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DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ,

Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Bu kullaným kýlavuzundaki tün talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.Bu kýlavuz ürününüzün güvenli
kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmanýz
için gerekli uyarýlar içermektedir.

Bu kýlavuzu ileride gerekli olduðunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaþýlabilir bir yerde
saklayýnýz.

Üretici, bu kitapcýðýn çeviri yada basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak, insana,
çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

+

+
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GÜVENLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝLGÝLER

ÇOCUK GÜVENLÝÐÝ
* Küçük çocuklarýn fýrýnla, kontrol düðmeleri ile  veya fýrýnýn yakýnýnda oynamasýna  izin vermeyiniz.
 * Fýrýn, çalýþtýðý esnada özellikle tutulabilen parçalarý ve ön taraftaki cam paneli ýsýnan bir üründür.Bu
nedenle çocuklarýn fýrýnýn çalýþtýðý ortamlardan uzak tutulmasý gereklidir.
* Nylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerini güvenlik nedeni ile çocuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden
uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.

KURULUM ÖNCESÝ VE KURULUM UYARILARI
*Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çýkardýðýnýzdan emin olunuz.
* Bu ürün yemek piþirmek dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlamaz.Baþka maksatla kullanýmý
(Örnek:Bulunduðu odayý ýsýtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur.Fýrýnýn uygunsuz, yanlýþ veya elveriþsiz
kullanýmý sonucu insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan firmamýz sorumlu 
tutulamaz.
* Fýrýn ilk çalýþtýðýnda fýrýn yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlardan kaynaklanan bir defaya mahsus
koku ortaya çýkabilir.Bu sebeple ürünün ilk çalýþmasýnda yemek koymayýnýz,  çalýþtýrýp kokunun yok 
olmasýný bekleyin daha sonra yemek piþiriniz.Fýrýn içerisini, hafif ýslak sabunlu yumuþak bez ile temizleyiniz.
* Kullaným sýrasýnda fýrýn aþýrý ýsýndýðýndan, fýrýn içindeki ýsýtma elemanlarýna temas etmekten kaçýnýnýz.
* Fýrýn yüzeyi ýzgara fonksiyonunda çok ýsýnabilir dikkatli olunuz.
* Kesinlikle fýrýn tabanýnda piþirme veya kýzartma yapmayýnýz.
*Fýrýn piþirme bölgesi tabanýný aluminyum folyo ile örtmeyiniz.Aksi taktirde yangýn tehlikesi oluþabilir.
* Firmamýz, fýrýnýn tehlikeli ve uygunsuz kullanýmýndan kaynaklanabilecek hasarlardan kesinle sorumlu 
tutulamaz.
* Ürünü taþýrken, temizlerken veya fýrýna bakým yaparken fiþini elektrik pirizinden çýkartýnýz.
* Hiç bir zaman fiþi prizden kablosunu çekerek çýkarmayýnýz.
* Elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak yada nemli iken fýrýna dokunmayýnýz.
* Çocuklarýn veya eriþkin olmayanlarýn yanlarýnda bir gözetçi olmaksýzýn ürünü kullanmasýna izin 
vermeyiniz.
* Fýrýn, bozulur veya düzgün çalýþmaz ise, kapatýp fiþten çýkartýnýz ve kurcalamayýnýz.
* Bütün bakým ve onarýmlar sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalý ve sadece orjinal yedek parça
kullanýlmalý.
* Fýrýn kullanmadýðýnýz durumlarda, tüm fonksiyonlarý “KAPALI” konuma getiriniz.
* Fýrýn içinden tepsiyi çýkartýrken daima fýrýn eldiveni kullanýnýz.
* Fýrýn temizliði ve güvenliðiniz için fýrýný daima temiz tutunuz.Fýrýn içinde kullaným sonrasý kalan
atýklar zamanla fýrýn yüzeyine zarar verebilir.
* Firmamýz, bu uyarýlara uyulmamasýndan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek
zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÖNEMLÝ : ÖN KAPAKTAKÝ FIRIN TUTAMAÐINI TAÞIMAK VEYA AMBALAJDAN ÇIKARTMAK
ÝÇÝN KULLANMAYINIZ.

ÇEVRESEL UYARI: Cihazýn kurulumdan sonra 
ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre
koþullarýna gereken önemi göstererek çöpe atýnýz.
 Artýk ambalajlarýn yeniden kullanýmý için 
özelliklerine göre (folyo, karton, strafor) ilgili geri 
dönüþüm kutularýna atýnýz. Herhangi bir elektrik 
donanýmýný çöpe atarken besleme kordonunu 
keserek kullanýlmaz hale getiriniz.  

+

+
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FIRIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Fýrýn, 230V AC   50Hz gerilimde  çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr.Kurulumdan önce lütfen fýrýnýn ön
alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz.

+

+

50 Hz

33 Kg

36 Kg

61 Lt

595 X 570 X 595 mm

570 X 570 X 580 mm

25 W

27 W 

22 W 

2000 W

900 W

1100 W

2075 W 

230V AC

FREKANS

NET AÐIRLIK 

BRÜT AÐIRLIK 

FIRIN ÝÇ HACMÝ 

FIRIN DiÞ ÖLÇÜLERÝ (GXDXY) 

MONTAJ KABÝN ÖLÇÜLERÝ (GXDXY) 

ÝÇ AYDINLATMA LAMBASI 

TURBO FAN 

SOÐUTMA FAN MOTORU 

IZGARA ISITICI 

ÜST ISITICI

ALT ISITICI 

AZAMÝ GÜÇ

VOLTAJ

2
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CÝHAZIN KURULUMU

Kurulum, talimatlara göre yetkili bir servis  tarafýndan yapýlmalýdýr.Firmamýz, yanlýþ kurulumdan dolayý
insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

MONTAJ UYARILARI
* Ankastre fýrýnýn düzgün çalýþabilmesi için montajýn yapýlacaðý kabin veya dolabýn ölçüleri, malzemesinin
doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanýklý olmasý gerekmektedir.Lütfen Þekil 1’de gösterilen ölçülere 
göre montaj yapýnýz.
* Fýrýnýn monte edildiði mobilya duvarlarý ýsýya dayanýklý olmalýdýr.Özellikle yan duvarlar kaplamalý
suntadan yapýldýysa, kaplama 100°C’ye dayanýklý olmasý gerekmektedir.Bu ýsýya dayanýklý olmayan 
plastik veya yapýþkanlý malzemeler hasar görebilir.
* Güvenlik açýsýndan, montaj tamamlandýktan sonra fýrýn elektrik parçalarý ile direk temasýnýn önlenmesi
gerekmektedir.
* Ýzolasyon ve koruma saðlayan parçalarýn, her hangi bir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde 
takýlmasý gerekmektedir.
* Fýrýn monte edildiði mutfak ünitesinin  taban arka kýsmýndan en az 75 mm boþluk býrakýlmasý tavsiye 
edilir.
* Fýrýn yerleþtirilirken fýrýn altýna aðýrlýðýný taþýyacak düzeyde bir destek konulmalýdýr.
* Daha etkili hava dolaþýmýný saðlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çýkartýlmalýdýr.
* Fýrýnýnýzý hazýr hale getirebimeniz için önce kurulacaðý yeri ve elektrik tesisatýný yaptýrýnýz, daha sonra 
en yakýn SILVERLINE yetkili servisini çaðýrýnýz.
* Ürünü, buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez, aksi halde yayýlan ýsý
nedeni ile adý geçen cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir.

+

+

3

Þekil 1



7

CÝHAZIN KURULUMU

FIRININ KABÝNE MONTAJI
* Cihazý, gömme kabinine merkezleyerek ve dengeli olarak  yerleþtiriniz.
* Fýrýn kapaðýný açýnýz  ve fýrýný, gövdesinin yanlarýnda bulunan deliklere hizalayarak mutfak tezgahýna 
dört adet vida ile montajýný yapýnýz.
* Fýrýn, tercihe göre yüksekte bir dolap içine veya tezgah altýna monte edilebilir.
* Fýrýnýn baðlandýðý tezgah üzerine ocak montajý yapýldýðýnda servis kolaylýðý olmasý için elektrik kablolarý 
ayrý ayrý baðlanmalýdýr.

ELEKTRÝK BAÐLANTISI
* Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafýndan 
ana þebekeye baðlanmalýdýr.
* Ana þebekeden gelen gücün cihazýn ön alt tarafýndaki anma etiketinde belirtilen gücü karþýlayacaðýndan
emin olunuz.
* Ürüne ait kullanýlan sigortanýn akým deðeri en az 16A olmalýdýr.
* Fýrýnýnýzýn þebeke kordonuna topraklý fiþ monte edilmiþtir.Bu fiþin mutlaka topraklý hat ile kullanýlmasý 
gerekmektedir.Topraklama tesisatýný yetkili bir elektrikçiye yaptýrýnýz.

CÝHAZIN ELEKTRÝK BAÐLANTISINI YAPMADAN ÖNCE 

* Fýrýn elektrik baðlantýsý için kullanýlan prize veya çift kutuplu anahtara kolay eriþebilecek þekilde 
konumlandýrýlmalýdýr.
* Elektrik kablosunu sýcak yüzeylere temas edecek þekilde yerleþtirmeyiniz.
* Elektrik kablosu hasar gördüðünde, bulunduðu yerdeki en yakýn yetkili servise baþvurulmalý, 
orjinal yedek parça ile deðiþimi saðlanmalýdýr.
* Cihaz elektrik tesisatýna doðrudan baðlanacaksa cihaz ile tesisat arasýna iki kutuplu þalter monte 
edilmeli ve topraklama kablosu iki kutuplu þalter tarafýndan kesilmemeli.
* Adaptörlerin,çoklu pirizlerin veya uzatma kablolarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir.Mutlaka
kullanýlmasý gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarýna uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu
kullanýlabilir.Ancak, kesinlikle adaptör için belirlenen maksimum akým kapasitesi ve gücü aþýlmamalýdýr.
* Baðlantý iþlemi bittikten sonra ýsýtma elemanlarýný 3 dakika kadar test ediniz.
* Cihaz elektrik güvenliði sadece elveriþli kaynaða, kurallara göre topraklanarak doðru þekilde 
baðlandýðýnda garantilidir.Firmamýz, cihazýn doðru þekilde topraklanmamasýndan ve elektrik baðlantýsý
yapýlmamasýndan kaynaklý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu 
tutulamaz

Þebeke kordonu içindeki ;
Sarý-yeþil kablo ucundaki terminal “ ” iþaretine baðlanmalýdýr.
Mavi nötr kablosu terminalin “N” 

.

UYARI : CÝHAZIN MUTLAKA TOPRAKLANMASI GEREKMEKTEDÝR.

 iþaretine baðlanmalýdýr
Kýrmýzý , siyah veya kahve kablo ucundaki terminal “L” iþaretine baðlanmalýdýr

+

+
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FIRININ ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ

- Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðýný sýk sýk açmak her seferinde soðuk havanýn fýrýn içine girmesine
dolayýsýyla enerji kaybýna neden olacaktýr.Bu nedenle fýrýn kapaðý gereðinden fazla açýlmamalýdýr.
- Fýrýnda  yapýlan yemek sonrasýnda kalan artýk ýsý bir sonraki yiyecek için de kullanýlabilir. Bu þekilde
enerji tasarrufu yapýlmýþ olunur. 
- Fýrýnda ön ýsýtma en fazla 10 dakika yapýlmalýdýr.
- Donmuþ yiyeceklerin fýrýnda piþirilmeden önce çözülmesi saðlanmalýdýr.
- Fýrýnlar, piþirme süresi bitiminden bir kaç dakika önce kapatýlarak enerji tasarrufu yapýlabilir.
 

+

CÝHAZIN ÝLK KURULDUÐUNDA
1. ‘Sýcaklýk ayarýný’ maksimum seviyeye ayarlayýnýz.
2. Fonksiyon düðmesini ALT + ÜST (ve varsa + FAN)  fonksiyonuna  getiriniz.
3. Fýrýný bu þekilde 30 dakika çalýþtýrýn.
4. Bu süre içinde, fýrýnýnýzýn yalýtým malzemesi ve ýsý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya 
mahsus koku ve duman ortaya çýkabilir.Eðer böyle bir durum meydana gelirse, fýrýna yemek
koymadan önce sadece koku ve dumanýn yok olmasý  için  ortamý havalandýrýnýz.
5. Bu iþlemler bittiðinde fýrýn içini hafif ýslak sabunlu bez ile temizleyiniz.

CÝHAZIN KURULUMU

+

5

ÖNEMLÝ: Fýrýn kapaðýný açmak için, daima fýrýn kulbunu orta kýsmýndan tutunuz.

UYARI:  Fýrýnýn ilk kullanýmýndan önce tepsi, ýzgara gibi ürünün aksesuarlarýný dikkatlice yýkayýnýz.
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FIRININ ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ

+

FIRININ TANIMLANMASI

+

6

6
4

25
3

1

7
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9

10

11

12

13

 
13.Konrol Panel Koruma Sacý
14.Anma  Etiketi

1.Fonksiyon Seçme Düðmesi
2.Sýcaklýk Ayar Düðmesi
3.Fonksiyon Ýkaz Lambasý
4.Sýcaklýk Ýkaz Lambasý
5.Dijital Saat
6.Kontrol Paneli
7.Üst ve Izgara Isýtýcýlarý
8.Fýrýn Lambasý
9.Alt Isýtýcý (Sac arkasýnda)
10.Turbo Fan
11.Ýç Cam
12.Ön Kapak

14
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FIRININ KULLANIMI

+

2.SICAKLIK AYAR DÜÐMESÝ
Fýrýnýn çalýþýrken piþirme sýcaklýðýný 50-250 °C 
arasýnda ayarlamak  için kullanýlýr.Sadece Izgara
fonksiyonunda max konumuna getirilir.

7

Fýrýný kullanmaya baþlamadan önce dijital saat ayarý yapýlmalýdýr.Aksi halde fýrýn çalýþmayacaktýr
(bkz. dijital saat kullanýmý).

IZGARA  FONKSÝYONU: Sadece ýzgara ýsýtýcý devrededir.
Üst rafa konulacak olan et ve balýk türü ýzgaralýk yiyecekler
için kullanýlýr.Izgara yaparken fýrýn kapaðý yarým açýk
ve kontrol paneli  koruma sacý takýlý olmalýdýr.Yað damlalarýnýn
fýrýn içini kirletmemesi için alt rafa bir tepsi koymanýz önerilir.

FAN + ALT VE ÜST ISITICI FONKSÝYONU:Fýrýn içinde sýcak
hava dolaþarak daha homojen piþmeyi saðlar.Ýçi yumuþak 
dýþý kýzarmýþ ve kýtýr olmasý istenen yiyecekler için kullanýlýr. 

ALT VE ÜST ISITICI FONKSÝYONU:Çoðunlukla tek tepsi 
piþirmeler için kullanýlýr. Yiyeceklerin her iki tarafýda 
eþit olarak kýzarýk ve gevrek olur.

ÜST ISITICI FONKSÝYONU: Sadece üst ýsýtýcý devrededir.
Çoðunlukla piþimiþ olan yiyeceklerin üst kýsýmlarýný daha
fazla kýzartýlmasý, daha önce piþirilmiþ yiyeceklerin 
ýsýtýlmasý amaçlý kullanýlýr.

ALT ISITICI FONKSÝYONU: Sadece alt ýsýtýcý devrededir.
Alttan piþirilmesi gereken yiyecekler için, yiyecekleri ýsýtmak 
ve güveç gibi yavaþ ýsýda uzun süreli piþecek yiyecekler 
için kullanýlýr.

BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU:Bu konumda sadece turbo fan
çalýþýr, oda sýcaklýðýndaki havayý dondurulmuþ yiyeceklerin 
etrafýnda dolaþtýrarak çözülmelerini saðlar.

OFF FONKSÝYONU :Bu konumda ürün çalýþmaz.

1. FONKSÝYON SEÇME DÜÐMESÝ
Fýrýnýn çalýþma pozisyonlarýný ayarlar.
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YARI OTOMATiK PÝÞÝRME PROGRAMI
Fýrýna sürdüðünüz yemeði hemen piþirmeye baþlayacaksýnýz, sadece piþme süresini girmeniz
yeterlidir.

 4. Bir kaç saniye sonra
    ekran þu anki saati ve
    yemeðin piþmekte
   olduðunu gösterecektir.

auto
:3018auto

:000 auto
:152:3018

 1. Þuanda saat 18.30  2.   tuþuna basýnýz.  3. + veya - tuþlarý ile
    süreyi giriniz.

DÝJÝTAL  SAAT KULLANIMI

+

+

SAAT AYARI:
Saat ayarý, ancak yürürlükte bir piþirme programý yokken 
yapýlabilir.(Ekranda sadece saat ve el ikonu görünür).   tuþuna
 basýnýz, ekranda saat ve dakika arasýnda iki nokta yanýp sönmeye
baþlar. + ile saati ileri, - ile geriye doðru ayarlayabilirsiniz.Bu tuþlara 
uzun basýþ, saati daha hýzlý deðiþtirecektir. 
 

8

3. FONKSÝYON ÝKAZ LAMBASI
Kontrol paneli üzerinde bulunan fonksiyon düðmesi herhangi bir programa ayarlandýðýnda
fonksiyon ikaz lamba ýþýðý yanar.”0” pozisyonuna alýndýðýnda söner.
4. SICAKLIK ÝKAZ LAMBASI
Fýrýnýn çalýþma esnasýnda iç sýcaklýk ayarlanan seviyeye gelince söner, düþük sýcaklýklarda 
yanarak fýrýn içi sýcaklýkla alakalý bilgilendirir.

auto
:3021

ALARM SÜRE AYARI 
  tuþuna basýn,  + veya - tuþlarý ile süreyi ayarlayýn.Birkaç saniye sonra  ekran günün saatini  gösterir olacaktýr.
 Alarmýn çalmaslna ne kadar zamankaldýðýný    tuþuna basarak görebilirsiniz.Zil çaldýðýnda    tuþuna basarak 
susturabilirsiniz.

:000 :050 :3021

ÇALMAKTA OLAN ALARMI SUSTURMA

:4521:4521  Ayarlanan alarm süresi dolunca
çalmaya baþlar.  Tuþuna basarak
alarmý durdurabilirsiniz. 

 3. 5 saniye sonra ekran 
     sabitlenecektir.

:1020:1020:3021

 1.   tuþuna  basýnýz  2.+ veya - tuþlarý ile saati
   ayarlayýnýz.

FIRININ KULLANIMI
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DÝJÝTAL  SAAT KULLANIMI

9

OTOMATÝK PÝÞÝRME PROGRAMI
Yarý otomatik program kýsmýnda açýklandýðý gibi piþirme süresini giriniz.

  tuþuna basýnýz ve piþmenin bitiþ zamanýný giriniz.Ekranda   görüntüsü çýkacaktýr. 
Saatin 18.30 oduðunu düþünerek 2.15 dakikalýk piþirme süresi olan otomatik piþirme programý
aþaðýdakigibidir. Bu iþlemden sonra fýrýnýnýz programlanmýþ olacaktýr.

 1 Þuanda saat 18.30  Ekranda yemeðin hazýr
olacaðý süre 18:30+2.15
=20:45 gözükmekte.

 Bu durumda yemeðiniz 21:30 da hazýr olacak þekilde fýrýnýmýzý programlamýþ olduk. Yemeðin piþirme
süresi 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlamýþtýk. Bu durumda fýrýnýmýz piþirme iþlemine
saat 19:15 de baþlayacak, yemeðimizi 2 saat 15 dakika piþirecek ve 21:30 da piþirme programýný
sonlandýrmýþ olacak.

 3 + veya - tuþlarý ile
    piþme bitim 
    süresini ayarlayýnýz.

 3 Birkaç saniye sonra
ekran saati gösterir
konuma dönecektir.

auto
:3018:3018 auto

:3021 auto
:4520 auto

Piþirme programý tamamlandýðýnda, sesli ikaz devrededir ve susturulmaz ise 7 dakika boyunca çalar.
   tuþu ile susturduðumuzda program resetlenir.Program resetlenmeden manuel piþirme yapýlamaz. 

ELEKTRÝK KESÝLDÝÐÝNDE 
Þebeke elektriðinin kesilmesi halinde, ürün emniyet gerekçesi ile devre dýþý kalacaktýr. Bu durum 
ekrandaki el ikonunun flaþlamasý ile ifade edilir. Bu konumda yürürlükte bir piþirme programý varsa da
silinmiþ olacaktýr. Ekranda saat 12:00 görünür, saatin ayarlanmasý gerekecektir. Önce    tuþuna 
basarak fýrýný devreye alýnýz,daha sonra saati ikinci bir kez    ' tuþuna basarak saatinýzi 
ayarlayabilirsiniz.Ürünü çalýþtýrmayacaksanýz tüm düðmeleri kapalý konuma getirin.(Not: Kýsa süreli
elektrik kesintilerinde sistem durumunu muhafaza edecektir.

ALARM SES ÞÝDDET AYARI
1. El tuþuna basarak fýrýn saatini resetleyiniz. 
2. (-) tuþuna basýlý tutarak, ayarlý olan ses þiddetini duyabilirsiniz. (-) Tuþunu býrakýp, tekrar basýlý 
tutarak bir sonraki ses þiddetini dinleyip, seçebilirsýnýz.(3 Seviye). 
3. Artýk alarmýnýz, en son dinlediðiniz ses þiddetinde çalacaktýr.

EKRAN PARLAKLIK AYARI 
1. El tuþuna basarak fýrýn saatini resetleyinlz.
2. (+) Tuþuna basýnýz. (+) Tuþuna basýp býrakarak bir sonraki ekran parlaklýk seviyesini 
görebilirsiniz.(3 Seviye) 
3.  Artýk ekranýnýz, en son býraktýðýmz parlaklýk seviyesinde kalacaktýr.

:1519 auto

 Piþirme iþlemi bittiðinde
görünen ekran

 Piþirme iþlemi baþladýðýnda
görünen ekran

PÝÞÝRME FONKSÝYON VE SICAKLIÐINI ÖNCEDEN  AYARLAMIÞ OLMANIZ GEREKLÝDÝR.

:3021
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MUHTELÝF ÖNERÝLER

SEBEP ÇÖZÜM

Yanlýþ piþirme sýcaklýðý
ýsýyý artýrýn

PROBLEM

Yemeðin üst tarafý çok, alt
tarafý az piþmiþ

Alttan ýsý seviyesi düþük

Düþük ýsýnmaYemeðin dýþ  tarafý kurumuþ

Yanlýþ piþirme rafý olabilir
tepsi 1 alt rafa konulmalý

Yanlýþ piþirme rafý olabilir
tepsi 1üst rafa konulmalý

Üstten ýsý seviyesi düþükYemeðin alt  tarafý çok, üst
tarafý az piþmiþ

Yanlýþ piþirme sýcaklýðý
ýsýyý düþürünüz

Aþýrý ýsýnmaYemeðin dýþ  tarafý piþmiþ
fakat iç kýsmý piþmemiþ

10

+

SOÐUTMA FANI

 Ankastre fýrýnýn dýþ yüzeyininaþýrý ýsýnmasýný ve çevresine zarar vermesini önleyen havalandýrma
sistemi soðutma faný ile saðlanýr. Bu fan ön ýzgaralardan (havalandýrma açýklýklarý) sýcak havanýn
dýþarý atýlmasýný saðlayan bir hava akýmý oluþturur. Fýrýnýn üzerinde yayýlan ýsýnýn tekrar fýrýnýn
ýsýnmasýný önleyecek þekilde olup ayný zamanda kontrol paneli ile kapak arasýnda hava perdesi
oluþturarak bu iki parçanýn ve üzerindeki komponentlerin aþýrý ýsýnmasýný engeller.Soðutma faný
tarafýndan hava sikülasyonu elektriksel ve mekanik komponentler için ýsý ve nemden dolayý
oluþabilecek yoðuþmayý engellediði gibi onlarýn güvenli ve uzun ömürlü olmasýný saðlar.

Bazý modellerde soðutma faný fýrýnýn üzerinde bulunan termostat ile birlikte devreye girer ve çýkar.
Bu durumda soðutma faný, sýcaklýða baðlý olarak çalýþtýðý için fýrýn kapatýlsa dahi belirli bir süre
çalýþýr ve otomatik olarak devre dýþý kalýr.
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MUHTELÝF ÖNERÝLER

FIRIN FONKSÝYONU
VE YERLEÞÝM RAFI

SICAKLIK SÜREYÝYECEK TÜRÜ

3Kek
0:30-0:45160  - 180

2Fýrýnda Makarna 0:45-0:60180 - 200

2Dolmalar 0:30-0:60160 - 170

1-3Milföy Pasta
0:30-0:50170 - 190

1-3Beze 2:10-2:5080- 110

3Izgara Köfte
0:8-0:10190-200

3Sýðýr Fleto 0:6-0:8190- 200

3Tavuk 1000gr 1:0-2::1

3Et 500gr 1:30 - 2:0

3Tereyaðý 2560 gr 0:30-0:40

3Simit
0:30-0:40170 - 190

11

4

3

2

1
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TEMÝZLÝK VE BAKIM

FIRIN AMPULÜNÜN DEÐÝÞÝMÝ
Cihazýnýn tamamen kapalý olduðundan emin
 olunuz.Daha sonra sýrasý ile dýþ muhafaza ve 
ardýndan ampulü çýkartýnýz.Sýralamayý tersten 
yaparak yeni ampulü ve dýþ muhafaza camýný 
takýnýz.

FIRIN KAZAN CONTASI
Kazan contasý fýrýnýn verimli çalýþmasý için 
gerekli parçadýr.Kullanýmlarla zaman içinde 
contada kirlenmeler olabilir.Bu durumda conta
 nemli bez ile temizlenebilir.Bu temizlik iþlemi 
hiç bir zaman aðýr ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri 
ile yapýlmaz.Conta yýpranýr yada yýrtýlýrsa en yakýn
yetkili servise baþvurunuz.

ÝÇ CAMIN ÇIKARTILMASI
Yan resimde görüldüðü gibi  kapak açýk durumda 
iken; 
1- Camý, iç kazan tarafýndan dýþa doðru kaydýrýnýz.
2- Cam alt týrnaklarda kurtulduktan sonra yukarý doðru 
kaldýrýlarak camýn geri gelmesini saðlayýnýz. 
3- Cam dýþarý alýnýz. 

Temizlik iþlemi tamamlandýktan sonra sýralama tersten
yapýlarak, önce cam kapak üst tarafýndan kanala yerleþtirilir.
Daha sonra cam kanal içine itilerek cam yaylarýnýný 
kurulmasý saðlanýr.Cam alt týrnaklarý geçecek kadar 
kurulduktan sonra kendi kanalý içine býrakýlarak 
ilerlemesi saðlanýr.
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GENEL TEMÝZLÝK
*Her hangi bir temizlik iþlemi yapacaðýnýz zaman  ürünün tüm kumanda düðmeleri kapalý tutulmalý.
* Ürün soðuk olmalý
* Paslanmaz yüzeyler için özel çelik temizleyiciler kullanýlmalý.
* Ürünü temizlemek için kullanýlan temizlik malzemeleri sert tanecikli olmamalý.
* Kumanda panosu temizliðinde aþýndýrýcý özellikli temizlik malzemeleri kullanýlmamalý.
* Çamaþýr suyu ve kezzap gibi kimyasallar ile temizlik yapýlmamalý.
* Her kullanýmdan sonra ýlýk fýrýn hafif nemli sabunlu bez ile silinmeli, fýrýn içinde yemek ve yað atýklarý
kalmamalýdýr.Çünkü bu atýklar iç ve dýþ yüzeylerde korozyona sebep verebilirler.

FIRIN YAN TEL RAFLARIN ÇIKARILMASI
Tepsi ve tel ýzgaranýn yerleþtirildiði tel raflarý kolayca 
çýkartýp temizlemek mümkündür.Bu tel raflarý yan resimde
 görüldüðü gÝbi özel vidasýna basan kenarý aþaðýya 
doðru esneterek vida kanalýndan kurtarabilirsiniz.
Daha sonra dýþa doðru çekip yukarý kaldýrmak sureti
 ile üst týrnaklardan kurtarabilirsiniz.Temizleme 
iþleminden sonra takarken; iþlem tersten yapýlarak,
 önce üst týrnaklar kazan rafýna geçirilmeli, daha 
sonra  özel vidaya basan kanatlar esnetilerek 
vida kanalýna yerleþtirilmelidir..
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YETKÝLÝ SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE 
YAPILMASI GEREKEN ÝÞLEMLER

13

Yeni cihazýnýz üretimden kaynaklanacak elektriksel veya mekaniksel arýzalara karþý 2 yýl garantilidir.
Cihaz garantisi þu þartlarda geçersizdir.
* Cihazýn yanlýþ kurulum ve kullanýmýndan kaynaklanan arýza ve hasarlarda,
* Yetkili servis haricinde yapýlan  tamir ve bakýmlardan kaynaklanan arýza ve hasarlarda,
* Ýmalatçýnýn orjinal parçasýnýn dýþýnda kullanýlan parçalardan kaynaklanýlan sorunlarda,
* Ev harici kullanýmlarda,
* Yanlýþ elektrik voltajý kullanýmýnda,
* Cihazýn yanlýþ iþleme tabi tutulmasýndan doðacak sorunlarda
Satýþ sonrasý hizmetler
Size en yakýn SILVERLINE yetkili servisini öðrenmek için ürün ile birlikte saðlanan yetkili servis
listesine baþvurabilirsiniz. Eðer listeniz 1 yýldan eski ise servis ile ilgili sorularýnýza cevap almak için
SILVERLINE DANIÞMA HATTI 0 212 444 4 758’ ARAYABÝLÝRSÝNÝZ.

* Ürününüzü aldýðýnýzda garanti belgesini yetkili satýcýya onaylatýnýz.
* Ürünü kullanma kýlavuz talimatlarýna göre kullanýnýz.
* Ürün bakýmý için SILVERLINE yetkili servislerini kullanýnýz.
* Ürün bakýmý için gelen kiþilere teknisyen kimlik kartlarýný  sorunuz.
* Ýþiniz bittiðinde “HÝZMET FÝÞÝ” istemeyi unutmayýnýz.
* ürün kullaným ömrü  10 yýldýr.(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli parça 
bulundurma süresi)

SERVÝS VE GARANTÝ

* Orjinal ambalajýný saklayýnýz: Orjinal ambalajý ile taþýyýnýz, ambalaj üzerindeki iþaretlere uyunuz.
* Orjinal ambalajý yok ise: 
     Ürününüzün dýþ yüzeylerine hasar gelmeyecek þekilde önlem alýn ve üzerine aðýr yük koymayýn.
    Taþýma sýrasýnda ürününüzü yere paralel konumda üst tarafý yukarý gelecek þekilde taþýyýnýz / 
yerleþtiriniz.

* Hiç bir durumda cihazý kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn.Ürüne müdahale sadece SILVERLINE
yetkili servileri tarafýndan yapýlýr.
* Servis çaðýrmadan önce aþaðýdaki iþlemler yapýlmalýdýr.
Fýrýn ýsýtmýyor ise: Topraklý priz kullanýlmamýþ, sigorta atmýþ, fýrýn saati farklý zamana ayarlanmýþ
olabilir.
Fýrýn çalýþmýyor ise: Fýrýn fonsiyon düðmesi kapalý, termostat düðmesi kapalý veya dijital saat 
çalýþma programýna ayarlanmamýþ olabilir.Sigorta atmýþ olabilir yada elektrik olmayabilir.
Ýç aydýnlatma lambasý yanmýyorsa: Üründe elektrik olduðu halde yanmýyorsa ampul bozulmuþ 
olabilir.Ampul deðiþtirme kurallarýna uygun þekli ile kýlavuza bakýlarak yapýlýr.
Piþirme ( alt / üst kýsým eþit piþirmiyor ise); Kullanma kýlavuzuna göre raf konumlarý, piþirme 
süreleri ve sýcaklýk deðerleri yeniden gözden geçirilir.

EÐER ÜRÜNDE HALA BÝR PROBLEM VARSA LÜTFEN SILVERLINE YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ ARAYINIZ.

NAKLÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER
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Üretici Firma

Silverline End. ve Tic. A. Þ.

Organize Sanayi Bölgesi

Merzifon /AMASYA

Tel  : 0358 514 93 50

Faks :0358  524 93 57

Ýstanbul Merkez

Yýlanlý Ayazma Yolu Yeþil Plaza 

No: 15 Kat: 10 Topkapý/ÝSTANBUL

Tel   : 0212 484 48 00 (pbx)

Faks: 0212 481 40 08

 

Ankara Bölge Müdürlüðü

Çetin Emeç Cad. No: 49/B 

Öveçler/ANKARA

Tel  : 0312 472 93 72

Faks : 0312 472 93 73

Ýzmir Bölge Müdürlüðü

1.Kordon 370/A 

Kordon/Ýzmir

Tel  : 0232 464 55 93

Faks : 0232 464 11 93
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