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Ticari Kombinasyon Fırın
(Mikrodalga ve Konveksiyon)
ileride gerekebileceği için bu talimatları saklayın.

Model Tanımlama
Amana ile bağlantı kurarken, ürün bilgileri sağlar. Ürün hakkında bilgi fırın seri plakası
üzerinde yer almaktadır.

Aşağıdaki bilgileri kaydedin:
Model Numarası :______________________________
Seri veya S / N Numarası :_________________________
Kurulum Tarihi :___________________________
Bayi adı ve adresi :____________________
__________________________________________
__________________________________________
Herhangi bir sorunuz ya da Amana servis destek almak için
yukarıdaki bilgilere ihtiyacınız olacaktır.

- Türkiye içerisinde cihaz bilgisi ve servis
ihtiyaçlarınız da 0212 361 75 10
numaralı telefonu arayabilirsiniz.
- E-posta: info@hotello.com.tr

- Garantili servis hizmeti bir yetkili servis
tarafından yapılmalıdır
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Fırın kontrol
• Kapı, dış kasa ve fırın iç pişirme odasını hasar olasılığına
karşı kontrol edin.
• Cihazda hasar varsa Satın aldığınız bayii ile iletişime
geçerek rapor düzenleyin
• Hasarlı ise fırını kullanmaya teşebbüs etmeyin.
• Fırını kullanmadan önce içerisinde ki tüm malzemeyi çıkartın.
• Fırın aşırı soğuk alanda muhafaza edilmişse, önce bir kaç saat bekleyin
elektrik şebekesine bağlamayın.

Radyo Parazit    
Mikrodalga fırın çalışırken, radyo, televizyon
veya benzeri bir cihaz da parazite neden olabilir
Aşağıdakileri yaparak azalta bilir veya

paraziti giderebilirsiniz
• Fırın kapı contalarının temiz ve sızdırmaz
olmasına dikkat edin.

Bakım ve Temizlik bölümü.
• Radyo, televizyon, vb mümkün olduğu kadar
fırından uzakta kullanın.
• Güçlü sinyal alımı için düzgün takılmış radyo,
televizyon anteni kullanın.

Fırın Yerleşimi
• Mikrodalga fırını yüksek ısı kaynaklarından
uzak tutun, pizza fırını ve fritöz gibi cihazların
üstünde veya yanında çalıştırmayın. Bu cihazın 
arıza yapmasına sebep olabilir.
• Filtre ve fan aralığını kapatmayınız, cihazın
çalıştığı ortamda çevresinin açık olmasına
dikkat ediniz.

• Fırını tezgah üzerine yerleştiriniz.
• Fırına yakın ve göze çarpan bir yere uyarı
etiketi yapıştırın.
• Fırının fişine istenildiğinde ulaşılabilecek
bir yerde olmasına dikkat edin.

UYARI
Elektrik çarpması riskinden kaçınmak
için, fırın kesinlikle topraklama hattı 
bulunan bir prizde kullanılmalıdır.

Fırın topraklı prize bağlanması ZORUNLUdur
Topraklama elektrik çarpma riskini azaltır, fırında
topraklamalı kablo ve fiş mevcuttur. Fırını kesinlikle 
toprak hattı bulunan bir prize takınız. 
Elektrik tesisatınız da topraklama olup
olmadığından emin değilseniz, kalifiye bir 
elektrikçiden veya yetkili servisinizden yardım 
alarak fırınınızın topraklı elektrik hattına 
bağlandığından emin olunuz. 
Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Fırının üzerindeki kabloyu değiştirerek daha uzun
bir kablo kullanmayınız. Fırın ile aynı hat üzerinde 
başka bir cihaz kullanmayınız, fırının bağlı olduğu 
prizin sigortasının, teknik bilgilerine bakarak uygun 
olduğuna emin olunuz.

Harici topraklama

Topraklama Terminali (yalnızca dışa aktarma)
Ekipmanlar da ikincil bir topraklama için
terminali bulunmaktadır. Bu Terminal harici
topraklama sağlar. Ayrıca kullanılan bu topraklama
bağlantısı fırın içerisin de güç kablosu ile paraleldir. 
Terminal aşağıda gösterilen sembol ile
işaretlenmiştir. 

Topraklama
Talimatlar
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A - Kuzey Amerika (UL / CSA) modelleri için izin verilen fırının üst etrafındaki açıklık en az
5.1 cm.
Uluslararası (50 Hz) modeller için izin verilen 
fırının üst etrafındaki açıklık en az 17,8 cm. Fırının çevresindeki uygun hava akışı, elektrik
bileşenlerini soğutur. Kısıtlı hava akışı, fırının çalışma performansını düşüreceği gibi.
elektrikli parçaların arızalanmasına sebep olur.
B-Fırın arka bölümü ile duvar arasında İzin verilen en az mesafe 6,5 cm olmalıdır.
C-Fırın sağ ve solunda bırakılacak mesafe en az 3 cm olmalıdır.
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Ekran ve Özellikleri

Cihazın Bekleme modunda olduğunu gösterir
preheating düğmesine basıldığında cihaz
çalışarak ön ısıtma yapacaktır.

Fırın Ön ısıtma ve sıcaklık set değerini

gösterir

ön ısıtma düğmesine bastıktan sonra

(Örneğin 450 ° F gösterilen)
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Fırın ayarlanan ön ısıtma değerine 
ulaştığında ekranda hazır bilgisi
görülecektir.
Fırının iç sıcaklığı ekranda.
Örneğin 450 ° F gösterilir

piş 

Pişirme sırasında seçilen farklı 
ısıların etaplarını gösterir. 

Pişirme sırasında 
kalan süre 

Pişirme sırasında 
iç sıcaklık 

Pişirme sırasında 
Mikrodalga güç 
yüzde oranı 

önceden programlanmış 
pişirme program numarası 

Fı rının manuel pişirme
programında çalıştığını 
gösterir

Pişirme sırasında 
kalan süre 

Pişirme 
sırasında iç 
sıcaklık 

Pişirme sırasında 
Mikrodalga güç yüzde 
oranı 

Pişirme sırasında 
Mikrodalga güç 
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Pişirme  sırasında 
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Ekran ve Özellikleri (devamı)

Pişirme Ekranı
Başlangıç düğmesi 
Başlat düğmesi
manuel pişirme
programını devreye 
sokmak için kullanılır.

Stop / Reset düğmesi 
Stop / Reset düğmesi
bir programı başlatma veya
sonlandırmak için kullanılır.
seçeneği değiştirmek veya 

başka program seçmek için kullanılır.

iki Kombinasyonlu fırın farklı sıcaklık uyarıları.
Üç bip sesi ile programlanmış bir program
sırasında sinyal verir. Uyarılar;

• Bir uyarı ön ısıtma sıcaklık eşleşmiyor
önceden programlanmış Pişirme sıcaklığı
durumunda

• Bir uyarı gerçek fırın boşluğu sıcaklığı
ön ısıtma sıcaklığında değil, fırın ön ısıtma
değerinden düşük ısıda başladı

Uyarıyı geçersiz kılmak ve başlamak için
bir pişirme programı seçin, Start tuşuna
basın. Uyarıları kapatmak için, bkz.
Kullanıcı Seçenekleri bölümünde,

Ön ısıtma &  Aç/ 
Kapa anahtarı 

Zaman girişi Isı ayarı Mikrodalga 
güç kademesi 

Pişirme etabı Program ayarı –
program kaydet 

 EKRAN GÖRÜNTÜ AÇIKLAMALARI 

4  ° F görüntülenen Ön
ısıtma değerini temsil eder, fırın açıldıktan sonra 
seçilen ön ısıtma değerine kadar ısıtma yapacaktır 
ve bu işlem sırasında ekrandaki yazı yanıp 
sönecektir.

Fırın iç sıcaklığı istenilen ön ısıtma 
değerine ulaştığında ekranda ‘Pişirmeye Hazır 450 ° F’ 
görüntülenir.

Pişirme süresini görüntüler. Yemek pişirme
programlama aşamasında
toplam pişirme süresini gösterir.

MW% 50 ayarlanan mikrodalga güç
seviyesini görüntüler. Seviye. % 100 yüksek ayardır ve %
0, en düşük ayardır.( %0 olduğunda mikrodalga pişirme
özelliği devre dışıdır).

Program-05,çalışma durumunda tek veya
çift haneli ön ayarlı programı temsil eder. Programlama 
sırasında hangi tuşa program yapıldığını gösterir.

Çalışma durumunda pişirme evresini 
gösterir. Bu fırında 4 farklı pişirme evresi 
ayarlanabilmektedir.

Fırın kapalı konumda iken görüntülenir 
ya da fırın kapısı açılıp kapatılınca bu ikaz belirecektir. 
Yeni program seçmeniz gerekecektir. 
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Programlama Ekranı

Fırın için programlama modunu görüntüler
tek hane veya çift haneli program numarası seçiniz.

Programlama 
Programlama Tuşları 
Fırın, tek haneli programlamaya uygun olarak fabrikadan sevk edilir. Değiştirmek,
çift haneli programlama için fırın Kullanıcı Option bölümüne bakın.  

1.Fırın açık olmalıdır.
• Aç / Kapa tuşuna basınız.
• Fırın ekranında ön ısıtma değeri 450 ° F gösterir
Fırın Ön ısıtma ikazı yanıp sönecektir. (Örneğin 450 ° F gösterilen)
2.Fırın ön ısıtma sıcaklığına ulaşır.
• Ekranda sinyal sesleri ile Hazır 450 ° F yanıp söndüğü görülür
. (Örneğin 450 ° F gösterilen)
2. Programı kaydet tuşuna basınız..
• Programlama moduna başlar.
• Program Ekleme veya  İncelemenizi sağlar.

 Enter Program to Add/Review 
3.Yeni program ya da mevcut programı değiştirmek için tuşa basınız..
• ekranda tüm ayarlar belirecektir, mevcut programı değiştirebilir yada yeni program
yapabilirsiniz.
• programlamada birden fazla evre ayarlanacaksa (max. 4)
STAGE tuşuna basarak diğer evreye geçebilirsiniz.

4.Program süresini ayarlamak için zaman giriş tuşuna basınız.
• sayısal tuşları kullanarak istenilen pişirme süresini girin.
• toplam mikrodalga pişirme süresi
(tüm aşamalarında kombine) 20 dakika

5.Pişirme konveksiyon ısısını ayarlamak için sıcaklık
giriş tuşuna basınız.
• sayısal tuş takımını kullanarak istenilen konveksiyon
sıcaklığını girin

6.Mikrodalga pişirme gücünü ayarlamak için güç tuşuna basınız.
• Sayısal tuş takımını kullanarak istenilen güç değerini giriniz..
• Daha düşük bir mikrodalga güç için, sayısal tuşları
kullanarak 1 (% 10) ile 9 arasında
(% 90).seçim yapabilirsiniz. 0 mikrodalga gücünü
kapatacaktır ve pişirme konveksiyon devam edecektir.
7.Yaptığınız programı kaydetmek için PROGRAM SAVE tuşuna basınız.

8.Değişiklikleri iptal etmek için STOP tuşuna basınız.
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      Programlama 
Ön ısıtma Konveksiyon sıcaklık derecesi 475 için 150 ° F (65 ° C 250 ° C) arasında
ayarlanabilir
. Ön ısıtma derecesi yaygın olarak kullanılan ön ısıtma derecesine ayarlı olarak gelecektir
450 ° F (230 ° C).
. Ön ısıtma degerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

Ön ısıtma program için: 
1. Program kaydet tuşuna basınız,
2. Sıcaklık giriş tuşuna basınız.
3. Sayısal tuş takımını kullanarak istenilen ön ısıtma değerini giriniz.
4. Program kaydet tuşuna basarak girilen değeri kaydediniz.

Örneğin aşamalı yemek pişirme birleşimi

Pişirme sırasında hangi evrede olduğunu gösterir.
Önceden ayarlanan programlarda yiyeceği farklı mikro dalga güçlerinde daha iyi pişmesini 
sağlamak için kullanılır.
Örneğin; Pişirme evresi sayesinde başlangıçta defrost devamında pişirme ve sonrasında 
servis edileceği süreye kadar sıcak muhafaza etmenizi sağlayacaktır.

Çoklu Evre Programlama 
Evre yemek pişirme kesinti olmadan üst üste yemek pişirme aşamaları sağlar.
Dört farklı yemek pişirme aşaması için bir program oluşturabilirsiniz.
Aşamalı yemek pişirme programı yapmak için:

1.Yukarıda anlatılan 1 le 6 arasındaki adımları izleyin.

7. Evre tuşuna basınız.
• Bu, bir sonraki yemek pişirme aşamasına geçmenizi sağlayacaktır.
• Ekranda (STAGE 2) yazısı belirecektir.
• Pişirme süresini, konveksiyon ısısını ve mikrodalga güç seviyesi
gibi adımları (4 ,5 ve 6.) giriniz.
• 3 ve 4 aşamalar için tekrar evre tuşuna basarak işlemleri tekrarlayınız.
• Her programda dört farklı aşama programlanabilir.
8.Yapmış olduğunuz programı veya değişiklikleri
kaydetmek için kaydet tuşuna basınız.

9 -Değişiklikleri iptal etmek için, Stop / Reset  tuşuna basınız. 
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Konveksiyonlu Pişirme

Sadece konveksiyon pişirme konumunda çalıştırmak için, önceden ayarlanmış programları
veya manuel programlamayı kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki yönergeler yalnızca konveksiyon pişirme içindir.

Konveksiyon yemek pişirme
konveksiyon yemek pişirme sırasında
Konveksiyon fanı sayesinde ısı
eşit olarak fırın içerisine yayılacağı için
pişirilen gıdanın her noktası eşit olarak
pişecektir. Bu pişirme şekli pişirme
süresini azaltır.
Bütün programlarda konveksiyon
Modu çalışacaktır.

Manuel Yemek Konveksiyonlu Pişirme
operasyon 

DİKKAT

Hazır Programlar - Konveksiyonlu 
Pişirme

1.Ön ısıtma - Aç / Kapa tuşuna basarak başlatınız.
• Fırın ön ısıtma döngüsü başlar.
• Fırın ekranda Ön ısıtma 450 ° F gösterir. (örneğin
450 ° F gösterilen)
• Ön ısıtma sıcaklığına değiştirmek için,
Programlamaya bakınız.
2.Fırın ön ısıtma sıcaklığına ulaşır.
• Sinyal sesleri ve 450° F Hazır görüntülenir
3.Konveksiyon ayarlı program tuşuna basınız.
• Tek haneli program kullanılması durumunda, tuşa
basınız ve fırın çalışacaktır.
• Çift haneli programlama için uygun sıra ve fırın
tuşlarına basınız, otomatik olarak başlayacaktır.
4.Pişirme programı başlar ve ekranda önceden
ayarlanmış toplam pişirme süresi pişirme sıcaklığı 
mikrodalga güç ve evre görüntülenir.
5.Fırın yemek pişirme programı bittiğinde uzun
sinyal sesi ile uyarı verecektir, ekranda program 
bitti ikaz yazısı belirecektir.
• Fırın içi ve yemek pişirilen kap sıcak olacaktır.
6.Ön ısıtma - Aç/Kapa tuşuna basarak fırını
kapatabilirsiniz.

 Manuel Konveksiyonlu Yemek Pişirme 
1.Ön ısıtma - Aç / Kapa tuşu ile fırını başlatınız.
• Fırın ön ısıtma döngüsü başlar.
• Fırın ekranda Ön ısıtma 450 ° F gösterir.
(örneğin 450 ° F gösterilen)
• ön ısıtma sıcaklığına değiştirmek için
bkz: Programlama
2.Fırın ön ısıtma sıcaklığına ulaşır.
• Sinyal sesi ile 450 ° F Hazır görüntülenir.
3.Zaman Giriş tuşuna basınız.
• sayısal tuş takımını kullanarak pişirme
süresine istenilen değeri girin.
4.Pişirme sıcaklığı farklı olabilir, sıcaklık
giriş tuşuna basınız.Yeni değeri giriniz.
5.Güç Seviyesi giriş tuşuna basınız.
• sayısal tuş takımı ile istenilen güç
değerini giriniz. Konveksiyon pişirme
yapılacağı için 0 mikrodalga güç
seviyesinde olması gereklidir.
6.aşamalı yemek pişirme isteniyorsa,
Evre tuşuna basınız ve adımları tekrarlayınız
7. Start tuşuna basarak manuel
programı başlatabilirsiniz.

Yanık riskini önlemek için, temizlik öncesi fırın pişirme odası, raflar 
ve kapı kolunun soğumasını bekleyiniz. Pişirme odası yan duvarlar
ve raflar, çalışma sırasında ısınacaktır.
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Sadece konbinasyon pişirme konumunda çalıştırmak için, önceden ayarlanmış programları
veya manuel programlamayı kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki yönergeler yalnızca konbinasyon pişirme içindir.

 

 

 

 

 

 

 Kombinasyon Pişirme ön programlı çalıştırma 
1.Ön ısıtma - Aç / Kapa tuşu ile fırını başlatınız.
• Fırın ön ısıtma döngüsü başlar.
• Fırın ekranda Ön ısıtma 450 ° F gösterir.
(örneğin 450 ° F gösterilen)
• ön ısıtma sıcaklığına değiştirmek için
bkz: Programlama
2.Fırın ön ısıtma sıcaklığına ulaşır.
• Sinyal sesi ile 450 ° F Hazır görüntülenir.
3.Konbinasyon ayarlı program tuşuna basınız.
• Tek haneli program kullanılması durumunda, tuşa basınız ve fırın
çalışacaktır.
• Çift haneli programlama için uygun sıra ve fırın tuşlarına basınız, otomatik
olarak başlayacaktır
4.Pişirme programı başlar ve ekranda önceden ayarlanmış toplam pişirme
süresi pişirme sıcaklığı mikrodalga güç ve evre görüntülenir.
5.Fırın yemek pişirme programı bittiğinde uzun sinyal sesi ile uyarı
verecektir, ekranda program bitti ikaz yazısı belirecektir.
6.Ön ısıtma - Aç/Kapa tuşuna basarak fırını kapatabilirsiniz

kombinasyon yemek 
pişirme 
Kombinasyonu modunu
kullandığınızda 
mikrodalga ve konveksiyon
aynı anda çalışarak daha az 
enerji ile daha hızlı ve 
kaliteli pişirme yapmanızı
sağlayacaktır.
Mikrodalga yemek pişirme
ısıtmak için yüksek frekans 
kullanarak enerji dalgaları
yayacaktır. Pişirme 
sırasında, mikrodalga
enerjisi gıda moleküllerinin
hızla hareket etmesini 
sağlar, bu hızlı hareket
gıda moleküllerinde ısı
oluşturur. 
Konveksiyon fanı sayesinde 
ısı eşit olarak fırın içerisine
yayılacağı için pişirilen 
gıdanın her noktası eşit
olarak pişecektir. Bu pişirme 
şekli pişirme süresini azaltır.
Fırın Pişirme odası 
sıcaklığını minumum 65 ° C
de tutacaktır.
Daha eşit pişirme için kuru
hava sağlayacaktır (150 ° F)
.

Manuel Konbinasyon Yemek Pişirme
1.Ön ısıtma - Aç / Kapa tuşu ile fırını başlatınız.
• Fırın ön ısıtma döngüsü başlar.
• Fırın ekranda Ön ısıtma 450 ° F gösterir.
(örneğin 450 ° F gösterilen)
• ön ısıtma sıcaklığına değiştirmek için
bkz: Programlama
2.Fırın ön ısıtma sıcaklığına ulaşır.
• Sinyal sesi ile 450 ° F Hazır görüntülenir.
3.Zaman Giriş tuşuna basınız.
• sayısal tuş takımını kullanarak pişirme
süresine istenilen değeri girin.
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4.Pişirme sıcaklığı farklı olabilir, sıcaklık
giriş tuşuna basınız. Yeni değeri giriniz.

5. Mikrodalga pişirme gücünü ayarlamak için
güç tuşuna basınız. Sayısal tuş takımını kullanarak
istenilen güç değerini giriniz.

• Daha düşük bir mikrodalga güç için, sayısal tuşları
kullanarak 1 (% 10) ile 9 arasında
(% 90).seçim yapabilirsiniz.

6.aşamalı yemek pişirme isteniyorsa,
Evre tuşuna basınız ve adımları tekrarlayınız

7. Start tuşuna basarak manuel
programı başlatabilirsiniz.
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Kullanıcı Seçenekleri

Kullanıcı seçeneklerini değiştirme
Bu menü kullanıcı için tek haneli veya çift haneli programlama,
buzzer ses yüksekliğini ve maksimun pişirme süresi gibi 
bireysel opsiyonları ayarlamaya olanak sağlar.

Fırın menüsüne ulaşmak için fırın STANDBY konumunda iken
aşağıdaki talimatları uygulayın;
1.Gizli tuşa basınız.
• Gizli tuş;her hangi bir işarete sahip değildir, Ön ısıtma –
Aç/Kapa tuşunun sol tarafında yer almaktadır.
• Gizli tuşa basıldığında ekranda hiçbir şey değişmeyecektir.
2.Program kaydet tuşuna basınız.
• İlk kullanıcı seçeneği ekranda belirecektir. Fırın kullanıcı
seçenekleri menüsüne girmiştir.
3.Sayısal tuş takımını kullanarak seçenekleri
görüntüleyebilirsiniz.
• Aşağıdaki tabloda sayısal tuşların temsil ettiği parametreler
görülmektedir.
• Her hangi bir tuşa basıldığında ilgili parametre
görüntülenecektir.
4.Seçeneği değiştirmek için sayısal tuşlardan birine basınız.
Tuşa her basıldığında seçenek değişecektir.
• istediğiniz seçenek belirene kadar tuşa tekrar basınız.
• Diğer seçenekleri değiştirmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
• Değişiklikler kaydedilerek etkili olması için program save
tuşuna basınız.
5.STANDBY durumuna dönmek için Stop / Reset tuşuna

basınız veya kapağı açıp kapatınız.

Aşağıdaki listede Seçenekler 
farklı renklerde belirtilmiştir.

Aşağıdaki listede fabrika ayarları 
kalın olarak işaretlenmiştir.

Fırın seçeneklerini daha sonra
fabrika ayarlarına geri getirmek 
için kalın olarak işaretlenmiş 
seçenekleri ayarlayınız.

Değişiklikler nasıl kaydedilir.

Seçenek değiştirildikten sonra 
program kaydet tuşuna basarak 
yaptığınız değişiklik kaydedilebilir 

Seçeneği kaydetmeden çıkmak 
için Stop/Reset tuşuna basarak 
çıkabilirsiniz. 
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 Kullanıcı Bakım Talimatı 
Hareketli Fırın Raf Kılavuzları (bazı modellerde) 
Fırın raf kılavuzları, fırın içinde üç farklı pozisyonda takılabilir 
yemek pişirme işleminde kap ölçülerine göre ayarlamaya 
olanak sağlar.

Kılavuzlar da daha kolay temizlik için çıkartılabilir.

Raf kılavuzlarını çıkartmak için: 
1. Rafları sökmek için fırının soğuk olması gereklidir,.
2. Fırın içerisindeki kayar rafı çıkartınız.
3. Raf kılavuzunu ön yukarıya doğru hafif basınç
 uygulayarak çekiniz. 
4. Çıkarmak için rafın arkasını yukarıya doğru kaldırarak
pimlerden çıkmasını sağlayınız. 
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Raf kılavuzlarını yerine takmak için:
1. Fırın boşluğuna dokunmak için fırın soğuk olmalıdır.
• Raf yerleşimi için kılavuzların yukarı doğru olması gerekir.
2. Raf kılavuzunun arka kısmında bulunan pim yuvalarını kabin içerisindeki pimlere
takarak aşağı doğru itiniz.
3. Tel rafı yerine takarken kap tutucu yükseltinin arkaya gelmesine dikkat ediniz. Raf

üzerine bastırarak yerine oturmasını sağlayınız.
• Raf yerine sıkı oturabilir.
• Raf kılavuzu yerine oturduktan sonra hareket etmemelidir.
4. Fırın raf aralığını istediğiniz gibi değiştirin.

 Servis İkaz Kodları 
Çalışma sırasında fırın ekranında servis ikaz kodu görüntülenebilir.
1. Fırının fişini çıkarın ve yaklaşık bir dakika boyunca fişi prizden
çıkarılmış olarak bekleyin. 

•Fırının fişini tekrar takın ve ekranda ikaz kodu var mı kontrol edin.
•Ekranda kod görünmüyorsa fırın ile çalışmaya devam edebilirsiniz.

2. Servis kodu tekrar belirirse, görüntülenen servis kodunu yazınız ve en
yakın yetkili Amana Servisine başvurunuz. 

• Menümaster servisi müdahale edene kadar fırını kullanmayınız.

Bakım ve Temizlik
Temizlik, fırın ömrünü, performansını ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için sık sık 
yapılmalıdır. Kirli bir fırında pişirme verimsiz olacaktır çünkü dökülen yağ ve nem  
konveksiyon ve mikrodalga enerjisini emerler. 

 

Fırın Temizliği
Önerilen Günlük Temizleme: Uygun bakım için aşağıdaki önerileri uygulayın. 

Lütfen Dikkat: Bu fırında kostik temizlik ürünleri ya da amonyak, fosfat veya klor içeren
temizlik malzemeleri kullanmayınız. Cihazınız da onarımı güç arızalara sebep olacağı gibi 
cihazınızın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olabilir.

Önerilen Temizlik Malzemeleri: Naylon sünger, Plastik kazıyıcı ya da plastik spatula. Temizlik 
deterjanları aşağıda sunulmuştur.

Elektrik çarpması veya ciddi 
yaralanmalara neden 
olmamak için temizlik öncesi 
fırını enerji bağlantısından 
ayırınız, fırın fişini prizden 
çıkartınız.

DİKKAT
Yanık riskini önlemek için, temizlik 
öncesi fırın pişirme odası, raflar ve
kapı kolunun soğumasını bekleyiniz.
Pişirme odası yan duvarlar ve raflar,
çalışma sırasında ısınacaktır 
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Xon-forte
G da alanlar  için köpüklü temizleyici 

Özellikleri
Protein, iç ya , ya da pi mi  yemek art klar  gibi g da birikintilerini yok eder. Xon-forte ile 
temizlenen ve g da haz rlanmas nda kullan lan alanlar çe me suyu ile durulanmal d r.  
Xon-forte, g da haz rlama alanlar  için güvenirlirli i sertifikaland r lm  bir üründür.  

çindekiler (648/2004/EC' e göre)
Non-iyonik yüzey aktif maddeler < 5%, sabun < 5%, suda çözünebilen solventler, alkalisler,  
g da boyas  (Cl47005). 
pH de eri (konsantre): yakla k. 13.5      pH de eri (kullan ma haz r solüsyon): yakla k. 13 

Kullan m Alanlar
Izgara, f r n, s cvak tabak, fritöz, davlumbaz, duvar ve yer karolar  gibi mutfaklarda ve g da 
haz rlama alanlar nda bulunan alkalilere dayan kl  tüm yüzeylerde kullan ma uygundur. 
Alüminyum, anotlu alüminyum ve emaye gibi alkalilere duyarl  yüzeylerde kullanmay n z. 

Metrekare ba na tüketim
Yüzey temizli i 0.5 – 1 ml 
Silme / mekanik slak temizlik 20 ml 
Yo un temizlik: 40 ml 40 ml 
Köpüklü temizlik: 20 ml 

Profesyonel kullan mlar içindir!

Paketleme
6 x 750 ml tekrar doldurulabilir sprey i elik koli Ürün. No. j 55 10 47 
2 x 5 litre bidon Ürün. No. j 55 10 05 
200 litre varil Ürün. No. j 55 10 72 

Mutfak 
Temizli i
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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.

Sayfa 1

wntre formda tehlikntre formda tehli
ddi derecedi derecewww.ho

tel
lo.

co
ozulu (EPDM conta) (EPDM conta)

zulu (EPDM conta) ulu (EPDM conta)

e yakla k 10 dakika etkk 10 dakika etk
nu vakumladumlad ktan sonraso

cak su (yaklaakla k 40° ila° il
büminler için, Xon-forteler için, Xon-for

sonra tek disk yer ya tek disk yer y kam
e ovma ii lemine devamlemine devam

temas eden yüzeylerde eden yüzeylerde
gelecek cek ekilde) kild

ün usule uygun olmayaule uygun olmaya
lu u kabul etmez. ul etmez. 

n z. Pw

tr



HOTELLO A.Ş    0212 361 75 10 – 0212 361 75 61    www.hotello.com.tr Sayfa 1

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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  Sorun Giderme 

Problem Olası Neden
    Fişin prize takılı olduğunu kontrol ediniz. 

  Sigorta veya devre kesici varsa kontrol ediniz. 
Fırın çalışmıyor

Fırın kesintili olarak çalışır veya   hava filtresi tıkalı olabilir veya cihaz 
ekranda SICAK görüntülenir.       çevresinde yeterli hava dolaşımı yok. 

Fırın program düğmelerine      Fırın önısıtma yapılmışmı kontrol edin, 
basıldığında işlem yapmıyorsa    Fırın kapısını açın ve kapatın. Tuşa yeniden   

  basın. Sorun devam ederse servise bildiriniz  

 Fırın ekranında arıza gösterir:            Fırın kendi kendine kontrol sistemi ile 
 Error2   donatılmıştır. Bir hata veya sorun varsa 
(örnek)  Kendi kendine teşhis ile sistem sizi uyarır. 

1.Hata kodu görüntülenir. (Error2 örnek
  gösterilmektedir) 
 2.1 dakika fırının fişini prizden çekin bekleyin 
 sonra tekrar takın ve çalıştırın. Sorun  
 devam ediyorsa yetkili servise bildirin. 
 NOT; Servise hata kodunu bildiriniz. 

Fırın soğutma fanı bekleme   Normal çalışma 
konumun da iken çalışıyor

HOTELLO OTEL VE LOKANTA EKİPMALARI SAN.TİC.A.Ş
KURTULUŞ DERESİ CAD.YAKUP SOYUGENÇ İŞ MERK.
NO 17 KAT 2             DOLAPDERE / İSTANBUL
Tel:0212 361 75 10    Fax:0212 361 75 61
www.hotello.com.tr  info@hotello.com.tr 

Fırın dış kasasını kesinlikle açmayınız. Elektrik çarpmasına, ciddi yaralanma veya ölüme 
neden olabilir.
Sadece yetkili bir servis fırının dış kasasını açabilir. 
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