfen güvenlik ve çevre koşullarına gereken önemi göstererek çöpe 

atınız. Atık ambalajların yeniden kullanımı için özelliklerine göre (folyo, 

karton, strafor) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız. Herhangi bir 

elektrikli donanımı çöpe atarken kablosunu keserek kullanılmaz hale 

getiriniz. 

Fırın , monofaze 220-240V AC 50-60 Hz elektrikle çalışmak üzere 

tasarlanmıştır. Kurulumdan önce lütfen fırının ön alt tarafına 

yerleştirilmiş olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz. 

CİHAZIN KURULUMU 

  
 

ÇOCUK GÜVENLİĞİ 
*Küçük çocukların fırınla, kontrol düğmeleriyle veya fırının 
yakınında oynamasına KESİNLİKLE izin vermeyin. 
*Fırın, çalıştığı esnada özellikle tutulabilen parçaları ve ön taraftaki 
cam paneli ısınan bir üründür. Bu nedenle çocukların fırının çalıştığı 
ortamlarda KESİNLİKLE uzak tutulması gereklidir. 
*Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerini güvenlik nedeniyle  
çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli 
olabilir. 

KURULUM ÖNCESİ VE KURULUM UYARILARI 
*Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü 
çıkardığınızdan emin olunuz. 
*Bu ürün yemek pişirmek dışında başka bir amaçla 
kullanılmamalıdır. Başka her hangi bir maksatla kullanımı (Örnek; 
Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fırının 
uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insanlara, 
hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu 
tutulamaz. 
*Fırını ilk çalıştırdığınızda fırınınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı 
elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus koku ortaya 
çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, fırına yemek 
koymadan önce fırını çalıştırıp kokunun yok olmasını bekleyiniz. 
Fırın içini nemli bir bezle temizleyiniz. 
*Kullanım sırasında fırın aşırı ısınacağından, fırın içindeki ısıtma 
elemanlarına temas etmekten kaçınınız. 
*Fırın yüzeyi ızgara fonksiyonu esnasında çok ısınabilir dikkatli 
olunuz.*Kesinlikle fırının tabanında pişirme veya kızartma 
yapmayınız.*Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz. 
*Her elektrikli donanımı kullanırken uyulması gereken bazı kurallar 
vardır.*Hiçbir zaman fişi prizden kablosunu çekerek çıkarmaya 
çalışmayınız.*Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli ise 
kesinlikle ürüne dokunmayınız. 
*Çocukların veya erişken olmayanların yanlarında bir gözetici 
olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyiniz. 
*Ürünü taşırken, temizlerken veya fırına bakım yaparken fişini 
elektrik prizinden çıkarınız. 
*İhmal durumunda menteşesinden çıkmış olursa fırının kapağı 
ellerinize zarar verebilir. 
*Fırın bozulur veya düzgün çalışmazsa, kapatıp fişten çıkarınız ve 
kurcalamayınız.*Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis 
tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır. 
Yukarıdaki herhangi bir uyarı dikkate alınmadığında fırınınızda 
hasar meydana gelebilir.*Fırını kullanmadığınız durumlarda, bütün 
fonksiyonların “KAPALI” konumda olduğundan emin olunuz. 
*Fırının içerisinden tepsiyi çıkarırken daima fırın eldiveni kullanınız. 
*Fırın temizliği ve güvenliğiniz için daima fırını temiz tutunuz. Fırın 
içinde kullanım sonrası kalan yağlar zamanla fırının yüzeyine zarar 
verebilir.*Firmamız, bu uyarılara uyulmamasından dolayı insanlara, 
hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu 
tutulamaz. 
*Firmamız, fırının tehlikeli ve uygunsuz kullanımından 
kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz. 

 

 
UYARI: Izgara kullanılırken erişilebilir bölümleri sıcak olabilir. 

Çocuklar uzak tutulmalıdır. 

 
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlenmek için 

cihazın devresini açınız. 

 
UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için lâmbayı 

değiştirmeden önce cihazın devresinin açık olduğundan emin 

olunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurulum, talimatlara göre yetkili bir teknisyen tarafından 
yapılmalıdır. Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insanlara, 
hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu 
tutulamaz. 

 
MONTAJ UYARILARI 

 
*Ankastre fırının düzgün çalışabilmesi için montajının yapılacağı 
kabin veya dolabın ölçüleri, 
malzemesinin doğru olması ve sıcaklık artışına dayanıklı olması 
gerekmektedir. Lütfen Şekil1’de gösterilen ölçülere göre montaj 
yapınız. 
*Fırının monte edildiği mobilya duvarları ısıya dayanıklı olmalıdır. 
Özellikle yan duvarlar kaplamalı suntadan yapıldıysa, kaplamanın 
100 C’ye dayanıklı olması gerekmektedir. Bu ısıya dayanıklı olmayan 
plastik veya yapışkan kaplama deforme olup hasar görebilir. 
*Güvenlik açısından, montaj tamamlandıktan sonra fırının elektrik 
parçaları ile direk temasının önlenmesi gerekmektedir. 
*İzolasyon ve koruma sağlayan parçaların, herhangi bir alet 
kullanılarak çıkarılmayacak şekilde takılması gerekmektedir. 

GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Fırın , monofaze 220-240V AC 50-60 Hz elektrikle çalışmak üzere 
tasarlanmıştır. Kurulumdan önce lütfen fırının ön alt tarafına 
yerleştirilmiş olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz. 

VİNOLA 

Fırın Lambası 15 / 25 W 

Üst Isıtıcı 900 W 

Alt Isıtıcı 1200 W 

Turbo Isıtıcı 2100 W 

Yarım Grill 1200 W 

Tam Grill 2100 W 

Piliç Çevirme Motoru 6 W 

Turbo Fan 20 / 25 / 30 W 

Soğutma Fanı 15 / 22 /25 W 

Fırın Dış Ölçüleri (GxDxY) 595*595*560 mm 

Montaj Kabin Ölçüleri (GxDxY) 600*600*570 mm 

Fırın İç Hacmi 64 Lt 

Net Ağırlık (Kg) 32 

Brüt Ağırlık (Kg) 36 

Voltaj 220-240V AC 50-60 Hz 

Azami Güç Değerleri 
                  OCO SERİ 2144 W 

OFA/OMO SERİ 2176 W 

OHI SERİ 3384 W 
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FIRININ KABİNE MONTAJI 
*Cihazı, gömme kabinine merkezlenerek yerleştiriniz. 
*Fırın kapağını açın ve fırını, gövdesinin yanlarında bulunan 
deliklere hizalayarak mutfak tezgahına montaj kiti içerisindeki iki 
ağaç vidasıyla monte ediniz. 
*Fırın, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgah altına 
monte edilebilir. 
*Fırının üzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte 
edildiğinde, güvenlik ve ihtiyaç olduğunda fırının bu ocaktan 
sökülebilmesini kolaylaştırmak için ocakla fırın elektrik kablolarının 
birbirinden ayrı olması gerekmektedir. 

 
ELEKTRİK BAĞLANTISI 
*Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece 
yetkili elektrik teknisyeni tarafından ana elektrik şebekesine 
bağlanmalıdır. 
*Ana şebekeden gelen gücün cihazın ön alt tarafına yerleştirilmiş 
olan anma etiketinde belirtilen gücü karşılayacağından emin olunuz. 
*Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir 
elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlayınız. 

 
UYARI: Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir. 

 
*Fırınınızın şebeke kordonuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin 
mutlaka topraklı bir hat ile kullanılması gerekmektedir. Topraklama 
tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. 

 
Cihazın elektriğe bağlanmasından önce: 
1)Fırını elektrik bağlantısı için kullanılan prize veya çift kutuplu 
anahtara kolay erişebilmeyi sağlayacak şekilde konumlandırınız. 
2)Elektrik kablosunu sıcak yüzeylere değecek şekilde 
yerleştirmeyiniz ve fırın kapağına sıkıştırmayınız. 
3)Elektrik kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en 
yakın yetkili servise başvurunuz. Yetkili servisin aynı ebatta plastik 
yalıtımlı ve ocağın ihtiyaç duyduğu elektrik akımına dayanabilecek 
yeni kabloyla değişimi yapmasını sağlayınız. 
*Cihaz elektrik tesisatına doğrudan bağlanacaksa, cihazla elektrik 
tesisatı arasına temas noktaları arasındaki mesafe en az 3mm olan 
ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taşımaya uygun 
tipte çift kutuplu bir şalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift 
kutuplu şalter tarafından kesilmemelidir. 
*Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması 
tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa geçerli 
olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu 
kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum 
akım kapasitesini ve maksimum gücü aşmayınız. 
*Bağlantı işlemi bittikten sonra ısıtma elemanlarını 3 dakika kadar 
test ediniz. 
*Cihazın elektrik güvenliği sadece elverişli kaynağa, kurallara göre 
topraklanarak doğru şekilde bağlandığında garantilidir. Firmamız, 
cihazın doğru şekilde topraklanmamasından kaynaklı insanlara, 
hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu 
tutulamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: Fırın Elektrik Fiş Bağlantısı 

*Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için fırın, Şekil.1’deki gibi 
monte edilmelidir. 
*Fırının monte edildiği mutfak ünitesinde arkadan en az 40mm bir 
boşluk bırakılması tavsiye edilmektedir. 
*Fırın yerleştirilirken fırın altına ağırlığını taşıyacak düzeyde bir 
destek konmalıdır. 
*Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için mutfak ünitesindeki 
kabinin arka bölmesi çıkarılmalıdır. 
*Fırınınızı hazır hale getirebilmeniz için önce kurulacağı yeri ve 
elektrik tesisatını yaptırınız. Daha sonra en yakın Vinola Yetkili 
Servisi’ni çağırınız. 
*Cihazı, buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye 
edilmez, aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların 
performansı olumsuz yönde etkilenecektir. 
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FIRININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

İLK ÇALIŞTIRMA ; 
 

1. Sıcaklık Ayarı’nı maksimum seviyeye ayarlayınız.(250 C MAX) 
 

2. Fonksiyon düğmesini Alt ve Üst Izgara (ve varsa + Fan konumuna 
getiriniz.) 

 
3. Fırını bu şekilde boş olarak 30 dakika çalıştırınız. 

4.Hava dolaşımı için cam açınız. 

*Bu süre içerisinde, fırınınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı 
elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman 
ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse ,fırına yemek 
koymadan önce sadece kokunun ve dumanın yok olmasını ekleyiniz. 

 
*Bu işlemler bittiğinde fırının içerisini, hafif ıslak sabunlu yumuşak 
bir bezle temizleyiniz. 

 
ÖNEMLİ:Fırın kapağını açmak için, daima tutacağı orta kısmından 
kavrayınız. 

 
UYARI: Fırının ilk kullanımından önce tepsi, ızgara gibi parçalarını 
dikkatlice yıkayınız. 

 
 
 
 
 

 
-Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ve ısı yalıtımı olan 
fırınlar tercih edilmelidir. 

 
-Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk 
havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden 
olmaktadır. Bu nedenle fırın kapağı gereğinden fazla açılmamalıdır. 

 
-Fırında, bir yerine birden fazla yemek pişirilmeye çalışılmalıdır. 
Düşük sıcaklıkta pişeni değerlerinden önce çıkarıp, fırının sıcaklığını 
değiştirmeden daha az enerji harcanmalıdır. 

 
-Fırında yapılan yemek sonrasında kalan artık ısı bir sonraki yiyecek 
için de kullanılmalıdır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılmış olunur. 

 
-Fırında ön ısıtma kısa süre için (en fazla 10 dakika) yapılmalıdır. 

 
-Donmuş bir yiyeceğin fırında pişirmeden önce çözülmesi 
sağlanmalıdır. 

 
-Fırınların çevresinde kolayca tutuşabilen yanıcı, parlayıcı maddeler 
bulundurulmamalıdır. 

 
-Fırınlar yanıcı ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir. 

 
-Fırınlar, kapakları pişirme süresinden birkaç dakika önce 
kapatılması durumunda mevcut sıcaklıkta daha az enerji harcayarak 
pişirme devam eder. 

Kontrol Paneli 
 

Lamba 

5)Tel Izgara 

7)Fırın Camı 

 
10)Sıcaklık İkaz Lambası 

FIRININ TANIMLANMASI 
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Düğmesi 
MOFA106 SERİ 

 

 

 

 

Düğmesi 
MOFA104 SERİ 

 
 

Fırını kullanmaya başlamadan önce mekanik saat ayarı yapılmalıdır. Aksi halde fırın 

çalışmayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

FIRININ KULLANIMI 

 

 

Seçme 

 

 

Düğmesi MOMO101 SERİ 

 

 

 

 

Düğmesi 

 

 

 

 

Düğmesi 

 

 

 

 

Düğmesi 

MOFA502 SERİ  

 

MOMO104 
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OFF FONKSIYONU : Bu konumda ürün çalışmaz. 

 
LAMBA FONKSIYONU : Bu konumda fırın iç aydınlatma lambası yanacaktır,bunu 
takip eden diğer fonksiyonlarda lamba açık kalacaktır. 

 

BUZ ÇÖZME FONKSIYONU : Bu konumda sadece turbo fan çalışır, oda sıcaklığındaki 
havayı dondurulmuş yiyeceklerin etrafında dolaştırarak çözülmelerini sağlar. 

 

 

FAN + ALT VE ÜST ISITICI FONKSİYONU : Fırın içinde sıcak hava dolaşarak daha 
homojen pişmeyi sağlar.Içi yumuşak dışı kızarmış ve kıtır olması istenen 
yiyecekler için kullanılır 

 

FAN DESTEKLİ IZGARA: Çift üst ısıtma elamanı ve fan aynı anda devreye girer. 
Büyük porsiyonlardaki kalın et parçalarının daha hızlı ızgara yapılmasında 
kullanılır. 

 

 

ALT ISITICI FONKSİYONU : Sadece üst ısıtıcı devrededir.Alttan pişirlmesi gereken 
yiyecekler için,yiyecekleri ısıtmak ve güveç gibi yavaş ısıda uzun süreli pişecek 
yiyecekler için kullanılır. 

 

 

ÜST ISITICI FONKSİYONU: Sadece üst ısıtıcı devrededir.Çoğunlukla pişimiş olan 
yiyeceklerin üst kısımlarını daha fazla kızartılması, daha önce pişilmiş yiyeceklerin 
ısıtılması amaçlı kullanılır. 

 

ALT VE ÜST ISITICI FONKSİYONU : Çoğunlukla tek tepsi pişirmeler için kullanılır. 
Yiyeceklerin her iki tarafı da eşit olarak kızarık ve gevrek olur. 

 

TURBO ISITICI+FAN : Fan ve çevresindeki ısıtıcı devreye girer. Bu program aynı 
zamanda birden fazla yiyeceğin koku ve lezzetlerini birbirine karıştırmadan 
pişirilmesini sağlar. 

 

 
ALT ISITICI+FAN: Alt ısıtıcılar ve fan aynı anda devreye girer. 

 

 

TAM IZGARA : Çift üst ısıtma elemanı devreye girer. Özellikle büyük et 
porsiyonlarının ızgarasında kullanılır. Etin direk ızgara teli üzerine alta da yağ 
tepsisinin konması tavsiye edilir. 

 

 

ORTA IZGARA: Küçük porsiyon yiyecekleri ızgara yapmak ve kızartmak için 
kullanılır. Sosis ve pirzola gibi az-orta kalınlıktaki etlerin pişirilmesi için 
uygundur. Etleri direk tel ızgara üzerine koyup altına yağ tepsisini yerleştirerek 
ızgara yapınız. 

 

 

SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ 
Fırının çalışırken pişirme sıcaklığını 50-250 °C arasında ayarlamak için kullanılır. Sadece Izgara 
fonksiyonunda max konumuna getirilir. 
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DÜĞMELİ DİJİTAL SAAT KULLANIMI 

ileri,- ile geriye doğru ayarlayabilirsiniz. Bu tuşlara uzun basış, saati daha hızlı değiştirecektir. tuşuna veya 
ve tuşlarına bastıktan sonra, saati ayarlayabilmek için 5 sn. içerisinde – veya + tuşlarına basmak gerekir. 

Tuşuna basınız. Daha sonra + ile 
 

Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir. 

zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir elektronik zamanlama 
modülüdür bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme süresini ve 

bağımsız olarak dakika programlı bir alarm saati olarak da kullanılabilir. 
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Bu durumda yemeğimiz 21:30 da hazır olacak şekilde fırınımızı programlamış olduk. Yemeğin 

pişirme süresini 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlamıştık. Bu durumda fırınımız 

pişirme işlemine saat 19:15 de başlayacak, yemeğimizi 2 saat 15 dakika pişirecek ve 21:30 da pişirme 

programı sonlanmış olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pişirme programı tamamlandığında, sesli ikaz devrededir ve susturulmaz ise 7 dakika boyunca çalacaktır. 
 

1) Fırını kapatınız. 2) Fırın saatini resetleyiniz. 
 

 

 

Not: Fırınınız, siz fırın saatini resetleyene kadar devre dışı kalacaktır. Yukarıdaki örnekte önce pişirme süresi 

girilmiş, otomatik hesaplanan pişme bitim zamanı ise ikinci aşamada tarafımızca değiştirilmişti.  İstenirse 

önce pişme bitim zamanını girmek de mümkündür; bu durumda pişirme süresi otomatik hesaplanacak ve 

istenirse ikinci aşamada değiştirilebilecektir. 

Gözükecek ekran gözükecek ekran 
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SAAT AYARI (24 SAAT) 

Elektrik geldiğinde veya AC besleme kaynağına takıldığında, 
ekranda “0.00”, ve “AUTO” flaşlar. 

• Buton 1’e yaklaşık 1s. basılır, nokta ikonu flaşlamaya 
başlar. Buton 2 ve 3 kullanılarak saat ayarlanır. Saat 
ayarlandıktan yaklaşık 7 saniye sonra saat ayarından çıkılır. 

Saat ayarı yapmak tekrar gerektiğinde; 
• Buton 2 ve 3 ’e yaklaşık 1s. basılır, nokta ikonu flaşlamaya 
başlar. Saat ayarı yapılır. 

Uyarı! Saat ayarı yapılmaz ise fırın fonksiyonları 
kullanılamaz. 

 
MANÜEL ÇALIŞMA : Yarı otomatik veya tam otomatik 
pişirme ayarlanmamış ise fırın fonksiyonları manüel olarak 
kullanılabilir. 

 
ALARM ZAMANLAYICISI : Alarm zamanlayıcısı diğer 
programlardan bağımsız olarak aktif edilebilir. 1 dakika ile 
23 saat 59 dakika arası süre ayarlanabilir. 

• Alarm zamanlayıcısı ikonu flaşlayana kadar buton 1 ‘e 
basılır, ekranda “0.00” görülür. 

• Gerekli süre buton 3 ve 2 kullanılarak girilir. Alarm 
zamanlayıcısı ikonu süre bitene kadar sürekli gösterilir. 

Süre dolduğunda yaklaşık 7 dakikalık alarm sesi 
duyulur ve alarm zamanlayıcısı ikonu yeniden flaşlamaya 
başlar. 

• Buton 1, 2 veya 3 ‘e basıldığında alarm susturulur, 
dakika zamanlayıcısı ikonu kaybolur ve ekranda saat 
gösterilir. 

ALARM SESİ DEĞİŞTİRME 

Buton 2 ve 3 ‘e basılır, 
•Buton 1 ‘e basılır ve geçerli ses “ton.1” ekranda 

görülür. Buton 2 ‘ye basılarak 1. , 2. ve 3. ses arasından 
seçim yapılır. 

 
SÜRE İPTAL ETME 

Otomatik fonksiyonu iptal etme: 
•Buton 2 ve 3 ‘e basılır. 
Alarm zamanlayıcısını iptal etme: 
•Buton 1 ‘e basılarak alarm zamanlayıcısı seçilir, 
Buton 2 ve 3 ‘e basılır. 

 
PİŞİRME ZAMANLAYICISI 

Fırının belirli bir zamanda pişirmeyi sonlandırması 
bekleniyor ise pişirme zamanlayıcısı kurulabilir. Bu işlem 
yarı otomatik pişirme olarak adlandırılır. 

 
 

• Buton 1 ‘e dijitlerde “dur” ve “0.00” flaşlayana kadar 
basılır, ayrıca otomatik pişirme ikonu da flaşlar. 

• Pişirme süresi buton 3 ve 2 kullanılarak ayarlanır. 
Pişirme süresi 1 dakika ile 10 saat arasında ayarlanabilir. 
Ayarlama yapıldıktan yaklaşık 7 saniye sonra saat 
gösterimine geçilir. Otomatik pişirme ikonu ekranda kalır. 
Gerekli ısı ve fırın fonksiyonu seçilir. 
Pişirme tamamlandığında yaklaşık 7 dakika alarm sesi 
duyulur ve otomatik pişirme ikonu tekrar flaşlamaya 
başlar. Kontrol ve termostat düğmeleri kapalı konuma 
getirilir. Buton 1, 2 veya 3 ’e basılarak alarm susturulur ve 
manüel çalışmaya geçilir. 

 
GECİKMELİ PİŞİRME ZAMANLAYICISI 

Fırının belli bir zaman sonra pişirmeyi başlatması ve 
bitirmesi bekleniyor ise pişirme süresi ve pişirmenin bitiş 
saati ayarlanabilir. Bu işlem tam otomatik pişirme olarak 
adlandırılır. 

 
• Buton 1 ’e dijitlerde “dur” ve “0.00” flaşlayana kadar 

basılır, ayrıca otomatik pişirme ikonu da flaşlar. (örneğin 
saat 17:30) 

 
• Pişirme süresi buton 3 ve 2 kullanılarak 1 dakika ile 

10 saat arasında ayarlanır (örneğin 1 saat). 

 
• Buton 1 ‘e dijitlerde “End” ve “18.30” (bitim saati) 

flaşlayana kadar basılır. 

 
• Pişirme bitim saati buton 3 ve 2 kullanılarak girilir. 

Pişirme bitim saati en fazla 23 saat 59 dakika sonraya 
ayarlanabilir. (örneğin 19:30) 

 
• Gerekli ısı ve fırın fonksiyonu seçilir. 

 
Pişirme ikonu ekrandan kaybolur. Fırın, pişirmenin 
başlayacağı zaman (örnekte 18:30) yani pişirme bitim 
saatinden pişirme süresinin farkı olan saat gelene kadar 
pişirmeyi başlatmayacaktır. 
Pişirme tamamlandığında yaklaşık 7 dakika alarm sesi 
duyulur ve otomatik pişirme ikonu tekrar flaşlamaya 
başlar. Kontrol ve termostat düğmeleri kapalı konuma 
getirilir. Buton 1, 2 veya 3 ’e basılarak alarm susturulur ve 
manüel çalışmaya geçilir. 

DOKUNMATİK DİJİTAL SAAT KULLANIMI 
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ZAMANLAYICININ KULLANIMI 
 
 
Ekran Açıklaması 
A: Kayıt simgesi 
B: Zaman simgesi 
C: Süre simgesi 
D: Alarm simgesi 
 
Düğme Açıklaması 
 
Düğme: Dönme fonksiyonunu seçmek için düğmeye basın. Düğme zaman fonksiyonunu artırıp azaltmak içindir. 
 
 
FONKSİYON AÇIKLAMASI 
 
1. Saat Ayarı 
 
İlk güç açmadan sonra, röle çekilir ve B, A, C, D simgeleri sırayla birer kez yanar.  
 Kısa bir beklemeden sonra, B simgesi 0.5 sn kadar yanıp söner ve çalışmaya başlar.  
Çalışma durumuna geçmesi için Düğmeye 3 saniye basılı tutun böylelikle B simgesi sönecektir.  
 
 
2.  Yarı Otomatik Mod: 
 
Bu modda fırının çalışma zamanı ayarlanabilir.  Ayarlanan sürenin bitiminde, fırının ısıtması otomatik olarak kapanacak 
ve uyarı zili kullanıcıyı uyarmak için çalacaktır.  
 
Çalışma moduna girdikten sonra, yarı-otomatik ayar durumuna geçmek için Düğmeye iki kez basın.  
 C simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir.  Süreyi artırmak veya azaltmak için Düğmeyi döndürün.  
 Zaman ayarı aralığı: 2 dakika ~ 15 saat. Ayarlama bittiğinde doğrulamak için Düğmeye basın, gösterge şimdiki zamana 
dönecektir, C simgesi sürekli olarak yanacak ve geri sayıma başlayacaktır; aksi durumda 10 sn sonra otomatik olarak 
iptal edilecektir. Geri sayımın sonunda rölenin bağlantısı kesilir, uyarı zili öter ve C simgesi yanıp söner. Yanıp sönen 
simgeyi ve öten zili durdurmak için Düğmeye basın, böylelikle zil 1 dakika sonra otomatik olarak susacaktır.  
 
 

MEKANİK SAAT KULLANIMI 

Mekanik saat düğmesini saat yönünde çevirerek 90 dakikaya kadar ayarlama yapabilirsiniz.Saat, fırını ayarladığınız 
süre içinde çalışıp, süre dolduğunda otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır. Pişirilecek yemeğin fırına konulduktan 
sonra fonksiyon ve sıcaklık ayar düğmelerini ayarlayıp, mekanik saat düğmesini de istediğiniz pozisyona çeviriniz. 
Zaman dolduğunda, fırın alarmı ötecek ve fırın kendi kendine kapanacaktır. Devre kesicili olarak fırın çalışma süresi en 
fazla 90 dakikaya ayarlanabilir. Daha uzun süreli pişirmeler için manüel süre ayarlaması yapılabilir. Manüel kullanım 
için, mekanik saat düğmesini saat yönünün tersine çevirerek “ ” işaretini hizalayınız. Bu pozisyonda fırınınız çalışmaya 
başlayacaktır. Sizin istediğiniz zaman dilimi içinde fırın çalışmaya devam edecektir. Pişirme işlemini bitirmek 
istediğinizde mekanik saat düğmesini saat yönünde döndürünüz. Alarm sesi geldiğinde fırınınız kapanmış olacaktır. 
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Açıklamalar:   
1. Yarı-otomatik mod çalışırken başka fonksiyonlar ayarlanamaz ve yarı-otomatik mod sıfırlanamaz; 
2.  Yarı-otomatik ayarı iptal etmek için K düğmesine 3 saniye basılı tutun; 
3.  Yarı-otomatik ayarın süresini görmek için K düğmesine kısa basın ve 3 sn sonra otomatik olarak şimdiki zamana 
dönecektir.  
 
3. Tam Otomatik Mod: 
 
Çalışma moduna geçtikten sonra, kayıt zaman ayarı durumuna geçmek için K tuşuna bir kez basın.  
 A simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir. Kayıt zamanını eklemek veya çıkarmak için K’yi döndürün.  
 Zaman ayarı aralığı: 2 dakika ~ 12 saat. Ayar tamamlandıktan sonra süre ayarı durumuna geçmek için K düğmesine 
tekrar basın. Süreyi artırıp azaltmak için K düğmesini döndürün. Ayar tamamlandıktan sonra onaylamak için K 
düğmesine basın, E göstergesi şimdiki zamana dönecektir ve A ve C simgeleri sürekli yanacak ve geri sayıma 
başlayacaktır. Kayıt zamanına ulaşıldığında A simgesi sönecek, röle kapalı durumda olacak ve sürenin geri sayımı 
başlayacaktır. Geri sayım bittiğinde rölenin bağlantısı kesilir, uyarı zili öter ve C simgesi yanıp söner. Yanıp sönen 
simgeyi ve öten zili durdurmak için K düğmesine basın veya zil 1 dakika sonra otomatik olarak susacaktır.  
 
Açıklamalar:   
1. Kayıt zamanı + süresi < = 15 saat 
2.  Tam otomatik mod çalışırken başka bir fonksiyon ayarlanamaz ve muhafaza ve süre sıfırlanamaz.  
 
3. Otomatik ayarı iptal etmek için Düğmeye 3 saniye basılı tutun; 
4.  Kayıt zamanını görüntülemek için Düğmeye kısaca bir kez, süreyi görüntülemek için iki kez basın ve 3 sn sonra 
otomatik olarak şimdiki zamana dönecektir.  
 
4. Alarm Modu 
 
Çalışma moduna geçtikten sonra alarm kurma durumuna geçmek için Düğmeye 3 kez basın.  
 D simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir. Alarm süresini artırıp azaltmak için Düğmeyi döndürün.  
 Zaman ayarı aralığı: 2 dakika ~ 3 saat. Ayarı yaptıktan sonra işlemi doğrulamak için Düğmeye basın, D simgesi sürekli 
olarak yanacak ve E göstergesi şimdiki zamana dönecektir. Alarm ayarlanan zamana ulaştığında uyarı zili öter ve D 
simgesi yanıp söner. Yanıp sönen simgeyi ve öten zili durdurmak için Düğmeye basın böylelikle zil 1 dakika sonra 
otomatik olarak susacaktır.  
 
 
Açıklamalar:  
1. Alarm çalışırken başka bir fonksiyon ayarlanamaz ve alarm zamanı sıfırlanamaz; 
2. Alarm ayarını iptal etmek için Düğmeye 3 saniye basılı tutun; 
3. Alarm ayar zamanını görüntülemek için Düğmeye kısa basın ve 3 sn sonra şimdiki zamana dönecektir.  
 
 
5. Şimdiki zaman ayarı 
 
Çalışma moduna geçtikten sonra, şimdiki zaman ayarı durumuna geçmek için K tuşuna 4 kez basın. B simgesi hızlı hızlı 
yanıp sönecektir. Şimdiki zamanı artırıp azaltmak için Düğmeyi döndürün. Ayarladıktan sonra onaylamak için Düğmeye 
basın veya 10 sn sonra otomatik olarak onaylanacaktır. 
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Fırın bekleme kapalı durumunda ekran saati gösterecektir. Bir iki saniye için fırın, dokunmatik ekranı açmak için 
yükleme ekranı bir saniye için açılır ve sonra ön ana menü ekranı açılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fırın bekleme kapalı durumunda ekran saati  
gösterecektir. Bir iki saniye için fırın, dokunmatik ekranı 
açmak için yükleme ekranı bir saniye için açılır ve sonra 
ön ana menü ekranı açılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL  PİŞİRME EKRANI 
 

Manuel pişirme programları tam olarak 
hangi alanı seçmeniz gerekiyorsa ilgili 
bölüme dokunun. Yemek pişirme için 
herhangi bir türü kullanmak isteyen 
elemanları, sıcaklık ayarı, güçlendirici, 
pişirme süresi ve pişirme süresi sonu gibi 
işlemleri manuel pişirme ekranından 
sağlanmaktadır. 
Manuel pişirme programını başlatmak için: 

1. Manuel pişirme menü ekranını açmak için, Ön menü giriş 

  ekranından manuel sembole dokunun.  

2. Şekil 2 içinde gösterildiği gibi, dokunarak gerekli olan elemanları seçin. 
Gerekli alanlar seçildiği zaman (program başlamadan önce)veya (pişirme 
sırasında) sıcaklığa ulaşmıştır. Fırın ısınırken, gri olan bölgeler kırmızı renge 
dönmektedir. 

   

 

Modül İsim Tanım 

 

Çocuk Kilidi 

Açık 

Dokunun ve üzerindeki Çocuk kilidini 

kapatmak için on saniye basılı tutun. 

 

Işık Açık 
Işığı kapatmak için simgenin üzerine 

gelin ve dokunun. 

 

 
Işık Kapalı 

 
Işığı açmak için simgenin üzerine 

gelin ve dokunun. 

  

Zamanlayıcı 

Pişirme 

Pişirme zamanlayıcı menü ekranını 

açmak için dokunun. Zamanlayıcı bir 

bitiş saati olan program ayarlanırsa 

istenilen zamanda pişirme 

fonksiyonu duracaktır. 

 

 

 
Zaman 

Uyarıcı 

 

Menü ekranını açmak için dakika 

uyarıcısına dokunmanız yeter. 

 

 

Dakika 

Uyarıcı 

Çalıştırma 

Pişirme zamanlayıcı menüsüne 

ekranı açmak için dokunun bu simge 

gösterildiğinde dakika uyarısı 

azalmaktadır. 

 
 

 

Pişirme 

Süresi 

Göstergesi 

 

Manuel pişirme ve otomatik 

pişirme süresi için ayarlanılan 

göstergedir. 

 

Modül İsim Tanım 

 
Geri 

Bir önceki ekrana dönmek için 

kullanılan fonksiyondur. 
 

 

 

Onay 
Ayarları onaylamak için kullanılır. 

Onaylandığında kırmızı renkten yeşil 

renge dönecektir. 
 

 

 

Başlatmak 
Pişirme işlemine başlamak için iki 

saniye basılı tutunuz. Sembol yeşil 

olacaktır. 
 

 

 

Durdurmak 
Pişirme işlemine durdurmak için iki 

saniye basılı tutunuz. Sembol kırmızı 

olacaktır. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sıcaklık 

Sıcaklık seçimi etkinleştirmek için 

sıcaklık göstergesine dokunun, 

istenilen sıcaklığı ekranda gösterir. 

Sıcaklık üç saniye daha geç 

kurulacaktır. Sıcaklık da 

ayarlanabilir.Fırın kapalı olduğunda, 

sıcaklık beyaz gösterilmiştir .Fırın 

ısınırken, sıcaklık kırmızı ve beyaz 

renkte yanıp söner Fırının gereken 

sıcaklığa ulaştığında, bip sesi olacak 
ve sıcaklık kırmızı ile gösterilecektir. 

  
Çocuk Kilidi 

Kapalı 

 
Dokunun ve üzerindeki Çocuk kilidini 

açmak için on saniye basılı tutun. 
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3. Fan seçildikten sonra ekranda dönecektir. Lütfen 
dikkat: dairesel fan otomatik olarak çalışacaktır. Gerekli 
sıcaklığa ulaşırken gerekli öğeler kırmızı yanıp 
sönmektedir. 

 
4. Gerekli olan sıcaklığa ayarlayın. 

 
5. Pişirme ve bitiş zamanını ayarlayın. 

 
6. Iki saniye için başlangıç simgesine dokunun. Fırın bip sesi 
ile başlayacak. Pişirme sonunda, durdurma simgesine 
dokunun bip sesi ile manuel pişirme fonksiyonu bitecektir. 

 
Bir pişirme zamanlayıcısı ayarlıysa, pişirme programının 
sonunda bir bayrak olacak. Pişirme otomatik olarak 
duracaktır. 
Manuel pişirme menüsü ekran öğelerinin düzenini gösterir. 

 

Otomatik pişirme programları pişirme işlemini daha kolay 
hale getirmek için tasarlanmıştır. 

 

Modül İsim Seçenekler 

 

Tavuk 

Kızartma 

Ağırlık Aralığı 

0,8-2,5 kg 

 
Rosto 

Ağırlık aralığı 

0.8-2.5 kg 

 
Pizza 

Ağırlık Aralığı 

Yoktur. 

 

Ekmek 

Kızartma 

3 Düzeyde 

kızartmaktadır. 

 
Kek 

Ağırlık Aralığı 

Yoktur. 
 

 

 
 

Menü ekranını açmak için dokunun Ayarlar 

Komutuna dokunun. 

Ses Uyarısı 
 

Ses uyarısını açmak yada kapatmak için Ses Uyarısı 

komutuna dokunun. 

 

Parlaklık 
 

Parlaklığı azaltmak için - tuşuna dokunun 

Parlaklığı arttırmak için + tuşuna dokunun 

 
Saat ve Tarih 

 Saat ve Tarih ayarı için ilgili alana dokunun. 

Tarih ve saati menü ekranı açılacaktır. Her ayar için, kadar 

ekranda istenilen tarih ve saati gösterir.   yada  yön 

tuşu kullanılır. Menüyü onaylamak için onay tuşu 

kullanılmaktadır. İstenilen ayar onaylandığında imleç bu 

 

konumda gösterilmektedir. 

Dil : Dil seçeneğini ayarlamak için ilgili alana dokunun.  

Menü ekranı açılacaktır. Ekranı yukarı veya aşağı kaydırın ve 

oklara basın, sonra da dil seçimi için alana dokunun. 
 

Menüyü onaylamak için onay tuşu kullanılmaktadır. 

İstenilen ayar onaylandığında imleç bu konumda 

gösterilmektedir. 

NOT: Fırınınızda piliç çevirme özelliği var ise, grill konumunda 

aktif haldedir. 
 

ÖZEL MENÜ PİŞİRME EKRANI 

MENÜ EKRAN AYARI 

 

Modül İsim Sıcaklık Pişirme Süresi 
 

Buz Çözme 50° 120 dakika 

 Yemekleri Sıcak 

Tutma 
80° 60 dakika 

 
Yoğurt 38° 180 dakika 

 
Tabak Isınma 65° 60 dakika 

 
Mayalı Çörek 48° 90 dakika 

 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fırın Kontrol Düğmesi 
2.Izgara Kontrol Düğmesi 
3.Gösterge 
4.(-) Ayar Tuşu 
5.Fonksiyon Seçici 
6.(+) Ayar Tuşu 
7.Pişirme Fonksiyonu Seçici 
Düğme Dokunmatik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fırın Saati Ayarı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil - 1 

3- (1)nolu düğmeyi saat yönünde çevirmeye devam ederek pişirme 
sıcaklığını ayarlayınız. 
4- Işık yanıp ,sönmeye başladığında fırınınız, ayarladığınız pişirme 
fonksiyonu ve sıcaklık ile çalışmaya başlayacaktır. 
5- Fırını kapatmak için (1) nolu düğmeyi saat yönün tersine 
çevirerek “0” konumuna getiriniz. 

 
Yarı Otomatik Çalıştırma 
1- (1)nolu fırın düğmesini saat yönünde çevirerek 2.kademeye 
getiriniz. 
2- (7)nolu tuşa basarak 1 nolu şekilde belirtilen pişirme 
fonksiyonunu seçiniz. 
3- (1)nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek pişirme sıcaklığını 
ayarlayınız. 

4-  Sembolü çıkana kadar fonksiyon tuşuna basınız.(5 nolu 
düğme) (+) ve (-) tuşları ile pişirme 
süresini giriniz. 
5- Düğme ışığı yanıp sönmeye başladığında, fırınınız ayarladığınız 
süre sonuna kadar çalışacak ve kendiliğinden duracaktır. 

 
Tam Otomatik Çalıştırma 
1- (1)nolu fırın düğmesini saat yönünde çevirerek 2.kademeye 
getiriniz. 
2- (7)nolu tuşa basarak 1 nolu şekilde belirtilen pişirme 
fonksiyonunu seçiniz. 
3- (1)nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek pişirme sıcaklığını 
ayarlayınız. 

4-  Sembolü çıkana kadar fonksiyon tuşuna basınız.(5 
nolu düğme) (+) ve (-) tuşları ile pişirme süresini giriniz. 

5- Bitiş zamanı sembolü  çıkana kadar fonksiyon tuşuna basınız 
(+) tuşu ile bitiş zamanını giriniz. 
6- Fırınınız ayarladığınız pişirme süresini, girdiğiniz bitiş zamanında 
sonlandıracak şekilde çalışmaya 
başlayacaktır. Pişirme süresi sonunda otomatik olarak duracaktır. 

 
Gril Fonksiyonu 
1- (2) nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek.2.kademeye getiriniz. 
2- (7) nolu tuşa basarak. Şekil 1 deki ızgara fonksiyonlarından birini 
seçiniz. 
3- (2) nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek (1 ila 9) kademelerden 
birini seçiniz. 
4- Fırını kapatmak için,2 nolu düğmeyi saat yönünün tersine 
çevirerek “0”konumuna getiriniz. 

 
Saat Alarmı 

1- Function tuşuna bastıktan sonra   sembol yanıp sönmeye 
başlar. 
2- Dakika ayarı için (+) veya (-) tuşlarına basarak ayarlamalar 
yapılmaktadır. 
3- Set değeri kaydedildikten sonra, DAKİKA AYARI 0:00 1 sn 
adımlarla geri saymaya başlar. Mevcut, kalan DAKİKA AYAR değeri 
ekranda sürekli olarak gösterilir. 

1-Fırınınızın fişini taktığınız da, yanıp sönen saat göstergesi ekrana 
gelecektir. 
2-(+) ve (-) tuşları kullanarak saat ayarını yapınız. 

 
Manuel Çalıştırma 
1- (1)nolu fırın düğmesini saat yönünde çevirerek 2. kademeye 
getiriniz. 
2- (7)nolu tuşa basarak şekil1 de belirtilen pişirme 
fonksiyonlarından uygun olanı seçiniz. 

 
Çocuk Kilidi 
1-Fırın kapalı konumda ise ÇOCUK KİLİDİ sadece, aktif veya devre 
dışı bırakılabilir. Ekranda Gün ve zaman ayar göstergesi 
bulunmaktadır. 
2-ÇOCUK KİLİDİ işlevi için 5 sn (+) tuşuna basarak basarak aktif 

 
hale gelir. Ekranda sembol çıkmaktadır. 
3-ÇOCUK KİLİDİ işlevini iptal etmek için tekrar 5 sn (+) tuşuna 
basarak devre dışı bırakılır. 

 

 
Çocuk kilidi 

 

 
Otomatik Pişirme 

 
Dakika Uyarısı 

 
Sıcaklık 

 

 
Süre 

 
Pişirme Fonksiyonu 

 Bitiş Saati  Manuel Saat Ayarı 

 
Saat Ayarı 

 

 
Otomatik Mode Saat Ayarı 

 

 

 

Turbo 

Rezistans+Fan  
Buz Çözme 

 

 

Alt Üst 

Rezistans+Fan 

 

 
Izgara 

 

 
Alt Üst Rezistans 

 
Fan+Izgara 

 

 
Pizza 
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 1 saniye süreyle basıldığında ON konumundan OFF 
durumuna ayarlanır. 

 
Saat ve Tarih Ayarı: 

 Ve  tuşlarına Dokunun gün ve saat haneleri yanıp 

sönmeye başlar.   Ve   tuşlarına basılı tutun. 
Doğru saati ayarlayın 7 saniye bekleyin, yanıp sönme durur 
ve ayar tamamlanır. 

 

 
 

Ekran : 

 
Saat Gösterge; Zaman ve tarihi gösteren alandır. 
Kombinasyon Ekranı; Seçilen pişirme fonksiyonunu 
gösteren alandır. 
Sıcaklık Ekranı; Ayarlanan fırın sıcaklığını gösteren alandır. 
Zamanlayıcı Gösterimi; Zamanlayıcı durumunu gösterir 
Ekran durumu; Fırın Durum durum statü sembolünü 
gösterir. 
Pause(Durdurma)Pause ekran üzerinde parametrelerin 
kullanıcı tarafından durdurulduğunu gösterir. 
Tuş Kilidi Gösterge 

 
Dokunmatik Tuşlar : 

1 
 

Açma/Kapama fonksiyonudur. 

2 
 

 Programı durdurur; 

3  Sıcaklık Ayarı; 

4 
 

Zamanlayıcı Fonksiyonudur; 

5  Eksiltme; 

6 
 

Arttırma; 

7 
 

Fonksiyon ayarı-aşağı; 

8 
 

Fonksiyon ayarı-yukarı; 

9 
 

Rapid ısı ayarını yükseltme; 

10  
Etkinleştir veya tuş kilidini devre dışı bırak; 

11 
 

Lamba açma veya kapama; 

12  
Pişirme İşlemini Başlatma; 

 
Genel Bakış; 

 
Menüsünde pişirme zamanı, bitiş zamanı, pişirme sıcaklığı 
ayarlanabilir. Ayrıca mevcut , ısı, gerçek zamanlı görüntü, 
kronometre, tuş kilidi işlevleri ,fan kombinasyonlarını 
kullanıcı dokunmatik tuşları kullanılarak seçilebilir. 

 

Tuş Kilit Açma / Kapama; 

Kumanda tuşunun (bağımsız çocuk kilidi) etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır. OFF kontrolü olduğunda, ekran 

tamamen boş görünümdedir.   1 saniye için tuşa 
basılması kontrolü etkinleştirir. Geçerli saat görüntülenir. 
Not: Herhangi bir güç kesilme durumunda, o an zaman 
göstergesi doğru olmayacaktır. Yanıp sönen 00:00 ekran 
zaman görünecektir. Gün saat ayarı yapılmadan kontrolü 
dışındaki özelliklerini kullanmak mümkün değildir. Doğru 

zaman  ve  tuşları kullanılarak ayarlanabilir. 

Pişirme Fonksiyon Seçimi: 
 

Biri   veya  fonksiyon tuşlarını kullanarak, Menüde 
ilerleyebilirsiniz. 

 
Mevcut fonksiyon 7 saniye süreyle gösterge yanıp sönecek ve 
bu fonksiyona atanan varsayılan pişirme sıcaklığı, sıcaklık 
ekranda görünecektir (Not: Bazı fonksiyonlar için, sıcaklık 
kontrolü mümkün değildir ve sıcaklık göstergesi boştur.) 

durumu   ekranda sürekli, yanıp söner ve bu durum 

pişirmek için hazır olduğunu belirtir.   Sembolü henüz 

başlamadığını gösterir. 

Fırın Sıcaklık Değiştirme 
Fonksiyon Seçimi 

 

Sıcaklık Ayar düğmesi  Sıcaklık 
Göstergesine dokunarak değişebilir. 
Sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başlar 

 ve  sembolleri kullanarak 
istenilen sıcaklık 5 derece aralıklarla 
ayarlanmaktadır. 

 

(!) Not: Varsayılan sıcaklık ayarını değiştirmek istiyorsanız 

zil sesi duyuluncaya kadar, yaklaşık 5 saniye süreyle   

sembole dokunun. Bu fonksiyon için varsayılan Sıcaklık 
ayarı artık kalıcı olarak değişmiştir. 

 
Manuel Pişirme Fonksiyonu: 

Fonksiyon seçildiğinde,  tuşuna dokunarak, sıcaklık 
göstergesi (varsa)sıcaklık ayarı ile pişirme başlatılır. Pişirme 
geçirilen süre ekranda görüntülenmeye başlayacaktır veya 
maksimum seçilen pişirme sıcaklığına bağlı olarak, pişirme 

süreleri aşağıda listelenmiştir:  Elle kullanıcı 
tarafından sona erdirilir. 

 
050-120 C 10h 
121-200 C  6h 
201-250 C  3h 

 
Daha sonra açıklandığı gibi yarım veya tam otomatik 
pişirme başlamadan önce kullanıcı tarafından girilen 

parametrelere bağlı olarak sona erdirilir. (dokunarak ) 
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Pişirme Başlatma ve Sonlandırma İşlemi: 
 

Pişirme sonlandırma  işleminde  sembolü belirir 

 sembolü yanıp sönmeye başlar. Tüm fırın ısıtma 
elemanları ve turbo fan geçici olarak devre dışı kalır ve 
pişirme işlemi sonlandırılır. 

Pişirme işlemini bitirmek için tekrar  sembolüne 
dokunun ve sonlandırın. 
Not: Pişirme sona erdiğinde ekranda sıcaklık ayar 
göstergeleri belirecektir. 
Açıklandığı gibi pişirme parametrelerini (Fonksiyon, 
Sıcaklık, vb) düzenlemek için, uygun düğmeleri kullanın. 

 

       Sembolüne dokunulması durumunda pişirme 
işlemine yeniden başlanacaktır. 

 
Otomatik Pişirme: 
Otomatik pişirme araçları, yemek pişirme fonksiyonunu ve 

sıcaklığını seçtikten sonra  sembolüne dokunarak 
otomatik pişirme işlemi devreye girmektedir. 

 
Yarı Otomatik Pişirme: 
Bu yöntem, istenilen pişirme süresi ayarlanarak 
sağlanmaktadır. 

1) istenilen işlevi seçin ve daha önce açıklandığı gibi 
sıcaklığını ayarlayın. 

2)     Tuşuna dokunun.   Zamanlayıcı ekranda yanıp 
sönecektir. 

3)      ve  tuşları kullanılarak istenilen pişirme 
süresini ayarlayın. Ekranda  görüntülenir. (Süre 
0:00 olduğunda, uyarı sesi oluşabilir) 

4)  Sembolüne dokunarak, pişirme işlemi başlar 

kaybolur. Pişirme bitiş saati ile birlikte  
zamanlayıcı sembolü ekranda görüntülenir. 

 
Tam Otomatik Pişirme: 

 

1) İstenilen bitiş saatini  ve  tuşları kullanılarak 

ayarlayın.  Gecikmiş bir pişirme programıdır ve 
pişirme işlemine hemen başlamaz.  durumu 
ekranda kaybolmaktadır. 

2)   Sembolüne dokunarak pişirme işlemi başlar. 

Sembolü kaybolur. Pişirme bitiş saati  

sembolü ile zamanlayıcı ekranda görüntülenir. 

 
Pişirme Sırasında: 

 
Sıcaklık göstergesi üzerinde 5 adet bar, gerçek fırın sıcaklığı 

gösterir. Her çubuk 1/5th sıcaklık değeri gösterir. Isıtma 

elemanları etkin olduğunda barların yanında bulunan OK 

sembolü yanıp söner. 

Otomatik Pişirme Sonu: 

7 dakika boyunca alarm çalacaktır.  göstergesi ile 

pişirme işlemi otomatik olarak sona erer. Sıcaklık 

göstergesi, kalan ısıyı gösterecektir.  tuşuna 

dokunulması ile otomatik pişirme işlevi sonlanacaktır. 
 

Özellikler: 

ON / OFF Lambası: 

Fonksiyon ayarlarında fırının içindeki lamba, ON 

konumunda olacak, Pişirme sonrası, KAPALI OFF 

konumunda kalacaktır. 

 
Hızlı Isıtma: 

 
Ayarlanan değere göre hızla fırının sıcaklık değeri 

yükseltilir. Hızlı ısıtma sağlamak için geçici olarak turbo fan 

devreye girerek enerji verecektir. Sembol ayarlanan 

fırın sıcaklığına ulaştıktan sonra, ekranda görünür olacak, 

süre sonra kaybolur ve alarm sesi duyulur. 
Not: Hızlı ısınma için sıcaklık derecesi 100 C olmalıdır. 

 

Çocuk Kilidi: 

Çocuk kilidi, 1 saniye  tuşuna dokunarak 

etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Çocuk kilidi 

devreye sokulduğunda,  dışında hiçbir tuş fonksiyonu 

çalışmaz. 
 

Dakika Uyarısı(Alarm): 

 Sembolüne dokunun ve daha sonra ekranda  sembol 

yanıp sönmeye  başlar.  Ve  dokunarak zamanı 
ayarlayınız. Ayarlanan süre geçtikten sonra 7 saniye sonra 
duracak, 7 dakika alarm çalacaktır. Alarmı durdurmak için 

 ve  sembolleriyle iptal edebilirsiniz. 

Soğutma Fanı: 
Fırın sıcaklığı 85 C üzerine çıktığı zaman soğutma fanı 
devreye girer. 

 
Hata Endüksiyonları: 

 
Fırın normal çalışma konumunda iken cihaz hata moduna 

girebilir. Cihaz bekleme durumundayken hata kodu Display 

Saat görüntülenir.  Tuşuna dokunulduğunda işlem 

sonlandırılır ve ekranda hata kodu belirmektedir. 
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Bir Hata İletisi durumunda: 

Bir hata oluşum durumunda hataları, düğmesine 

dokunarak gelen elektrik kesilir. Ve 2 dk. sonra hata düzetilmesi 

için başlanabilir. 

 
Programlanabilir Seçenekleri 

 
Buzzer Ton: Seçmek için üç zil sesi vardır. 

 Tuşuna 5 saniye basın, Saat göstergesinde anda geçerli "tn 

1" olarak tonu (yüksek) veya "tn 2 (orta)" veya "tn 3 (düşük)" 

gösterecektir. Geçerli sesi tarafından değiştirilebilir. Varsayılan 

zil "tn 1" dir.7 saniye içinde  tuşuna dokunun. 

 
Tuş Sesi: Seçmek için üç temel ses seçenekleri vardır. tuşuna 

5 saniye dokunun, Saat göstergesinde "bt" (bip sesi) veya "c" 

(sesini tıklatın) veya "nt" (hayır sesi) gibi geçerli tuş sesi 

gösterecektir. Geçerli anahtar sesi olabilir sonuncusu sonra 7 

saniye İçerisinde tuşa dokunarak değiştirin. Standart tuş 

sesi "bt" dir. 

 
Gündüz Modu 24h/12h Süre: Varsayılan mod 24 saattir. 

12h am / pm modu isteniyorsa, 5 saniye Ve tuşlarına 

dokunun. Mod değişikliklerinde bip sesi çıkar. Tersi için de aynı 

işlemi yapın. 

 
SOĞUTMA FANI 
Ankastre fırının dış yüzeyin aşırı ısınmasını ve çevresine zarar 
vermesini önleyen havalandırma sistemi soğutma fanı ile sağlanır. Bu 
fan ön ızgaralardan (havalandırma açıklıkları) sıcak havanın dışarı 
atılmasını sağlayan bir hava akımı oluşturur. Fırının üzerinde yayılan 
ısının tekrar fırının ısınmasını önleyecek şekilde olup aynı zamanda 
kontrol paneli ile kapak arasında hava perdesi oluşturarak bu iki 
parçanın ve üzerindeki komponentlerin aşırı ısınmasını engeller. 
Soğutma fanı tarafından hava sirkülasyonu elektriksel ve mekanik 
komponentler için ısı ve nemden dolayı oluşabilecek yoğuşmayı 
engellediği gibi onların güvenli ve uzun ömürlü olmasını sağlar. 
Soğutma fanı fırının üzerinde bulunan termostat ile birlikte devreye 
girer ve çıkar. Bu durumda soğutma fanı, sıcaklığa bağlı olarak 
çalıştığı için fırın kapatılsa dahi belirli bir süre çalışır ve otomatik 
olarak devre dışı kalır. 

 

    

 
Tavuk ve şiş çevirmek için 

 

 
Tavuk Çevirme ; 

Tavuğunuzu şişe geçirip , şişin sivri 
ucunu iç gövdenin arka kısmında 
bulunan deliğe takın ve gövdeye iyice 
dayandığından emin olun. 

Şişi 3 no’lu rafa koyacağınız şiş 
ızgarasına takın. 

Bu işlemleri yaparken fırının 
çalışmadığına emin olunuz. 

 
*Tavuk çevirme fonksiyonu piliç 
çevirme motoru olan fırınlarda şalter 
Grill konumuna getirildiğinde 
çalışmaya başlar. 

 
Hata Kodu 

 
Hata Tanımı ve Olası Nedenleri 

 

 
Err1 

UM ve PM kurulları arasında iletişim hatası 
DKB2-XX-POC400 veri kablosu kolektörü iki 

tarafında gevşek olabilir. 
DKB2-XX-POC400 veri kablosu arızalı 

olabilir. 
POC 400 PM arızalı olabilir 

 
 

Err2 

Sıcaklık Sensörü Açık 
PT-1000-M2-XXX sensör kolektörü ÖS gevşek 

olabilir 
PT-1000-M2-XXX sensör hatası olabilir. 

POC 400 PM arızalı olabilir. 

 
Err3 

Sıcaklık Sensörü Açık Devre 
PT-1000-M2-XXX sensör hatası olabilir. 

POC 400 PM arızalı olabilir. 

 
Err4 

Ön Panel Sıcaklık Limit Aşımı 
UM aşılan limit (100C) ve sıcaklık, soğutma 

fan arızası POC 400 UM arızalı olabilir. 

 
Err5 

PM Sıcaklık Limiti Aşıldı 
PM Sıcaklık sınırı (105C) aştı. 
POC 400 PM arızalı olabilir. 

Err6 
Isı sensörü hatası UM 

POC 400 UM kusuru olabilir. 

 
Err7 

Isı sensörü hatası UM 
PM ısı sensörü hatası 

POC 400 PM kusuru olabilir. 

 
Err8 

Sıcaklık Düzenleme 
Isıtma elemanları ve bağlantıları kontrol edin 

POC 400 PM arızalı olabilir. 
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NOT: Teleskobik rayları çıkardığınızda 

düşerek fırın içerisine zarar vermemesi 

için bir elinizle teleskobik rayı tutunuz. 

NOT: Bu işlemi fırının sağ ve sol 

taraflarında yer alan teleskobik rayların 

hepsi için gerçekleştiriniz. 

NOT: Teleskobik rayları çıkarmak 

için fırınınızın soğumasını 

bekleyiniz. 

Res. 17 

Teleskobik rayı ızgara raftan  

çıkarmak için Res. 17/A’daki gibi 

teleskobik rayın tutamak kısmından 

tutarak Res. 17/B’deki gibi yukarıya  

kaldırınız. (Res. 17/C). 

TELESKOBİK RAY KULLANIMI 

Teleskobik Rayların Çıkarılması 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raflar ve tepsiler içindir. 
Teleskobik raylar fırın raf 
kademesini artırmaktadır. 
Teleskobik ray kullanımında  
kayma ve yiyeceklerin 
dökülme riski yoktur. 

Ray 

Teleskobik Ray 

Sol Ray 
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Teleskobik Rayların Takılması 

NOT: Fırın kapağını kapatmadan önce 

teleskobik rayları cihazın içine tam olarak 

yerleştirdiğinizden emin olunuz. 

Res. 18 

Teleskobik rayı ızgara rafa takmak için  

Ray üzerinde yer alan tutamak kısmını 

Res. 17/A’daki gibi yerleştiriniz. Ardından 

ray üzerindeki tutamak kısmı Res. 18/B 

deki gibi ızgara rafa yerleştirerek  

Res. 18/C deki görüntüyü elde ediniz. 

Teleskobik rayları kullanarak tepsi ve 

ızgaraları daha kolay kullanabilirsiniz. 

 

NOT: Teleskobik rayları bulaşık 

makinesinde yıkamayınız. 

NOT: Teleskobik rayları yağlamayınız. 

NOT: Teleskobik ray ,  opsiyoneldir, 
ürününüzde teleskobik ray olmayabilir. 

Katalitik Panel 

Arka katalitik panel okla gösterilen 
yerlerdeki vidalar sökülerek çıkartılır ve 
takılır. 

Katalitik panellerimiz, arka fan sacı ve 
sağ/sol tarafta bulunan panellerdir. 

Sağ-sol katalitik paneller, raflarla beraber 
sökülebilmektedir. Önce rafı çıkartıp sonra 
paneli direkt olarak alabilirsiniz. 

Katalitik panellerle temizleme nedir?  
Katalitik emaye ile kaplanan ankastre fırın 
duvarları sayesinde yağ ve kir tanecikleri 
emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme 
esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle 
yanar. Böylece hem ankastre fırın içi kolay 
temizlenir hem de pişen yemeğin kokusu 
önemli ölçüde azalır. 

NOT: Katalitik panel,  opsiyoneldir, 
ürününüzde katalitik panel olmayabilir. 
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MUHTELİF ÖNERİLER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GENEL TEMİZLİK 
*Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekin 
ya da cihaz üzerindeki açma kapama düğmesini kapalı duruma 
getirerek fırının elektrik temasını kesiniz. 
*Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz. 
*Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel 
paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak 
temizleyiniz. 
*Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin 
emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine 
dikkat ediniz. 
*Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmemesi 
için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicileri ve telli bulaşık 
süngeri kullanmayınız. 
*Fırını çamaşır suyu, tuz ruhu vb. maddelerle temizlemeyiniz. 
*Bazı modellerde düğmeler çıkmaz tip olduğu için, kontrol 
panosundan çıkarmaya çalışmayınız. 

 
 

*Fırın temizliğinde asla aşındırıcı (ovma teli, temizlik tozu, fırın 
spreyi, aşındırıcı sert sünger),asit (çamaşır suyu) veya klor içeren 
temizleme malzemeleri kullanmayınız. 
*Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli 
lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız. 

 
FIRININ İÇ KISMI 

 
*Fırınınızı her kullanımdan sonra temizlemeye özen gösteriniz. 
*Fırının içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman 
fırın ılık olduğu zamandır. 
*Tepsileri ve ızgarayı çıkarınız. İç Kısmını sabunlu ılık suyla 
ıslatılmış bir bezle silerek temizleyiniz. Daha sonra ıslak bir bezle ile 
bir kez daha silip, kurulayınız. 
*Zımpara, çelik yünü veya çamaşır suyu gibi yıpratıcı maddeleri 
kullanmayınız. Aksi halde fırının emaye kısmı zarar görebilir. 
*Fırının belli aralıklarla uygun bir fırın temizlik maddesiyle tam 
anlamıyla temizleyiniz. 
*İnatçı lekeler olması halinde paslanmaz çelik için kullanılan 
temizlik maddeleri veya bir miktar sirke kullanabilirsiniz. 
*Bu tür sıvıların bıraktığı lekeler, fırının parlaklığına zarar verir 
ancak hiç bir şekilde performansını etkilemez. 

 
FIRIN YAN TEL RAFLARIN ÇIKARILMASI 

 
Tepsinin ve tel ızgaranın yerleştirildiği yan tel rafları kolayca çıkarıp 
temizlemek mümkün. Bu tel rafları fırın içi yan duvarlardan 
çıkarmak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi işlem yapınız. 

 

 

    CİHAZIN TEMİZLİK VE BAKIMI 
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FIRIN CAMI 
 

Cam kapağı yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız. 
 

FIRIN CONTASI : 
 

* Fırın uzun süre kullanıldığında ön kapak içinde ve kapak contası 
üzerinde yoğunlaşma olabilir. Kuru bir bez veya sünger ile 
oluşabilecek nemi alınız. 
*Bu contanın durumunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Gerekli 
yıpratıcı temizlik maddeleri kullanmadan temizleyiniz. 
*Conta hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın Vinola 
Yetkili Servisi’ne başvurunuz. Fırın tamir edilene kadar 
kullanmayınız. 

 

 
FIRIN KAPAĞINI ÇIKARMAK 

 
Fırın kapağını kolayca çıkartıp temizleyebilirsiniz. 
Kapağı çıkarmak için aşağıdaki işlemleri takip 
etmelisiniz: 
*Kapağı tamamen açınız. 
*Resimde görülen 2 menteşeyi arkaya doğru çekiniz. 
*Kapağı tutup ilk durak yerine kadar kapatınız. 
*Yükseltilen kapağı monte edildiği yerden çekiniz. 
Çıkarılan fırın kapağını geri düzgün olarak yerine 
takabilmek için menteşeleri uygun olarak yerleştirip 
aşağı doğru indiriniz. 

 
 

 
FIRIN AMPULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 

 
*Bu işlemi yapmadan önce cihaza elektrik 
gelmediğinden emin olunuz. 

 
*Fırının ampulü şu özelliklere sahip olmalıdır. Yüksek 
ısıya Dayanıklı (300 C ‘e kadar ) 
Elektrik değerleri:220-240V AC 50-60 Hz 

 
*Elektrik gücü:25W 

 
*E 14 bağlantısı 

 
*Fırının ampulü Şekil.6’deki gibi değiştirilmelidir: Cam 
kapakçığı bastırıp saat yönünün tersine çevirin, Yanmış 
olan ampulü çıkarın, 
Yeni ampulü takın, Cam kapakçığı yerleştirin, Cihazın 
elektriğini açın. 

 
ÖNEMLİ: Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar 
verirseniz, cihazın fişini prizden çekerek fırının 
elektrik temasını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar 
çocuklar için güvenlik riski taşır. Bu yüzden fırını 
çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz. 

 

 
 NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
-Orjinal ambalajını saklayınız. 

 
Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma 
işaretlerine uyunuz. 

 
Orjinal ambalajı yok ise; 

 
-Ürününüzün dış yüzeylerine gelebilecek darbelere 
karşı önlem alınız. Üzerine ağır yük koymayınız. 

 
-Taşıma sırasında ürününüzü (üst taraf yukarı gelecek 
şekilde) yere paralel konumda tutunuz/yerleştiriniz. 
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YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 

 

*Fırın ısıtmıyor ise; ürününüzün fişi topraklı prize takılmamış, sigorta atmış, saatli 
modellerde saat ayarlanmamış olabilir. 

 
*Fırın çalışmıyor ise; multi sistem fırınlarda fonksiyon seçici düğme gerekli fonksiyona 
ayarlanmış mı? 

 
Fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmış mı? 
Fırının bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı? 

 
*İç aydınlatma lambası yanmıyor ise; Elektrik var mı? Lamba arızalı olabilir mi? Arızalı ise; 
kılavuza bakarak değiştiriniz. 

 
*Pişirme (alt/üst kısım eşit pişirmiyor ise); 
Kullanma kılavuzuna göre raf konumlarını, pişirme süresi ve sıcaklık değerlerini kontrol 
edin. 

 
 

EĞER ÜRÜNÜNÜZDE HALA BİR PROBLEM VAR İSE LÜTFEN VINOLA 
YETKİLİ SERVİSİ ARAYINIZ… 

 
 
 
 

 

 

Ankastre Destek Hattı 
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MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ 
 

Yeni cihazınız elektrik veya mekanik arızalara karşı 2 yıl süresince garantilidir. Cihazınızın garantisi şu 
şartlarda geçersizdir. 

 
a) Cihazın yanlış kurulum ve kullanımından kaynaklanan hatalar. 
b) Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin makineye müdahale etmesi yada tamir etmeye 
çalışmasından kaynaklanan hatalar. 
c) İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak 
sorunlarda. 
d) Ev harici kullanımlardan veya olağandışı veya anormal bir şekilde kullanılmasından doğacak 
sorunlarda. 
e) Yanlış voltajdan doğacak sorunlarda. 
f) Cihazın yanlış bir işleme tâbi tutulmasından doğacak sorunlarda. 

 
Size en yakın VİNOLA  Yetkili Servis Acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan Yetkili Servis 
Listesine başvurabilirsiniz. 

                                                   SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ 
 

Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz; 
 

1.Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız. 

2.Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. 

3.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize 
başvurunuz. 

 
4.Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartını” sorunuz. 

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

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

 
Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 002/96/EC Atık Elektrik ve Elektronik Cihazdır. 
(WEEE) Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel 
negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atık olacaktır. 
Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik 
elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi 
yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak 
ve tekrar dönüşüme sokmak için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz. 

 

                                                AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR 
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