
Basit Kullanım Kılavuzu
Compact Models

DEC Modeller

16400016
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Emniyetiniz için Ürün Güvenlik Kılavuzunu okuyunuz

Manuel Çalıştırma
1. Fırının kapağını açınız ve ısıtılacak ürünü hazneye koyunuz. Kapağı kapatınız.
2. ZAMAN GİRİŞ tuşuna basınız ve pişirme süresini giriniz.
3. İsteğe bağlı olarak Mikrodalga güç seviyesi belirlemek için GÜÇ SEYİYE tuşuna

basınız
� Gücü değiştirmek için numerik tuşlara basınız( örnek 1 = %10)

NOT:  GÜÇ SEVİYE tuşuna bastığınızda tekrar %100 seviyesine 
dönecektir. 
4. BAŞLAT tuşuna basınız.
5. İkaz (bip) sesi ile Pişirme işlemi sona erecek ve fırın kapanacaktır.

Programlama
1. Fırın kapağını açınız.
2. Yaklaşık 5 saniye boyunca 1 numaralı tuşa basılı tutunuz.
3. Ayarlamak istediğiniz program tuşuna basınız.
4. Numerik tuşları kullanarak süre giriniz.
5. Mikrodalga seviyesi belirlemek için GÜÇ SEVİYESİ tuşuna basınız.

� Farklı mikrodalga güç seviyeleri için 1 (%10) ile 9 (%90) arası,
seçim yapabilir veya 0 (%0) şeçebilirsiniz.

NOTE:GÜÇ SEVİYE tuşuna bastığınızda tekrar %100 seviyesine dönecektir. 
6. Bir programa dört aşamalı pişirme ayarlanabilmektedir,aşama

eklemek için ZAMAN GİRİŞİ tuşuna basınız.
� Toplam pişirme süresi 60 dakikayı geçemez.
� 4ve 5 maddelerde anlatıldığı gibi zaman ve güç belirleyiniz.

7. BAŞLAT tuşuna basarak ayarlarınızı kaydedip yeni programlar oluşturabilirsiniz.
NOTE: Değişiklikleri silmek için STOP/RESET tuşuna basınız veya kapağı kapatınız.

Hızlı Başlangıç   Başvuru Kılavuzu

Peki ... nasıl kullanırım?

Ön Programlı 
Tuşlar 
Önceden programlanmış 

pişirme tuşlarını kullanarak yemek 
pişirmek için.

1. Fırının kapağını açınız ve ısıtılacak
ürünü hazneye koyunuz. Kapağı
kapatınız.

2. İstediğiniz program tuşuna basınız.
3. Fırında pişirme başlayacaktır.
4. İkaz (bip) sesi ile Pişirme işlemi

sona erecek ve fırın kapanacaktır

Bu mikro dalga fırının tetikleme işlemi, besleme hattı üzerinde voltaj dalgalanmalara neden olabilir.Olumsuz 
gerilim besleme koşullarında bu fırının çalışması olumsuz etkilenebilir. 

X2 Programı  
(bazı modellerde) 

Pişirme faktörünü değiştirmek için:
1. Fırın kapağını açınız.
2. Yaklaşık 5 saniye boyunca 1

numaralı tuşa basılı tutunuz.
3. Ayarlamak istediğiniz program

tuşuna basınız.
4. X2 tuşuna basınız.

5. Pişirme faktörünü değiştirmek için
bir tuşa basınız.

6.

X2 Tuşu(Bazı modellerde)
1. Fırının kapağını açınız ve ısıtılacak ürünü hazneye koyunuz. Kapağı kapatınız.
2. X2 tuşuna basınız .
3. Programlanmış tuşla veya manuel seçimle çalıştırınız..
4. Fırın pişirmeye başlar ve programlanmış veya manuel ayarlanmış zamanın iki

katı süre boyunca çalışır.

2

Filtre Temizliği
Fırın yerleşimi ve çevre boşlukları
A—Kuzey Amerika (UL / CSA) modelleri için, fırının üst 
çevresinde en az mesafe  7 "(17.8 cm) 
olmalıdır.Uluslararası (50 Hz) modelleri için, fırının üst 
çevresinde en az mesafe 7 "(17.8 cm) olmalıdır.Fırın 
çevresinde uygun hava akımı elektrik bileşenlerini soğutur. 
Kısıtlı hava akışı ile fırın düzgün çalışmayabilir ve elektrikli 
parçalarının ömrü azalır.
  B—Fırının arka kısmında hava tahliyesi için duvar ile 
arasında en az 2 9/16” (6.5 cm mesafe bırakılmalıdır.
C—Fırının iki yan çevresinde en az 7 "(17,8 cm) 
mesafe bırakılmalıdır.

Zaman girişi

Güç Seviyesi Başlat

Stop/Reset

Önceden ayarlanan sürelerde fırın 
ekranında FİLTRE TEMİZLE ikazı 
belirecektir.Mesaj görüntülendiğinde 
hava filtresini temizleyiniz.
Filtreyi temizlemeniz ekrandaki 
mesajı silmeyecektir, 24 saat sonra 
ekrandaki mesaj otomatik olarak 
silinecektir. Mikrodalga kullanım ve 
çevre koşullarına bağlı olarak, filtre 
daha sık temizlenmesi gerekebilir.

* Pişirme faktörü %10 ile %100 arası
değerlerde ayarlanabilir.
* %80 olması tavsiye edilir.

Kaydetmek için Start/Başlat tuşuna
basınız

Özel bir programlama, zaman ve güç seviyesi kullanarak yemek pişirmek için.
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Hızlı Başlangıç   Başvuru Kılavuzu
Emniyetiniz için Ürün Güvenlik Kılavuzunu okuyunuz 

Seçenekleri değiştirebilir miyim?
Fırın ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz, ikaz ses seviyesi, tek veya 
çift numerik program, maksimum pişirme süresi gibi.

Seçeneklerini değiştirmek için:

1.
ırsa değişiklikler 

Fırın kapağını açınız.
� Kapı kapatılır veya STOP/RESET           tuşuna basıl 
kaydedilmez ve programlama modundan çıkılır. 

2. Yaklaşık 5 saniye boyunca 2 numaralı tuşa basılı tutunuz.
� Seçenekler modunda başlayacaktır.
� Mikrodalga ikaz (bip) sesi ile şeçenekler görüntülenir.

3. Değiştirmek istediğiniz seçeneğin numerik tuşuna basınız.
� Seçenekler için aşağıdaki tabloya bakınız
� Yüklenmiş seçeneği gösterecektir.

4. Şeçeneği değiştirmek için numerik tuşa tekrar basınız
� Numerik tuşa her basıldığında şeçenek değişecektir.
� Seçenekler ekranda kod ile gösterilmektedir, tabloya bakınız.

5. Başlat tuşuna       basınız ve ayarları kaydediniz.
� Diğer seçenekleri değiştirmek için 3 ve 4. adımları tekrarlayınız
� Kapı kapatıldıktan veya STOP/RESET   tuşuna basıldıktan sonra 
seçenek modundan çıkılır, değişiklikler kullanılabilir.

Metal kap kullanmayınız

Basınçlı su kullanmayınız

Numerik Tuşlar Ekran görüntüsü Seçenekler (Fabrika ayarları) 
1

Bip ses modu 
OP:10
OP:11
OP:12

3 saniye sürekli bip.         
 Kapı açılana kadar sürekli bip.
 Kapı açılana kadar 5 kısa bip. 

2
Ses seviyesi 

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Bip sesi yok. 
Düşük ses seviyesi 
Normal ses seviyesi.
Yüksek ses seviyesi. 

3
Tuş Sesi 

OP:30
OP:31

Tuşa basıldığında bip sesi vermez.
Tuşa basıldığında bip sesi verir. 

4
Ekran Çalışma süresi 

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

Fırın kapağı açıldığında çalışır 15 saniye sonra ekran kapanır.  
Fırın kapağı açıldığında çalışır 30 saniye sonra ekran kapanır.
Fırın kapağı açıldığında çalışır 1 dakika sonra ekran kapanır.
Fırın kapağı açıldığında çalışır 2 dakika sonra ekran kapanır.

5
Çalışma sırasında 
değişiklik yapma

OP:50
OP:51

Fırın çalışma döngüsü içerisinde program veya süre değiştirmeye izin vermez.
Fırın çalışma döngüsü içerisinde başka programa geçmeye veya süre 
değiştirmeye izin verir

6
Kapak reseti 

OP:60

OP:61

Pişirme sırasında kapak açılıp kapatılırsa pişirme süresinin devamına olanak 
sağlar.
Pişirme sırasında kapak açılıp kapatılırsa pişirme süresini sıfırlar. 

7
Maksimum pişirme süresi 

OP:70
OP:71

Maksimum Isıtma süresi 60 dakika verir. 
Maksimum Isıtma süresi 10 dakika verir.

8
Manual seçim 

OP:80
OP:81

Sadece önceden programlanmış tuşların kullanımına izin verir.
Manuel zaman girişine ve önceden programlanmış tuşların kullanımına izin verir 

9
Program hane sayısı 

OP:90
OP:91

10 (0-9) önceden programlanabilir tuş sayısı
100 (00-99) önceden programlanabilir tuş sayısı. 

0
Filtre temizle mesajı 

OP:00
OP:01
OP:02
OP:03

Ekran mesajı vermez.
Her 7 günde bir 24 saat boyunca  ekran mesajı. 
Her 30 günde bir 24 saat boyunca  ekran mesajı.
Her 90 günde bir 24 saat boyunca  ekran mesajı.
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Özellikler
Model DEC11E2 DEC14E2 DEC18E2

CHDC5182
DEC21E2

Enerji Bağlantısı
Voltaj AC 230V 230V 230V 230V
Amper 16 A 16 A 16 A 16 A
Frekans 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Tek faz, Harici topraklama X X X X
Priz gereksinimi� CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7

CHINA 
CEE 7/7

Güç
Normal Mikrodalga 
Tüketimi  (IEC705)

1100 W 1400 W 1800 W 2100 W

Minimum ısı yükseltisi 5.5°C / 11°F   7.5°C /14°F 10°C / 18°F 11.5°C / 21°F
Çalışma frekansı 2450 MHz 2450 MHz 2450 MHz 2450 MHz
Güç Tüketimi
Pişirme programı tüketimi 2000 W 2300 W 2900 W 3100 W

Ölçüler
Kabin
Genişlik  419 (16 ½”)    419 (16 ½”) 419 (16 ½”) 419 (16 ½”)
Yükseklik  343 (13½”)   343 (13½”) 343 (13½”) 343 (13½”)
Derinlik �)$��������� �)$��������� )$��������� )$���������
Pişirme Haznesi 
Genişlik  330 (13”)  330 (13”) 330 (13”) 330 (13”)
Yükseklik  171 (6 ¾”)   171 (6 ¾”) 171 (6 ¾”) 171 (6 ¾”)
Derinlik  305 (12”)   305 (12”) 305 (12”) 305 (12”)
Ağırlık
Ambalajlı 28 kg. (62 lbs.)   33 kg. (73 lbs.) 34 kg. (74 lbs.) 34 kg. (74 lbs.)

Fırını Paketinden Çıkarma
�� Ambalajından çıkartırken fırın dış kasasında ve iç 
haznesinde hasar varmı kontrolünü yapınız.
�� �Kırılma veya ezik var ise satın aldığınız yer ile irtibata 
geçerek rapor tutunuz. Fırın hasarlı ise çalıştırmayınız.
�� Fırın içerisindeki malzemeleri çıkartınız.
�� Fırın son derece soğuk bir bölgede depolanmış ise, 
gücü bağlamadan önce birkaç saat bekleyin.

Radyo vb. etkileşimleri
Mikrodalga  fırın çalıştırıldığında radyo, televizyon ve 
benzeri cihazlarda parazite neden olabilir. Paraziti 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için aşağıdaki 
işlemleri yapabilirsiniz:
��  Bakım ve temizlik talimatlarına göre kapı ve iç 
hazneyi temizleyerek sızdırmazlığını sağlayabilirsiniz.�

Kurulum
�� Radyo, televizyon vb. cihazları fırından olabildiğince uzağa 
yerleştiriniz.� 
�� Radyo, televizyon vb. cihazlarda sinyalin güçlü olması için 
kaliteli ve iyi monte edilmiş anten kullanınız.�
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Xon-forte
G da alanlar  için köpüklü temizleyici

Kullan m ekli
lk uygulamadan önce göze çarpmayan küçük bir bölgeyi  
materyalin alkali direncini ö renmek için test edin.  

Rutin temizlik (yüzey temizli i): 
Xon-forte seyreltmeden kullan n. Temizlenecek  konveksiyonel  
f r n, zgara, f r n vb. maks. 30°C' ye kadar s t p kapat n,  
Xon-fortu yüzeye s k n ve  5-10 dakika etki etmesini bekleyin.  
Daha sonra bir bez ile ovun ve iyice durulay n. Bo alan sprey  
i eleri 5 litrelik bidondan doldurun. 

Otomatik seyreltme sistemi kullan rken üreticinin talimatlar na dikkat ediniz.  
Ürünü depolama haznesi içine doldurun veya belirtilen dozaj hortumlar na  
bidonu ba lay n.Temizlik i lemi otomatik olarak seyreltilen ürün ile yap lacakt r.  
Durulama için biz ARCANDIS-Splend kullanman z  öneririz. 

Ürün de i imlerinde dozaj sistemi ve dozaj sistemi ile ilgili dozaj ba lant   
hortumlar  su ile iyi temizlenip duruland ktan sonra kullan lmal d r. 

Silme / mekanik slak temizlik: 
8 litre so uk suya 0,5 litre ürün ekleyin. 

Köpüklü temizlik: 
Suland r lmam  konsantre ürünü köpük tabancas na doldurun,  
seyreltme nozulunu 1:4 ile 1:10 aras nda ayarlay n.  
Uygun uygulama araçlar : 
Ürün. No. z 20 50 18 Sprey i e 1.5 L, k rm z , PP köpük nozulu (EPDM conta) 
Ürün. No. z 20 50 72 Bas nçl  püskürtücü, 5 L, köpük nozulu (EPDM conta) 

Yo un temizlik: 
8 litre so uk su içine 1 litre ürün ekleyin. 
Bütün alana temizleme solüsyonunu yay n ve yakla k 10 dakika etki etmesini  
bekleyin. Daha sonra ovun ve kirli solüsyonu vakumlad ktan sonra temiz su ile  
iyice durulay n. 

natç  ya  birikimleri durumunda s cak su (yakla k 40° ila 60° C) Xon-forte' un  
etkinli ini h zland r r. Ya  ve albüminler için, Xon-forte' u so uk su ile önerilen  
ekilde yüzeye yay n, daha sonra tek disk yer y kama makinesinin tank na  

ekledi iniz s cak su ile de ovma i lemine devam edin. 

G da ile do rudan temas eden yüzeylerde dezenfeksiyon sonras  durulay n.  
(m²' ye 8 litre su gelecek ekilde) 

Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullan m  ve bundan do acak zararlar için hiçbir  
sorumlulu u kabul etmez. 

Konsantre formda tehlike;  
H 314 Ciddi derecede deri yan klar  ve göz hasar na neden olur. P 262 Göz, deri veya giyis lere 
bula t rmay n z. P 281 Gerektirdi i ekilde ki isel koruma kullan n z.  P 305/351/338 GÖZE 
KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice y kay n z. Kontakt lens var ve ç karmas  kolay  
ise ç kar n z. P 308/313 Maruz kalma veya etkilenme HAL NDE : T bbi yard m/öneri al n z.  
Potasyum hidroksit içerir. 

Kostik temizlik ürünleri ya da amonyak, fosfat, klor, sodyum
veya potasyum hidroksit (sodalı su) içeren ürünler fırın parçalarına zarar 
verebileceğinden kullanımı uygun değildir. Fırına basınçlı su tutmayınız.
Temizleme sistemleri Onaylanmamış temizlik maddeleri kullanımı, garanti
koşullarını geçersiz kılar.
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1.ön ısıtma On / Off tuşuna basarak fırını kapatın. Fırın kapağını açın ve fırının
soğumasını bekleyin (yaklaşık 60-90 dakika).
2.Raf, raf kılavuzları ve aksesuarları çıkarın. , Sıcak sabunlu su (pizza taşı
haricinde) ile yıkayınız ve kurumasını bekleyin
Temiz bir plastik kazıyıcı ve sadece nemli bir bez kullanarak, pizza taşını 
temizleyiniz. 
3.Plastik bir kazıyıcı kullanarak fırının zemin, arka, yanlar ve kapı üzerindeki
yapışan gıda parçacıklarını kazıyınız. Kazıma bittiğinde,
fırından parçacıkları çıkarmak için nemli bir bezle siliniz. 
4.Temizlik sırasında lastik eldiven kullanınız, tavsiye edilen  Yağ Çözücüden
fırın kapı, yan duvarlar, zemin ve arka kısma sprey şeklinde sıkınız ve yağların 
çözülmesi için 5 - 10 dakika bekleyiniz. Daha sonra nemli bir bez ile silerek 
durulayınız.

En iyi sonuç için raflar ve raf kılavuzlarını çıkarın. Fırını günlük tavsiye edilen 
temizlik ürünleri kullanarak temizleyiniz. 
Kostik temizlik ürünleri ya da amonyak, fosfat veya klor içeren temizlik ürünlerini 
KULLANMAYIN. 

NOT: Bir plastik spatula veya benzeri bir aletle yanmış artıkları kazıyarak 
temizleyebilirsiniz. 

• Pişirme yada ısıtma işlemi sonrasında fırından ürünü çıkartınız.
•Fırını temizlerken mutlaka koruyucu eldiven giyiniz.
• Ağır kirlerde ve yapışan gıda parçalarını çıkarmak için plastik spatula ile
kazıyınız veya sünger ile ovunuz.
• Fırın içerisine yapışmış parçacıkları temizlemek için metal bıçak, tel sünger vb.

malzeme kullanmayınız.
• Temizleme işleminde basınçlı su sitemi KULLANMAYINIZ.
• Fırın içerisine plastik ürün koymayınız ve pişirmeyi plastik ambalajla
YAPMAYINIZ. 
• Metal kap veya folyo KULLANMAYINIZ.

Önerilen Bakım
Konveksiyon sıcak hava kanalı 
(Garanti kapsamında değil) 
• Konveksiyon sıcak hava kanalını temizlemek için yetkili servisinizden yardım
alınız.
• Konveksiyon sıcak hava kanalını yüzeyini kullanıcı temizleyebilir, ancak iç
kısımda yağ birikimi oluşabilir. Her 12 ayda bir temizlenmesi ya da değişmesi 
uygundur. 
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