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TEKNİK ÖZELLİKLER
Bu ürün, 220-240V ~ 50 Hz geriliminde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kurulumdan önce lütfen fırının ön 
alt tarafına yerleştirilmiş olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz.
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FIRIN ZAMANLAYICI ÇEŞİTLERİ
Tercih edilen fırın modeline göre değişiklik göstermektedir. Zamanlayıcı çeşitleri şunlardır;

CAF-214 / CAF-216 modeller için
1) Mekanik Dakika Sayacı:
Dakika sayacı düğmesini saat yönünde çevirerek 90 dakikaya kadar saat ayarı ayarlayabilirsiniz. (Bkz. 
Şekil 9) Saat, fırını ayarladığınız süre içerisinde çalışıp, süre dolduğunda otomatik olarak kapanmasını 
sağlar. Pişirilecek yemeği fırına koyduktan sonra istediğiniz pişirme fonksiyonunu ve sıcaklık ayarını 
kontrol düğmelerinden ayarlayınız ve dakika sayacı düğmesini istediğiniz pozisyona çeviriniz. Zaman 
dolduğunda, zil sesi ile uyarılır ve fırın kendi kendini kapatır. Devre kesicili olarak fırın çalışma süresi en 
fazla 90 dakikaya ayarlanabilir. Daha uzun süreli pişirmeler için manuel süre ayarlaması yapabilirsiniz. 
Manuel kullanım için, dakika sayacı düğmesini saat yönünün tersine çevirerek       işaretine hizalayınız. 
Manuel süre ayarlamasında pişirmeyi istediğiniz zaman bitirmek için fırını      işaretinden saat yönüne 
çevirerek ‘‘ 0 ‘’ başlangıç konumuna getiriniz.



2) Elektronik Saatler:
Fırınınıza sürmüş olduğunuz yemeğinizin, istediğiniz zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir 
elektronik zamanlama modülüdür. Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme süresini ve hazır 
olmasını istediğiniz zamanı programlamaktır. Ayrıca fırından bağımsız olarak dakika programlı bir alarm
saati olarak da kullanılabilirsiniz. Elektronik saatlerin özellik ve çalışma prensibi tercih edilen ürün 
modeline göre değişiklik göstermektedir.

CAF-314 /CAF-316 modeller için

GENEL GÖRÜNÜŞ

SAAT AYARI
Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir.      tuşuna basınız, ekranda saat ve 
dakika arasındaki nokta yanıp sönmeye başlar. Sonra     ile saati ileri,    ile geriye doğru ayarlayabilirsiniz. 
Bu tuşlara basılı tutarak saati daha hızlı değiştirebilirsiniz. 

Şekil 9

+ -



1)      butonuna basınız. 2) + veya – tuşları ile ayarlayınız. 3) 5 saniye sonra ekran 
sabitlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1)      butonuna basınız. 2) + veya – tuşları ile süreyi
giriniz. (örnek: 5 dakika)

3) Birkaç saniye sonra ekran güncel 
saati gösterir konuma dönecektir.

ALARM SÜRE AYARI
Bu fonksiyon ile ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının çalmasını sağlayabilirsiniz.

Not: Alarmın çalmasına ne kadar zaman kaldığı,     tuşuna basılarak ekranda görülebilir.

ÇALMAKTA OLAN ALARMI SUSTURMA

1) Ayarlanan alarm süresi dolduğunda 
alarm çalmaya başlar.

2)     tuşuna basarak alarmı 
susturabilirsiniz.



3) 5 saniye sonra ekran 
sabitlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1) Saat şu anda 18:30                   

4) Birkaç saniye sonra ekran güncel 
saati ve yemeğin pişmekte 
olduğunu gösterir duruma 
dönecektir.

2)          tuşuna basınız. 3) + veya – tuşları ile süreyi giriniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ZAMANLANMIŞ SÜRELİ PİŞİRME 
Fırına sürdüğünüz yemeği hemen pişirmeye başlayacaksanız, sadece pişirme süresini girmeniz yeterlidir.
Örnek: Fırınımızda pişireceğimiz yemeğin 2 saat 15 dakika pişmesini istiyoruz.

                                                                              Not: Pişirme programı yaparken veya program çalışırken,
                                                                                      tuşuna basarak programı iptal etmeniz mümkündür.

Fırın saatiniz, fırındaki yemeğinizi şu andan başlayarak 2 saat 15 dakika boyunca pişirecek şekilde 
programlandı. Fırın üzerindeki diğer kontrol düğmelerini istediğiniz pişirme fonksiyonu ve ısıya göre 
uygun konumlara getirmeyi unutmayınız.  



3) 5 saniye sonra ekran 
sabitlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3) + veya – tuşları ile süreyi giriniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1)        tuşuna basınız. Ekranda 
yemeğin hazır olacağı süre 
18:30+2.15 pişirme süresi eklenmiş 
saat 20:45 görünecektir.                

2) + veya – tuşları yardımı ile 
pişirme bitiş süresini ayarlayınız.    

3) Birkaç saniye sonra ekran 
güncel saati gösterir konuma 
dönecektir.   

Pişirme işlemi başladığında
görünen ekran 

Pişirme işlemi bittiğinde
görünen ekran 

GECİKMELİ PİŞİRME 
         tuşuna basarak yemeğin hazır olacağı (pişirme bitiş) zamanını görmek ve istenirse ayarlamak da 
mümkündür. Zamanlanmış süreli pişirmede açıklandığı gibi pişirme süresini giriniz. Sonra         tuşuna 
basınız ve pişirmenin bitiş zamanını giriniz. Ekranda ‘’AUTO’’ görüntüsü yanıp sönmeye başlar.
Örnek: Saatin 18:30 olduğunu düşünerek pişireceğimiz yemeğin saat 21:30 da hazır olmasını istiyoruz.

Bu durumda yemeğinizi 21:30 da hazır olacak şekilde fırınınızı programlamış oldunuz. Yemeğin pişirme 
süresini 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlamıştınız. Bu durumda fırınınız pişirme işlemine 
saat 19:15 de başlayacak, yemeğinizi 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.       tuşu ile susturduğumuzda program resetlenir. Program resetlenmeden manuel pişirme 
yapılamaz.



3) + veya – tuşları ile süreyi giriniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1) Fırını kapatınız.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 pişirme bitiş zamanı ise ikinci 
aşamada tarafımızca değiştirilmişti. İstenirse önce pişirme bitiş zamanını girmek de mümkündür; bu 
durumda pişirme süresi otomatik hesaplanır ve istenirse ikinci aşamada değiştirilebilir. 

ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE
Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet gerekçesi ile devre dışı kalacaktır. Bu durum 
ekrandaki saat ve ‘‘AUTO’’ yazısının yanıp sönmesi ile ifade edilir. Bu konumda yürürlükte bir pişirme 
programı varsa da silinmiş olacaktır. Ekranda gözüken saat de doğru değildir, ayarlanması gerekecektir. 
Önce        tuşuna basarak fırını devreye alınız, daha sonra saatinizi ayarlayabilirsiniz. (Bkz. saat ayarı) 

Not: Fırınınızı çalıştırmayacaksanız, fırın üzerindeki düğmeyi kapalı konuma getirmeyi unutmayınız.

TUŞ KİLİDİ FONKSİYONU
Bu fonksiyon, fırın saatinizde sizin yapmış olduğunuz ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek 
içindir. Tuş kilidi devrede iken, hiçbir tuş basımı geçerli olmayacaktır. Yürürlükte bir pişirme programı 
varken tuş kilidi aktif edilirse; sadece tuşlar kilitlenir, manuel konumda iken tuş kilidi aktif edilirse; hem 
tuşlar kilitlenir hem de fırın devre dışı bırakılır.

Not: Yürürlükte pişirme programı yokken, tuş kilidi devreye alınırsa, fırın emniyet gerekçesi ile devre 
dışına alınır. Tuş kilidi iptal edildiğinde de fırın tekrar kullanılabilir duruma getirilir.

Not: Kilidi açmak için, + tuşuna tekrar 3 saniye basılı tutmak gerekir.



1) +  tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz. 2)Ekranda anahtar sembolü çıkacaktır.(Artık tuş 
kilidi devrededir.)

Not: Tuş kilidi devrede iken alarmınız çalarsa, herhangi bir tuşa basarak alarmınızı susturabilirsiniz. Kilit 
devrede kalmaya devam edecektir.

ALARM SES ŞİDDETİ AYARI
1) ( – ) Tuşuna basılı tutarak, ayarlı olan ses şiddetini duyabilirsiniz. ( – ) Tuşunu bırakıp, tekrar basılı 
tutarak bir sonraki ses şiddetini dinleyip, seçebilirsiniz. (3 Seviye)
2) Artık alarmınız, en son dinlediğiniz ses şiddetinde çalacaktır.

Not: Fabrika çıkışı alarm ses şiddeti en yüksek seviyedir. Şebeke elektriğinin uzun süreli kesilmesi 
halinde, eğer alarm ses şiddeti değiştirilmişse, tekrar fabrika çıkışı ayarına dönecektir.

CAF-414 /CAF-416 modeller için

GENEL GÖRÜNÜŞ



GENEL AÇIKLAMA
Kullanıcı ayarları, sağda ve solda bulunan fonksiyon seçici düğme ve sıcaklık ile zaman ayarlayıcı düğme 
ile yapılır. 

FONKSİYON SEÇİCİ ŞALTER
Fonksiyon seçici şalter pişirme fonksiyonlarını seçmemizi sağlar. Seçilen pişirme fonksiyonu fonksiyon 
göstergesinde gösterilir. 

SICAKLIK VE ZAMAN AYARLAYICI (NAVİGATÖR)
Sıcaklık ve zaman ayarlayıcı düğmeye basılmadan çevrildiğinde sıcaklık, üzerine basıldığında zaman 
(süre) ayarları yapılır. 

FONKSİYON GÖSTERGESİ 

Fonksiyon göstergesi sembolleri:

                          Opsiyonel Özelliktir.

Üst Isıtıcı Tavuk Çevirme

Izgara Isıtıcı Lamba 

Dairesel (Turbo) Isıtıcı Defrost (Buz çözücü)

Turbo Fan Alt Isıtıcı 



ZAMANLAYICI GÖSTERGESİ

Zamanlayıcı göstergesi sembolleri ve açıklamaları:  

     

Tencere
Pişirme Durumu

 Yanıyor: Pişirme / ayarlı fonksiyon yürütülüyor

Auto

Otomatik Pişirme Durumu

 Yanıyor: Otomatik pişirme aktif
 Yanıp Sönüyor: Otomatik pişirme bitti

* Et Probu
* OPSİYONEL ÖZELLİKTİR.

Et Probu Bağlanma Durumu

 Yanıyor: Et probu takılı
 Yanıp Sönüyor: Et probu sıcaklık ayarı aktif

Alarm (Çan)

Hatırlatma Zamanlayıcısı Durumu

 Yanıyor: Hatırlatma zamanlayıcısı kurulu
 Yanıp Sönüyor: Hatırlatma zamanlayıcısı ayarı aktif veya 

alarm süresi doldu

Pişirme Süresi
Yarı Otomatik Pişirme Ayar Modu

 Yanıp Sönüyor: Pişirme süresi ayar modu aktif

Pişirme
Bitim Zamanı

Tam Otomatik Pişirme Ayar Modu

 Yanıp Sönüyor: Pişirme bitim zamanı ayar modu aktif

Sıcaklık ve 
Zaman Ayarlayıcı 

Navigatör Basıldı Durumu

 Yanıyor: Navigatör basıldı



SICAKLIK GÖSTERGESİ

Sıcaklık göstergesi barları:

Sıcaklık göstergesi sembolleri: 

 

Pişirme yapılıyor iken Pişirme yapılmıyor iken (pişirme sonrası 
kalan sıcaklık göstergesi)

Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 1/6‘sından 
küçük Fırın sıcaklığı 60°C ‘den küçük

Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 1/6’sı ile 2/6’sı 
arasında Fırın sıcaklığı 60°C ile 100°C arasında

Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 2/6’sı ile 3/6’sı 
arasında Fırın sıcaklığı 100°C ile 150°C arasında

Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 3/6’sı ile 4/6’sı 
arasında Fırın sıcaklığı 150°C ile 200°C arasında

Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 4/6’sı ile 5/6’sı 
arasında Fırın sıcaklığı 200°C ile 250°C arasında

Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 5/6’sından 
büyük

Fırın sıcaklığı 250°C ‘den büyük

Termostatik kontrol  (ısıtıcı elemanlar) durumu 
 Yanıyor = fırın ısıtıcıları devrede
 Yanmıyor = fırın ısıtıcıları devrede değil

Fırın Isınma Durum Göstergesi 
 Yanıyor = fırın henüz ayarlı sıcaklığa ulaşmadı
 Yanmıyor = fırın ayarlı sıcaklığa ulaşmış durumda



ELEKTRONİK SAATİN KULLANIMI: 
Enerji Verildiğinde:
Elektrik ilk geldiği anda elektronik saat göstergesinin dijitleri yanıp söner, fırın aktif değildir. Seçili 
pişirme fonksiyonu (varsa) fonksiyon göstergesinde görünür (Bkz. Pişirme Fonksiyonu Seçme). Sıcaklık 
göstergesinde ise aktif fonksiyona ait fabrika ayarı sıcaklık değeri görülür. Saat ayarlanmadıkça fırın 
kullanım dışıdır. Navigatör sağa ya da sola döndürülerek saat ayarlanır. Ayar yapıldıktan yaklaşık 6 
saniye sonra otomatik olarak veya navigatöre basılarak saat ayarı sonlanır.

Not: Pişirme yürürken, yaklaşık 10 saniyeden daha uzun olan enerji kesilmelerinde fırın devre dışı kalır ve 
ayarlanmış sıcaklık ve zamanlayıcı değerleri silinir. Enerji tekrar geldiğinde saat ayarı yapılmadıkça fırın 
devre dışıdır.

PİŞİRME FONKSİYONU SEÇME
Fonksiyon seçici şalter sağa ya da sola döndürülerek istenen pişirme fonksiyonu seçilir. Seçilen pişirme 
fonksiyonu fonksiyon göstergesinde gösterilir.

  

                                                   Opsiyonel Özelliktir.

Seçilen pişirme fonksiyonuna ait fabrika ayarı sıcaklık değeri, sıcaklık göstergesinde gösterilir (lamba ve 
defrost konumlarında sıcaklık kontrolü yapılmadığından, sıcaklık göstergesinde herhangi bir değer 
gösterilmez).          sembolü , O (o�) konumu dışında ekrandadır.

SAAT AYARI 
Herhangi bir ayar modunda değilken navigatöre yaklaşık 3 saniye basılır,        sembolü yanıp söner. 
Navigatöre 3 kez basılır,    sembolü yanıp söner. Navigatör sağa ya da sola döndürülerek saat ayarı 
yapılır. Ayar yapıldıktan yaklaşık 6 saniye sonra otomatik olarak veya navigatöre basılarak saat ayarı 
sonlanır. Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir.

HATIRLATMA ZAMANLAYICISI (ALARM)
Fırın fonksiyonlarından bağımsız süre bazlı bir alarm özelliğidir. Kurmak için, herhangi bir ayar modunda 
değilken navigatöre yaklaşık 3 saniye basılır,       sembolü (et probu takılı ise       sembolü) yanıp söner. 
Navigatöre 2 kez basılır (et probu takılı ise bir kez),       sembolü flaşlar. 



Navigatör sağa ya da sola döndürülerek ayar yapılır. Maksimum ayarlanabilen alarm süresi 23 saat 59 
dakikadır. Ayar yapıldıktan yaklaşık 6 saniye sonra otomatik olarak veya navigatöre basılarak alarm ayarı 
sonlanır. Ayarlı süre dolduğunda sesli alarm başlar,       sembolü ekranda yanıp söner ve navigatör 
çevrilerek veya basılarak süreç sonlandırılabilir. Sesli alarm, navigatör döndürülmezse veya basılmazsa 7 
dakika içerisinde susacak ancak        sembolü yanıp sönmeye devam edecektir.

PİŞİRME SICAKLIK AYARI
Fonksiyon seçici şalter lamba veya defrost konumunda değilse (sıcaklık göstergesinde fabrika ayarı 
sıcaklık değeri görünür) sıcaklık değeri ayarlanabilir. Herhangi bir ayar modu aktif değilse, navigatör 
sağa ya da sola döndürülerek 50°C ve 250°C değerleri arasında sıcaklık ayarı yapılır. Ayarlanan sıcaklık 
değeri, sıcaklık göstergesinde gösterilir. Pişirme fonksiyonu değiştirilirse (fonksiyon seçici şalter farklı bir 
konuma getirilirse) yapılan ayar kaybolur ve sıcaklık göstergesinde ilgili fonksiyonun fabrika ayarı 
sıcaklık değeri gösterilir.

MANUEL PİŞİRME 
Bir pişirme fonksiyonu seçildiğinde pişirme hemen başlar. Fonksiyona ait fabrika ayarı sıcaklık değeri 
(varsa) sıcaklık göstergesinde görünür. Pişirme kullanıcı tarafından fonksiyon seçici şalter 0 (o�), 1 
(lamba) ve 2 (defrost) konumlarından birine alınıncaya kadar devam eder. Maksimum pişirme süresi 10 
saattir, bu süre sonunda fırın hata verecektir (Bkz. Hata Gösterimi).

OTOMATİK PİŞİRME 
Otomatik pişirme, pişirme fonksiyonu seçildikten sonra yapılan ayarlara göre pişirmenin otomatik olarak 
sonlandırılmasıdır.

YARI OTOMATİK PİŞİRME
Pişirme hemen başlar ve girilen süre kadar devam eder. 
1. İstenen pişirme fonksiyonu seçilir ve sıcaklık ayarı (istenirse ve bu fonksiyonda mümkünse) yapılır.
2. Navigatöre yaklaşık 3 saniye basılır,         sembolü yanıp sönmeye başlar.
3. Navigatör sağa ya da sola döndürülerek pişirme süre ayarı yapılır.            sembolü zamanlayıcı 
göstergesinde görünür.
4. Yaklaşık 6 saniye sonra yanıp sönen        sembolü ekrandan silinir, ayar tamamlanmıştır.

TAM OTOMATİK PİŞİRME
Pişirmenin hemen başlamasının istenmediği, pişirme süresine ilave olarak pişirmenin bitmesi (yemeğin 
hazır olması) istenen zamanın programlandığı ve pişirme başlangıcının buna göre otomatik hesaplandığı 
programdır. Bu nedenle gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.



1. Yarı otomatik pişirmenin ilk 3 adımı takip edilerek pişirme süresi ayarlanır.
2. Navigatöre basılır,        sembolü yanıp sönmeye başlar.
3. Navigatör sağa ya da sola döndürülerek pişirme bitiş saati ayarlanır.       sembolü göstergeden 
kaybolur,           sembolü görünmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme 
henüz başlamadı anlamına gelir. 
4. En son tuş basımından yaklaşık 6 saniye sonra yanıp sönen      sembolü ekrandan silinir, ayar 
tamamlanmıştır. 
Not: Yarı ve tam otomatik pişirme yapabilmek için et probunun takılı olmaması gerekir.

ET PROBU İLE PİŞİRME
Et probu, etin piştiğini anlamak için etin içine sokulan bir algılayıcıdır. Et probu, et probu prizine 
takıldığında (prizin elektronik karta bağlı olması halinde – Bkz. Elektriksel Bağlantı Şeması),      sembolü 
zamanlayıcı göstergesinde görünür. Et ayarlı sıcaklığa ulaşınca pişirme otomatik olarak sonlanır.
1. İstenen pişirme fonksiyonu seçilir. İstenirse fırın sıcaklık ayarı yapılır (Bkz. Pişirme Sıcaklık Ayarı).
2. Navigatöre yaklaşık 3 saniye basılır, zamanlama göstergesinde         sembolü yanıp söner,  sembolü     
             görünür. Zamanlama göstergesinde soldaki dijitlere et probunun ölçmekte olduğu sıcaklık 
değeri, sağdaki dijitlere ise fabrika çıkış ayarlı (pişirmenin sonlandırılacağı) sıcaklık değeri (80 °C) gelir.
3. Pişirme sonlandırma sıcaklık değeri navigatör sağa ya da sola döndürülerek ayarlanır. Güncel 
sıcaklığın 2 derece üstü (minimum 20°C) ile 99°C arasındaki değerlere izin verilir.
4. Birkaç saniye sonra      sembolü ekranda sürekli görünür, ayar tamamlanmıştır. Soldaki dijitler güncel 
sıcaklık değerini, sağdakiler ise pişirmenin sonlanacağı et probu sıcaklıklarını gösterir. 
*Opsiyonel Özelliktir.

PİŞİRME SÜRESİNCE SICAKLIK GÖSTERİMİ
Sıcaklık göstergesindeki 5 bar mevcut fırın sıcaklığını (her bir bar ayarlanan sıcaklığın 1/6‘sı) gösterir 
(Bkz. Sıcaklık Göstergesi). Fırın ilk ısınma esnasında ayarlı olan sıcaklık değerine erişmeye çalışırken   
sembolü yanar, bu sıcaklığa ulaşıldığında ekrandan kaybolur.     Sembolü ise fırın ısıtıcılarının devrede 
olduğunu gösterir. Pişirme esnasında sıcaklığı sabit tutmak için fırın ısıtıcıları devreye girip çıkacak ve bu 
durum bu sembol ile gözlemlenebilecektir.

OTOMATİK PİŞİRME BİTİMİ
Pişirme otomatik olarak sonlandığında,              sembolü ekranda yanıp söner, fırın ısıtıcıları devreden 
çıkar, alarm çalar. Fırını tekrar manuel olarak devreye almak için (ısıtıcılara enerji vermek için) navigatör 
basılır veya sağa yada sola döndürülür, bu durumda              kaybolur, fırın devrededir ve pişirme manuel 
olarak devam eder (Ekrandaki       sembolü ile bu ifade edilir.). Fırın kapatılmak isteniyorsa fonksiyon 
seçici şalter 0 (o�) konumuna getirilmelidir (bu durumda       sembolü kaybolacaktır).

MEVCUT SICAKLIK GÖSTERGESİ 
Mevcut fırın sıcaklığı sıcaklık göstergesindeki barlarla ifade edilir (Bkz. Sıcaklık Göstergesi). Fonksiyon 
 
 



seçici şalter 0 (o�), 1 (lamba) ve 2 (defrost) konumlarından birinde ve fırın sıcaklığı 60 °C’nin üzerinde 
ise sıcaklık göstergesinde “hot” yazısı görünür.

HATA GÖSTERİMİ
Elektronik kartın normal çalışmasını engelleyen bir durum oluştuğunda hata gösterimi yapılır. Pişirme 
var ise iptal olur ve sıcaklık göstergesinde ilgili hata kodu görünür. Oluşan hata giderilse bile hata kodu 
navigatör’ e 3 saniye boyunca basılıncaya kadar göstergede kalmaya devam eder.

 
 

Hata Açıklaması ve Muhtemel Sebepleri Hata Kodu

Fırın sıcaklık sensörü açık devre veya arızalı
PT-1000-MX-XXX sıcaklık sensörünün soketi yerinden çıkmış olabilir.
PT-1000-MX-XXX  sıcaklık sensörü arızalanmış olabilir.
Elektronik kart arızalanmış olabilir.

Er1

Bu hata kodu kullanılmıyor. Er2
Et probu kısa devre
Et probu sensörü arızalanmış olabilir.
Elektronik kart arızalanmış olabilir.

Er3

Sıcaklık sensörünün okuduğu değer 400°C’yi aştı
PT-1000-MX-XXX sıcaklık sensörü arızalanmış olabilir.
Elektronik kart arızalanmış olabilir.

Er4

Et problu pişirme ve manuel pişirmede maksimum çalışma süresi (10 saat) aşıldı
Problem yok (Sonsuz pişirme önlenir).
Elektronik kart arızalanmış olabilir.

Er5



ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ŞEMASI:



ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR VE DEĞERLER

Bağlantı noktalarının elektronik karttaki yerleşimini görmek için “Elektriksel Bağlantı Şeması” bölümüne 
bakınız.

SOĞUTMA FANI ÇALIŞMASI
Ankastre fırının dış yüzeyinin 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. 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. (Bkz. Şekil 10)
Ürün modeline göre soğutma fanının çalışma prensibi değişmektedir. Aşağıda yer alan çalışma 
prensiplerinden herhangi biri ürününüzde bulunmaktadır.

• Soğutma fanı, fırın çalıştırıldığında otomatik olarak çalışmaya başlar. Çalışma sonlandığında otomatik 
olarak devre dışı kalır.
• Bazı modellerde 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.
• Dokunmatik kontrollü ürünlerde soğutma fanı elektronik devre kartı tarafından devreye girer ve çıkar. 
Bu durumda soğutma fanı, sıcaklık veya zamana bağlı olarak çalıştığı için fırın kapatılsa dahi belirli bir
süre çalışır ve otomatik olarak devre dışı kalır.

Referans Adı Fonksiyon Değer

J9, J10 Faz ve Nötr girişi 230Vac ± %10

1- 1A Zamanlayıcı rölesi
NO (normalde açık) kontak 16A/250Vac

4- 4A Sıcaklık kontrol rölesi
NO (normalde açık) kontak 16A/250Vac

2- 2A Soğutma fanı kontrol rölesi
NO (normalde açık) kontak 7A/250Vac

3- 3A Opsiyonel röle çıkışı
NO (normalde açık) kontak 7A/250Vac

J1 PT1000 sıcaklık sensörü Düşük gerilim girişi
J27 Et probu Düşük gerilim girişi

J3 Fonksiyon seçici şalter Düşük gerilim girişi

J2 Navigatör Düşük gerilim girişi



Şekil 10

PİŞİRME İPUÇLARI
Fırın içerisinden, çalışma sonrası buhar çıkabileceği için fırının kapağını açarken uzak durunuz. Çıkan 
buhar elinizi, yüzünüzü ve/veya gözünüzü yakabilir. 
Fırında pişirme ile ilgili ipuçları;
• Yapışmayan kaplamalı, uygun metal tabaklar veya alüminyum kaplar ya da ısıya dayanıklı silikon 
kalıplar kullanınız.
• Fırında pişirme yaparken pişirme kalıbını rafın ortasına yerleştiriniz.
• Fırın veya ızgarayı çalıştırmadan önce doğru rafı konumunu seçiniz. Fırın sıcakken raf konumunu 
değiştirmeyiniz.
• Fırın kapağını kapalı tutunuz. 
Izgarayla ilgili ipuçları;
• Bütün tavuk, hindi ve büyük parça etleri pişirmeden önce limon suyu ve karabiberle terbiye etmeniz 
pişirme performansını artıracaktır.
• Pişirme süresi dolduktan sonra eti fırın içinde yaklaşık 10 dakika bekletiniz. Etin suyu, kızaran ete daha 
iyi dağılır ve et kesildiğinde dışarı çıkmaz.
• Balık, ısıya dayanıklı bir tabakta orta veya alt seviyedeki raf üzerine konulmalıdır.
• Izgara yapılacak parçaları tel ızgara ya da tel ızgaralı tepsinin üzerine ısıtıcı boyutlarını geçmeyecek 
şekilde dağıtarak yerleştiriniz.
• Tel ızgarada ızgara yapıyorsanız, yağların toplanmasını için alta fırın tepsisi sürünüz. Fırın tepsisinin 
içine biraz su koyarsanız, daha sonra kolayca temizlersiniz.
• Izgaraya uygun olmayan yiyecekler, yangın tehlikesi taşımaktadır. Izgaranın çok arkasına yiyeceği 
yerleştirmeyiniz. Burası en sıcak alandır ve yağlı yiyecekler alev alabilir.

MUHTELİF ÖNERİLER
Belirtilen değerler laboratuar ortamında saptanmıştır. Size uygun değerler bu değerlerden farklı olabilir.



YİYECEK           FONKSİYON      RAF KONUMU     SICAKLIK (°C)      SÜRE (dk) 
                                                                                                                (Yaklaşık)

Tepside Kek

Kalıpta Kek

Kağıtta Kek

Pandispanya

Kurabiye

Yufka Böreği

Poğaça

Mayalı Hamur

3

2

3

3

3

2

2

2

175

175

175

200

175

190

180

180

25-30

40-50

25-30

5-10

20-30

30-40

25-35

35-45



Lazanya

Pizza

Fırında Makarna

Biftek

Balık

Sığır Fileto

Izgara Köfte 

Milföy

Tavuk 1000 gr

Et 500 gr

2-3

3

2

3

3

3

3

1-3

3

3

190

200

180-200

25 dk. 
250/max.
sonra 190

200

190-200

190-200

170-190

30-40

15-20

30-45

100-120

20-30

6-8

8-10

20-30

60-90

60-90

2 tepsi ile aynı anda pişirme yapılırken derin tepsiyi üst rafa, fırın tepsisini alt rafa yerleştiriniz.
Tüm pişirmeler için ön ısıtma yapınız.



PROBLEM                                  SEBEP                                    ÇÖZÜM

Yemeğin üst tarafı çok,
alt tarafı az pişmiş

Yemeğin alt tarafı çok,
üst tarafı az pişmiş

Yemeğin dış tarafı pişmiş
fakat iç kısmı pişmemiş

Yemeğin dış tarafı kurumuş

Alttan ısı seviyesi düşük

Üstten ısı seviyesi düşük

Aşırı ısınma

Düşük ısınma

Yanlış pişirme rafı olabilir
tepsi bir alt rafa konulmalı

Yanlış pişirme rafı olabilir
tepsi bir üst rafa konulmalı

Yanlış pişirme sıcaklığı
Isıyı düşürünüz

Yanlış pişirme sıcaklığı
Isıyı artırın

PİŞİRME İÇİN PÜF NOKTALAR
Kek pişirmenin püf noktaları;
• Kek çok kuruysa, sıcaklığı 10 °C kadar arttırınız ve pişirme süresini kısaltınız.
• Kek nemliyse, az miktarda sıvı kullanınız ya da sıcaklığı 10 °C kadar azaltınız.
• Kekin üstü yanmışsa daha alt rafa koyunuz, sıcaklığı düşürünüz ve pişirme süresini arttınız.
• İçi iyi pişmiş fakat dışı yapışıyorsa daha az miktarda sıvı kullanınız, sıcaklığı azaltınız ve pişirme süresini 
artırınız.
Börek pişirmenin püf noktaları;
• Börek çok kuruysa, sıcaklığı 10 °C kadar arttırınız ve pişirme süresini kısaltınız. Yufka aralarını süt, yağ, 
yumurta ve yoğurt karışımından oluşan bir sosla ıslatınız.
• Börek geç pişiyorsa hazırlamış olduğunuz böreğin kalınlığının tepsiden taşmamasına özen gösteriniz.
• Böreğin üstü kızarıyor fakat altı pişmiyorsa, börek için kullanacağınız sos miktarının böreğin alt 
kısmında fazla olmamasına ve eşit olmasına özen gösteriniz.
• Böreğinizi uygun konum ve sıcaklıkta pişiriniz. Alt kısmı yinede az kızarıyorsa bir dahaki pişirmede bir 
alt rafa yerleştiriniz.
Sebze yemeği pişirmenin püf noktaları;
• Sebze yemeğinin suyu bitiyor ve kuruyorsa tepsi yerine ısıya dayanıklı kapaklı kaplarda pişiriniz.
• Sebze yemeği yeterince pişmiyorsa, sebzeleri önceden haşlayıp ya da konserve kıvamında hazırlayıp 
fırına sürünüz.



TEMİZLİK VE BAKIM
Genel Temizlik
Her kullanımdan sonra ılık fırın, hafif nemli sabunlu bez ile silinmeli, fırın içinde yemek ve yağ atıkları 
kalmamalıdır. Çünkü bu atıklar iç ve dış yüzeylerde korozyona sebep verebilirler.
• Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekin yada 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 
temizleyicilere ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.
• Yüzeyi çizerek kırılmasına neden olabileceğinden, fırın kapak camını temizlemek için sert ve aşındırıcı 
temizleyiciler veya sert metal kazıyıcılar kullanılmamalıdır.
• Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) 
bırakmayınız.
• Genel ürün temizliği için buharlı temizleme ürünlerini kullanmayınız.

Fırın Dış Camı
• Dış camı her zaman fırın soğukken nemli yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız.
• Temizlikte asla aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
Fırın İç Camı
• İç cam kapağını nemli yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız.
• Temizlikte asla aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
İç Camın Çıkarılması:
Düz bir yüzeye sahip olan tam cam iç kapağını nemli yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız. 
(Bkz. Şekil 11) 

Resimde görüldüğü gibi kapak açık durumda iken;
1. Camı, iç kazan tarafından dışa doğru kaydırınız.
2. Cam alt tırnaklardan kurtulduktan sonra yukarı doğru kaldırılarak camın geri gelmesini sağlayınız.
3. Camı dışarı alınız.
Temizlik işleminden sonra sıralama tersten yapılarak önce cam kapak üst tarafından kanala yerleştirilir. 
Daha sonra cam kanal içine itilerek cam yaylarının kurulması sağlanır. Cam alt tırnakları geçecek kadar 
kurulduktan sonra kendi kanalı içine bırakılarak ilerlemesi sağlanır.



FIRIN KAZAN CONTASI
Kazan contası fırının verimli çalışması için gerekli bir parçadır. (Bkz. Şekil 12) Kullanımlarla zaman içinde 
contada kirlenmeler olabilir. Bu durumda conta nemli bez ile temizlenebilir. Bu temizlik işlemi hiç bir 
zaman ağır ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile yapılmaz. Conta yıpranır ya da yırtılırsa yetkili servise
başvurunuz.

YAN TEL RAFLAR 
Tepsi ve tel ızgaranın yerleştirildiği tel rafları kolayca çıkartıp temizlemek mümkündür. Bu tel rafları 
resimde görüldüğü gibi özel vidasına basan kenarı aşağıya doğru esneterek vida kanalından 
kurtarabilirsiniz. Daha sonra dışa doğru çekip yukarı kaldırmak suretiyle üst tırnaklardan kurtarabilirsiniz.
Temizleme işleminden sonra takarken; işlem tersten yapılarak, önce üst tırnaklar kazan rafına geçirilmeli, 
daha sonra özel vidaya basan kanatlar esnetilerek vida kanalına yerleştirilmelidir. (Bkz. Şekil 13)

Şekil 11

Şekil 12



1. Yarı otomatik pişirmenin ilk 3 adımı takip edilerek pişirme süresi ayarlanır.
2. Navigatöre basılır,        sembolü yanıp sönmeye başlar.
3. Navigatör sağa ya da sola döndürülerek pişirme bitiş saati ayarlanır.       sembolü göstergeden 
kaybolur,           sembolü görünmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme 
henüz başlamadı anlamına gelir. 
4. En son tuş basımından yaklaşık 6 saniye sonra yanıp sönen      sembolü ekrandan silinir, ayar 
tamamlanmıştır. 
Not: Yarı ve tam otomatik pişirme yapabilmek için et probunun takılı olmaması gerekir.

ET PROBU İLE PİŞİRME
Et probu, etin piştiğini anlamak için etin içine sokulan bir algılayıcıdır. Et probu, et probu prizine 
takıldığında (prizin elektronik karta bağlı olması halinde – Bkz. Elektriksel Bağlantı Şeması),      sembolü 
zamanlayıcı göstergesinde görünür. Et ayarlı sıcaklığa ulaşınca pişirme otomatik olarak sonlanır.
1. İstenen pişirme fonksiyonu seçilir. İstenirse fırın sıcaklık ayarı yapılır (Bkz. Pişirme Sıcaklık Ayarı).
2. Navigatöre yaklaşık 3 saniye basılır, zamanlama göstergesinde         sembolü yanıp söner,  sembolü     
             görünür. Zamanlama göstergesinde soldaki dijitlere et probunun ölçmekte olduğu sıcaklık 
değeri, sağdaki dijitlere ise fabrika çıkış ayarlı (pişirmenin sonlandırılacağı) sıcaklık değeri (80 °C) gelir.
3. Pişirme sonlandırma sıcaklık değeri navigatör sağa ya da sola döndürülerek ayarlanır. Güncel 
sıcaklığın 2 derece üstü (minimum 20°C) ile 99°C arasındaki değerlere izin verilir.
4. Birkaç saniye sonra      sembolü ekranda sürekli görünür, ayar tamamlanmıştır. Soldaki dijitler güncel 
sıcaklık değerini, sağdakiler ise pişirmenin sonlanacağı et probu sıcaklıklarını gösterir. 
*Opsiyonel Özelliktir.

PİŞİRME SÜRESİNCE SICAKLIK GÖSTERİMİ
Sıcaklık göstergesindeki 5 bar mevcut fırın sıcaklığını (her bir bar ayarlanan sıcaklığın 1/6‘sı) gösterir 
(Bkz. Sıcaklık Göstergesi). Fırın ilk ısınma esnasında ayarlı olan sıcaklık değerine erişmeye çalışırken   
sembolü yanar, bu sıcaklığa ulaşıldığında ekrandan kaybolur.     Sembolü ise fırın ısıtıcılarının devrede 
olduğunu gösterir. Pişirme esnasında sıcaklığı sabit tutmak için fırın ısıtıcıları devreye girip çıkacak ve bu 
durum bu sembol ile gözlemlenebilecektir.

OTOMATİK PİŞİRME BİTİMİ
Pişirme otomatik olarak sonlandığında,              sembolü ekranda yanıp söner, fırın ısıtıcıları devreden 
çıkar, alarm çalar. Fırını tekrar manuel olarak devreye almak için (ısıtıcılara enerji vermek için) navigatör 
basılır veya sağa yada sola döndürülür, bu durumda              kaybolur, fırın devrededir ve pişirme manuel 
olarak devam eder (Ekrandaki       sembolü ile bu ifade edilir.). Fırın kapatılmak isteniyorsa fonksiyon 
seçici şalter 0 (o�) konumuna getirilmelidir (bu durumda       sembolü kaybolacaktır).

MEVCUT SICAKLIK GÖSTERGESİ 
Mevcut fırın sıcaklığı sıcaklık göstergesindeki barlarla ifade edilir (Bkz. Sıcaklık Göstergesi). Fonksiyon 
 
 

* Sadece bazı modellerde mevcuttur.

FIRIN LAMBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Bu işlemi yapmadan önce cihaza elektrik gelmediğinden emin olunuz. Fırının ampulü şu özelliklere 
sahip olmalıdır.
• Yüksek ısıya dayanıklı: 300 ºC
• Elektrik değerleri: 220-240V ~ 50Hz
• Elektrik gücü: 15 W
Fırının iç aydınlatma lambası Şekil 14’deki gibi değiştirilmelidir.
• Dış muhafaza camını (A) saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız.
• Fırın ampulünü tipine göre saat yönünün tersine çevirerek veya kendinize doğru çekerek çıkarınız.
• Yeni ampulü takınız.
• Dış muhafaza camını tekrar yerine takınız.
• Cihazın elektriğini açınız.
UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için lâmbayı değiştirmeden önce cihazın devresinin açık 
olduğundan emin olunuz.

Not: Lambanın konumu ve tipi, şekilde gösterilenden farklı olabilir.

Şekil 13

Şekil 14



seçici şalter 0 (o�), 1 (lamba) ve 2 (defrost) konumlarından birinde ve fırın sıcaklığı 60 °C’nin üzerinde 
ise sıcaklık göstergesinde “hot” yazısı görünür.

HATA GÖSTERİMİ
Elektronik kartın normal çalışmasını engelleyen bir durum oluştuğunda hata gösterimi yapılır. Pişirme 
var ise iptal olur ve sıcaklık göstergesinde ilgili hata kodu görünür. Oluşan hata giderilse bile hata kodu 
navigatör’ e 3 saniye boyunca basılıncaya kadar göstergede kalmaya devam eder.

 
 

NAKLİYE/TAŞIMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
• Orjinal ambalajını saklayınız. Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.
• Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine 
ağır yük koymayın.
• Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekilde taşıyınız/
yerleştiriniz.
• Taşıma sırasında fırının içindeki tel ızgara ve tepsinin fırın kapağına zarar vermesini engellemek için 
fırın kapağının iç tarafına, bu tepsilerle aynı hizaya gelecek şekilde bir karton yerleştiriniz. Fırın kapağını 
yan duvarlara bantlayınız.
• Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için kapağı veya tutamağı kullanmayınız. (Bkz. Şekil 15)

Önemli: Ön kapaktaki fırın tutamağını fırını taşımak veya ambalajından çıkartmak için kullanmayınız.

YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE SORUN GİDERME
Hiç bir durumda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Ürüne müdahale sadece yetkili servis 
tarafından yapılmalıdır. Servis çağırmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 

Fırın ısıtmıyor.
• Fonksiyon ve/veya sıcaklık düğmesi ayarlanmamış olabilir. Fonksiyon ve/veya sıcaklık düğmesiyle 
fonksiyon ve sıcaklığı ayarlayınız.
• Saatli modellerde; Fırın saati ayarlanmamış olabilir. Zamanı ayarlayınız.
• Elektrik gelmiyordur. Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol ediniz. 
Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokunuz. 
• Saatli modellerde; Fırın saati ayarlanmamış olabilir. Zamanı ayarlayınız.

Şekil 15



Fırın çalışmıyor.
• Ürünün fişi (topraklı) prize takılmamış olabilir. Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
• Sigorta bozuk veya atmış olabilir ya da elektrik olmayabilir. Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta 
kutusundaki sigortaları kontrol ediniz. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokunuz.
• Fonksiyon ve/veya sıcaklık düğmesi ayarlanmamış olabilir. Fonksiyon ve/veya sıcaklık düğmesiyle 
fonksiyon ve sıcaklığı ayarlayınız.
• Saatli modellerde; Fırın saati ayarlanmamış olabilir. Zamanı ayarlayınız.

İç aydınlatma lambası yanmıyor.
Üründe elektrik olduğu halde yanmıyorsa ampul bozulmuş olabilir. Fırının ampulünü değiştiriniz.

Pişirme (Alt/Üst kısım eşit pişirmiyor)
Kullanma kılavuzuna göre raf konumları, pişirme süreleri ve sıcaklık değerleri yeniden gözden geçiriniz.

Fırın çalışırken fırından buhar çıkıyor.  
Çalışma esnasında buhar çıkması normaldir. Bu bir arıza değildir.

Ürün ısınırken ve soğurken metal sesleri geliyor.
Metal parçalar ısındığı zaman genleşerek ses çıkarabilir. Bu bir arıza değildir.

Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz yetkili servise başvurunuz.



Dear costumer,
Firstly thank you for purchasing our product. Carefully read all instructions and warnings in this manual. 
These guides include important information about your product safe installation, operation, 
maintenance and have warning to take advantage of the most useful product. Keep this guide in safe 
and easily available place when it becomes necessary. Cause of Translation of this booklet from the 
manufacturer or its publication, resulting from the incorrect use of the device, to people, to 
environment or other materials can not be held liable for damages. 

This manual also applies to other models. Di�erences between models are identified in the manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
The ovens are designed to operate with a monophase alternating current of 220-240V ~ 50Hz. Anyway, 
before the installation of the appliance, we suggest you to check always the specifications on the rating 
label applied on the front bottom side of the oven.

CAF-113/CAF-213/CAF-215/CAF-214/CAF-216/CAF-314/CAF-316/CAF-414/CAF-416
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• The manufacturer reservers it’s right to make changes in the technical specifications in order to 
improve the appliance quality without any prior notice.
• The figures in guide are schematic; your product may not match exactly.
• Values stated on the markings of the appliance or in the other printed documents supplied with the 
appliance are obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary 
according to the usage of the appliance and ambient conditions.

PRODUCT FICHE
The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated 
Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 
2010/30/EU and (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the 
Council 2009/125/EC

BUILT-IN OVEN

CAF-314/CAF-316

CAF-414/CAF-416
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In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and 
calculations of the following standards were applied: EN 60350-1

PRODUCT FICHE
The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated 
Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 
2010/30/EU and (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the 
Council 2009/125/EC
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ACCESSORIES
Accessories supplied can vary depending on the product model. All the accessories descried in the 
manual may not exist on your product.
Baking Tray
Can be used for pastries, big roasts, foods with liquid content and during grilling as dripping tray.

Wire Grid
Used for the grilling, heating and to cook or for to place the roasting food the intended rack.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
This section will help prevent the dangers of personal injury or property
damage is located in the safety instructions. Failure to comply with these
instructions could invalidate any warranty as our company is not liable for damages arising.

General Safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. 
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance is designed for domestic use only. Commercial use is not admissible. Can not be used 
for any other purpose except for cooking and heating. Another use for any purpose (for example, 
heating the room, dry clothing or a towel on the handle), a dangerous and inappropriate. When
using inappropriate, improper or inadequate the oven as a result of the use of human, environment or 
other materials, our company can not be held liable for damages.
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• Make sure you remove all packing materials before using the product.
• The first runs the furnace, furnace insulation materials and a heater elements cause by odor one-time. 
For this reason, the first run of oven do not put the eat firstly. Primarily run, expect to have no scent and 
then cook. The inside of the oven, clean with damp soft cloth.
• Appliance may be hot when it is in use. Never touch the burners, inner sections of the oven, heating 
elements etc. Keep children away!
• Surface of the grill function can become very hot, be careful.
• Always use heat-resistant gloves when putting or removing the dishes into/from your oven.
• Do not make the cooking or frying the base of the oven absolutely.
• Do not put the oven trays, plates, or wrap in aluminum foil directly onto the oven floor.Otherwise, the 
accumulated heat can damage the base of the furnace and the fire hazard may occur.
• When moving the product, cleaning or furnace maintenance removes the AC power.
• Never attempt to remove the plug from the socket by pulling the cord.
• Do not touch the product when wet or damp.
• Switch off, unplug and tampering when oven doesn't work properly or broken.
• Do not carry out any repairs or modifications on the appliance. However, you may remedy some 
malfunctions; (See Troubleshooting Before Calling Service)
• All maintenance and repairs should be done by authorized service only, and only genuine spare parts 
should be used.
• If you do not use the oven, bring the all the functions "OFF".
• Furnace cleaning and safety has always been to keep the oven clean. Residues remaining in the oven 
after use over time can damage the surface of the oven.
• Keep all ventilation ducts around.
• Do not use the uprooted or broken front door glass.
• Rear surface of the oven gets hot when it is in use. Gas/Electric connection should not touch the rear 
surface; otherwise the mains cable may get damaged.
• Do not use the product, when getting drug and/or alcohol that effect of reasoning.
• Be careful when using alcoholic drinks in your dishes. Alcohol evaporates in high temperatures and 
may cause fire since it will catch fire when it gets in contact with hot surfaces.
WARNING: The device is used only for cooking. Should not be used for other purposes, such as heat the 
room.
Safety for Children
• This appliance has been designed to be operated by adults and children under supervision. Young 
children must not be allowed to tamper with the controls or play near or with the oven.
• Accessible parts of this appliance may become hot when it is in use. Children should be kept away 
until it has cooled.
• Be careful not to leave the packing materials (plastic sheeting, expanded polystyrene etc.) where 
children can get at them, as they can be dangerous.
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When the door is open, do not load any heavy object on it and do not allow children to sit on it. It may 
overturn or door hinges may get damaged.
CAUTION: Accessible parts may be hot when the grill isin use. Young children should be kept away.

IMPORTANT: If you decide not to use the oven any more, it should be made inoperable by cutting the 
power supply cable, after unplugging it from the power supply. Disused appliances can be a safety risk 
as children often play with them. For this reason, it is advisable to make the oven safe.

Working about Electrical Safety
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn the product off and disconnect power in case of any damage. Turn off your home insurance.
• Make sure it is compatible with the fuse.

INSTALLATION
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation.

ENVIRONMENTAL WARNING: If the device after installation, packaging materials, showingthe 
importance of safety and environmental conditions need to throw it away. According tothe properties 
for re-use of waste packaging (foil, cardboard, styrofoam, etc.) Before throwing away the product by 
cutting the power cord is not used for children are not exposed to danger and drape. 

Installation Instructions
• For installation the appliance must be connected in accordance with all local electrical regulations.
• The oven has been designed to be fitted into a kitchen unit. It can be fitted either under a worktop or 
in a taller cupboard unit at eye level. Cut out an opening in the kitchen unit as shown in. 
(See Figure 1 and Figure 2)
• Ensure there is sufficient support below the oven to carry the weight of the oven.
• The walls of the furnace is mounted must be heat resistant. In particular the side walls were made of 
fiberboard coated. The coating resistant must be to 100 °C. This not heat-resistant synthetic laminates 
and adhesives, plastics or adhesive materials may be damaged. This information will only be to create a 
guide and the real resistance against the increase in temperature depends on the degree of kitchen 
units and surface polish performance.
• Certain kitchen unit of surface of polishing types (example vinyl) is especially sensitive at the lower 
temperatures with color damage, above mentioned temperatures.
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• Installation of the device in contravention of the warnings or the cabin materials placed to device 
closer to the 5 mm responsibility of the owner.
• The power cord avoid crush, fold and clamped or avoid contact with hot parts of product. After 
installation, the plug must be easily accessible location.
• There must be safe distance between kitchen walls and furniture.
• A correct installation will have to ensure a proper protection against contact with electric parts or 
merely functionally isolated parts.
• All the units meant to ensure protection have to be fitted not to be taken away without using a tool.
• For the most efficient air circulation, the oven should be fitted according to the dimensions shown in 
(See Figure 1 and Figure 2 )
• If the built-in oven is mounted below the hob, distance of at least must be 50 mm.
• The rear panel of the cabinet must be removed so that air circulates freely. The panel to which oven is 
fitted should have a gap at least 75 mm at the rear. (See Figure 3)
• We recommend not installing the appliance near refrigerators or freezer, since the heat could affect 
the performance of these appliances.

Figure 1
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Figure 2

Figure 3
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MONTAGE THE OVEN TO THE CABINET
• The device, place balanced and centered recessed cabinet.
• Oven, according to preferred mounted higher into a closet or under your sink.
• Open the door and secure the oven to the kitchen cabinet with four wood screws, which fit the holes 
provided in both side of the oven frame (A). (See Figure 4)
• When the oven is connected to the service on the bench for ease of installation of furnace must be 
connected to electrical cables separately. Make sure for, cable connection and be not pinched.

ELECTRICAL CONNECTION
All electrical connections in accordance with applicable laws and rules should be done only by a 
qualified electrician. Connections must comply with national regulations.
Electrıc Connectıon Device Before
• Which is positioned on the front bottom of the main power is supplied from the mains power will 
meet the specified record label sure.
• Current value of the insurance for the product must be at least 16A.
• If Current value of insurance is under 16 amperes, qualified electrical technician must called for 
changing ampermeter.
• Connection must comply with national regulations.
• Grounded plug is mounted to oven energy supply cord. This must used with grounding-line. Please 
make a qualified electirical grounding installation.
WARNING: This appliance must be earthed. 
If your oven doesn't have a power supply cable, provide a power supply cable to your product by 
qualified electrician from following features.

Figure 4

Table 1
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Power supply cable in;
Yellow / green, the grounding cable must be connected to the terminal. Blue neutral wire connected to 
the terminal marked with the''N''. Black, brown or red electrical cables installed must be connected to 
edge indicated by the''L''. (See Figure 5)

• Connection must comply with national regulations.
• The oven must be positioned for that easy access to wall outlet or a duble pole switch for electrical 
connection.
• Do not position the Power supply cord to contact hot surfaces.
• Connection must comply with national regulations.
• The oven must be positioned for that easy access to wall outlet or a duble pole switch for electrical 
connection.
• Do not position the Power supply cord to contact hot surfaces.
• When the Power supply cord is damaged, consult your nearest authorized service location, and 
Table 1, provide to change with the appropriate to feature of original spare parts.
• If the device is connected directly to the device with the electrical wiring system shall be installed 
between the two poles of a circuit breaker and the earthing cable must not be interrupted by a 
two-pole circuit breaker.
• The adapters, multiple sockets or extension cords are not recommended for use. In accordance with 
applicable safety laws must be necessary to use an adapter or extension cord. However, certainly for 
the adapter and power should not exceed the specified maximum current capacity.
• After the connection is finished, be sure to test the heating elements up to 3 minutes.
• The electrical safety of the appliance can only be guaranteed when it has been correctly connected to 
an efficient earthed power supply, as laid down in the regulations for electrical safety. The manufacturer 

Figure 5
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can not be held responsible for any damage to persons, animals or things due to the lack of an earth 
connection.

WHEN THE OVEN IS FIRST INSTALLED
• Remove all the baking trays and oven racks.
• Set the 'Heat Setting' to maximum level.
• Function button in the upper and lower heating (if you have the fan) turn the function.
• Turn the oven for 30 minutes in this way.
• During this time, elements from the oven and heat insulating material and a smell of smoke may occur 
only once. If such a situation occurs, before you put food in the oven justwaiting to be no odor and 
smoke.
• Repeat this process in the grid element.
• These processes inside the oven when slightly damp cloth and 
wipe cleanwith a softcloth.
WARNING: Before the first use, carefully wash the accessories of the 
oven such as tray and wire grid.
IMPORTANT: To open the door; always catch the handle in its central
part. (See Figure 6)

TIPS FOR SAVING ENERGY
The following tips will help you to use your appliance in an ecological way and to energy.
• In the oven, transmit heat better, dark-colored or enamel-coated cookware is used.
• If open the oven door often when the cooking foods, the air will enter and it cause the loss of 
energy.For this reason do not open the oven door often.
• Residual heat in the oven after the cooking process to cook the next meal is available.
• All cooking must be at least 10 minutes for the pre-heating.
• Frozen foods must be resolved before cooking.
• The oven, turn off a few minutes before the end of cooking time.

Figure 6
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DESCRIPTION OF OVEN
Minute timer ovens

* Only available on some models.
Note: The position of minute timer knob may be different from shown.

1. Function warning lamp
2. Function select knob
3. Minute timer knob *
4. Temperature adjustment knob
5. Temperature warning lamp
6. The control panel
7. Heaters
8. Oven dome light
9. Rating label
10. The inner glass oven door
11. The oven door
12. Turbo fan*
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Electronic Timer Ovens

* Only available on some models.
Note: The position of electronic timer may be different from shown.

1. Function warning lamp
2. Function select knob
3. Electronic clock
4. Temperature adjustment knob
5. Temperature warning lamp
6. The control panel
7. Heaters
8. Oven dome light
9. Rating label
10. The inner glass oven door
11. The oven door
12. Turbo fan
13. Turbo heater *
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Figure 7

USE OF OVEN
Electronic or mechanical timer must be set before using the oven. Otherwise, the oven will not work. 
(See Types of Oven Timer)

TEMPERATURE ADJUSTMENT KNOB
Used for setting the temperature cooking between 50 to max º C while the oven working. Only at the 
grid function is brought to its max. Max. The temperature is 285 ± 15 ° C. (See Figure 7) 
This feature and principle of operation may vary depending on the product of choice.

TEMPERATURE WARNING LAMP
Internal temperature of the oven then set the desired temperature and the hea until it reaches the 
temperature warning light is lit. Temperature warning light turns off when it reaches the desired 
temperature. When the heat decreases, until the temperature reaches the former temperature, warning 
lamp light is on again. This feature and principle of operation may vary depending on the product of
choice.

FUNCTION SELECT KNOB
Set’s the operating position of the oven. Oven functions and 
principle of operation may vary depending on the choice of oven 
model. (See Figure 8)

Figure 8
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FUNCTION WARNING LAMP
Function select knob, when the set of any function, warning lamp is lighting. Ligth is off when the 
starting position is ''0''. This feature and principle of operation may vary depending on the product of 
choice.
Function table: 
Oven functıons can be set on the maximum and minimum temperatures as proposed below.
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OVEN TIMERS
The oven timers differ depending on the model you prefer. Different types of timers are as follows:

CAF-214 / CAF-216 MODELS

1) MECHANICAL-MINUTE TIMER:
You can set the minute timer up to 90 minutes by turning the mechanic minute counter to clockwise. 
(See Figure 9) The minute timer makes the oven start as soon as it's set, and turn it off automatically 
when the time is up. After you put the meal in the oven, set the cooking functions and the temperature 
by using the control buttons, and turn the mechanic minute counter to the position you
need. When, the time is up, it is stimulated by a tone and the oven turns itself off. The oven operating 
time is set up to 90 minutes with circuit breaker. You can set manual if time more than 90 minutes. For 
use manual, align to      sign the minute timer knob with counter-clockwise. For finish the cooking when 
you want at Manuel time setting, get the '0' position with turn clockwise the  oven of      sign.

2) ELECTRONIC TIMERS
Electronic timers, enables your oven to get the food ready to serve at the desired time. The only thing 
to be done is to program the cooking time and ready time. It can also be used as an alarm clock, where 
you just give in the amount of time after which it should remind you by a buzzer tone. Electronic clocks 
feature and principle of operation may vary depending on the product of choice.

Figure 9
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CAF-314 /CAF-316 MODELS

GENERAL OVERVIEW

TIME OF DAY SETTING
The time setting, but the e�ect can be made without a cooking program. Press the    button, the screen 
will flash point between hours and minutes. After that time with + , - and set up backwards. You can 
change more quickly this time by holding down the keys.

ALARM TIME SETTING
With this feature, you can program after how much elapsed time you should be warned by a buzzer 
sound.

1) Press the      button.             2) Adjust the time using the 
+ or – buttons.

3) After 5 seconds the screen 
will be fixed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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3) After 5 seconds the screen 
will be fixed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) Press the      button.                 2) Give in the period of   
time to be counted down. 

3) After a few seconds, screen
will return to clock mode.

1) Buzzer will sound after the 
programmed amount of time elapses.                                

2) Press the     button to cancel.

Note: Once programmed, the remaining time can be seen by pressing the      button once

CANCELLING THE BUZZER SOUND 

TIMED-DURATION COOKING
If you want to start cooking immediately, you just have to give in the cooking time.
Example: We want to cook ovens cooked meal would like 2 hours and 15 minutes.
                          

1) Current time is 18:30.                    2)    Press the          button. 3) Adjust the cooking time using
the + or – buttons.
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3) After 5 seconds the screen 
will be fixed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4) After a few seconds, the screen                    
will indicate that cooking has  
started and show the current time.

                                                                     Note: You may cancel the automatic cooking mode any 
                                                                     time by pressing the       button.

 
Oven time is 2 hours from now on meal furnace was programmed to cook for 15 minutes. Other control 
buttons on the oven and heat to desired cooking function, do not forget to appropriate locations.

DELAYED COOKING 
By pressing        the  button, meal will be ready (end of cooking) and optionally also possible to set the 
time to see. Enter the cooking time as described in the scheduled time for cooking.. Then press                             
        Enter and the cooking end time. ''AUTO'' Image flashes on the screen.

Example: We want to cook dinner, around 21:30 or 18:30 o'clock thinking that it would be ready.

                          

 

1) Press the          button.
The display will be ready for meal 
time, cooking time added +2.15 
18:30 will appear at 20:45.                              

2) Set it to the desired time          
by using the + or – buttons.  

3) In a few seconds, screen 
switches to clock mode. 
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We now have programmed our oven to get the food ready at 21:30. Since the cooking time was 
preprogrammed as 2 hours 15 minutes, your oven will start cooking at 19:15, so that the food is ready at 
21:30.

When automatic cooking is completed, a buzzer alarm is heared and will sound, if not stopped, for 7 
minutes.

Note: Your oven will be inoperative until you reset the timer.
In the example above was entered before the cooking time, cooking end time, automatically calculated 
in the second stage was changed by us. If you are prompted to enter before the end time of cooking is 
also possible, in which case the second stage cooking time is automatically calculated and can be 
changed if desired.

Screen just when 
cooking starts 

Screen just when 
cooking ends

1) Switch your oven 2) Reset the timer.  

can not be held responsible for any damage to persons, animals or things due to the lack of an earth 
connection.

WHEN THE OVEN IS FIRST INSTALLED
• Remove all the baking trays and oven racks.
• Set the 'Heat Setting' to maximum level.
• Function button in the upper and lower heating (if you have the fan) turn the function.
• Turn the oven for 30 minutes in this way.
• During this time, elements from the oven and heat insulating material and a smell of smoke may occur 
only once. If such a situation occurs, before you put food in the oven justwaiting to be no odor and 
smoke.
• Repeat this process in the grid element.
• These processes inside the oven when slightly damp cloth and 
wipe cleanwith a softcloth.
WARNING: Before the first use, carefully wash the accessories of the 
oven such as tray and wire grid.
IMPORTANT: To open the door; always catch the handle in its central
part. (See Figure 6)

TIPS FOR SAVING ENERGY
The following tips will help you to use your appliance in an ecological way and to energy.
• In the oven, transmit heat better, dark-colored or enamel-coated cookware is used.
• If open the oven door often when the cooking foods, the air will enter and it cause the loss of 
energy.For this reason do not open the oven door often.
• Residual heat in the oven after the cooking process to cook the next meal is available.
• All cooking must be at least 10 minutes for the pre-heating.
• Frozen foods must be resolved before cooking.
• The oven, turn off a few minutes before the end of cooking time.
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IN CASE MOINS POWER LOSS 
If the mains power failure, the oven will be disabled in the emer-gency. This flashing on-screen time and 
is expressed by the letter ''AUTO''. This position will be deleted from the force if there is a cooking 
program. Time is not right to appear on the screen, you will need adjusting. Before pressing activate 
your oven, and then set your clock. (See Time of Day Setting)

Note: You do not operate your oven; do not forget to turn o� the switch on the oven.

KEY LOCK
This function, baking time, you've made your change to prevent accidental adjustments. The key lock is 
activated, the current edition will not be any key. Keypad lock is activated when there is a cooking 
program in place, just the keyboard is locked, manual position, while key lock is active, and both the 
oven to disable the keyboard is locked.

Note: The cooking program, when applicable, the key lock is enabled, on the grounds of safety circuits 
are taken out of the oven. The key lock is canceled, shall be made available again in the oven.

Note:To cancel the key lock press and hold the + button until the key symbol disappears.
Note: Any buzzer sound occuring as key lock is active, may be stopped by pressing the       button 
simultaneously. The key lock will continue to be active.

BUZZER TONE ADJUSTMENT
You may adjust the buzzer tone of the timer in the following way:
1)  Pressing and holding the ‘–‘ button, you can hear the current buzzer tone. Releasing and pressing 
again will switch to the next tone (  3 di�erent tones available )
2) The buzzer tone will be set to the last adjusted tone.

1) Press and hold the +buttons for 3 seconds.            2) The key symbol will appear on the screen 
(key lock active ! )

DESCRIPTION OF OVEN
Minute timer ovens

* Only available on some models.
Note: The position of minute timer knob may be different from shown.
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Note: As factory setting, the buzzer volume is set to the high tone. In case of a long power loss, the set 
buzzer tone will be this one.

CAF-414 / CAF-416 MODELS

GENERAL OVERVIEW

General Information 
User settings are made by two knobs located right and left ,function selection knob and temperature 
and time settings knob.

COOKING FUNCTION SELECTOR
The Function selector stays for selecting cooking functions. An Encoder is coupled to the cooking 
function selector, which sends position data to the control board and the selected function is 
symbolized on the Cooking Function Display. 

TEMPERATURE AND TIME SETTING ( NAVIGATOR )
Temperature can be set when navigator knob turned without pressed. Time can be set when navigator 
knob turned with pressed. 

COOKING FUNCTION DISPLAY

Electronic Timer Ovens

* Only available on some models.
Note: The position of electronic timer may be different from shown.
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Note: Mentioned cooking functions are proposed and implemented on the function selector ENC-F00, 
however customization is possible by ordering a special function selector–matching software and 
modifying the front panel glass printing accordingly.

Function Display Symbols:

                       Optional feature.

TIMER DISPLAY

 
Top Heater 

 
 

Turnspit 

 
Grill Heater 

 
 

Lamp 

 
Ring (Circular) Heater 

 
 

Defrost 

 
Convection  Fan  

 
 

Bottom Heater 

 

 

USE OF OVEN
Electronic or mechanical timer must be set before using the oven. Otherwise, the oven will not work. 
(See Types of Oven Timer)

TEMPERATURE ADJUSTMENT KNOB
Used for setting the temperature cooking between 50 to max º C while the oven working. Only at the 
grid function is brought to its max. Max. The temperature is 285 ± 15 ° C. (See Figure 7) 
This feature and principle of operation may vary depending on the product of choice.

TEMPERATURE WARNING LAMP
Internal temperature of the oven then set the desired temperature and the hea until it reaches the 
temperature warning light is lit. Temperature warning light turns off when it reaches the desired 
temperature. When the heat decreases, until the temperature reaches the former temperature, warning 
lamp light is on again. This feature and principle of operation may vary depending on the product of
choice.

FUNCTION SELECT KNOB
Set’s the operating position of the oven. Oven functions and 
principle of operation may vary depending on the choice of oven 
model. (See Figure 8)
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Pot    

Cooking Status 
 
 Lit up = Cooking is in progress 

 

Auto    

Automatic Cooking Status  
 
 Lit up = Automatic cooking  in progress 
 Flashing = End of cooking 
 

*Meat Probe          
* Optional feature. 
  

Meat Probe Connection Status  
 
 Lit up = Meat probe connected 
 Flashing = Meat probe adjustment active 

 

Bell   
 

Minute Minder Adjustment Status  
 
 Lit up = Minute Minder Alarm in progress 
 Flashing = Minute minder adjustment active or end of minute 

minder 
 

Cooking Duration   
 

Half Automatic Cooking Adjustment Mode 
 
 Flashing = Cooking duration time adjustment menu currently 

active 
 

End Of Cooking 
Time  

Automatic Cooking Adjustment Mode  
 
 Flashing = End of cooking time adjustment menu currently 

active 
 

Navigator Pressed 
 

Navigator knob Pressed indicator 
 
 Lit up = Navigator knob is pressed 

 
 

Timer Display Symbols:

TEMPERATURE DISPLAY

FUNCTION WARNING LAMP
Function select knob, when the set of any function, warning lamp is lighting. Ligth is off when the 
starting position is ''0''. This feature and principle of operation may vary depending on the product of 
choice.
Function table: 
Oven functıons can be set on the maximum and minimum temperatures as proposed below.
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Temperature Display Bars:

Temperature Display Symbols:

ELECTRONIC TIMER USAGE:
POWER ON 
Upon power up, Timer Display digits are flashing, the oven is inoperative. The selected cooking Function 
(if any) is shown on the Cooking Function Display (See. Selecting a Cooking Function). The 
Temperature Display shows the default Temperature assigned to this function. Turn the Navigator Knob 
in any direction to return to the manual mode and activate the oven. Using the navigator, adjust the 
Time of Day (See. Adjusting Time of Day).
Note: Incase of mains power failure more than 10 seconds while cooking is in progress, oven will get 
inoperative, any preprogrammed timer and temperature will be cleared. Turn the Navigator Knob in any 
direction to return to the manual mode and activate the oven.

SELECTING A COOKING FUNCTION 
Turn the Cooking function selector to the position, until the desired cooking function is displayed on the 
Cooking Function Displayed.
 

T

Cooking In Progress Cooking Not In Progress  

Oven cavity temperature  < 1/6 of set point Oven cavity temperature  <  60 °C 
 

Oven cavity temperature between 1/6 and 2/6 
of set point 

Oven cavity temperature   between 60 °C 
and 100 °C  

Oven cavity temperature between 2/6 and 3/6 
of set point 

 Oven cavity temperature   between 100 °C 
and 150 °C  

Oven cavity temperature between 3/6 and 4/6 
of set point 

Oven cavity temperature  between 150 °C 
and 200 °C  

Oven cavity temperature between 4/6 and 5/6 
of set point 

Oven cavity temperature  between 200 °C 
and 250 °C  

Oven cavity temperature  >  5/6 of set point Oven cavity temperature  >  250 °C 
 

 

 

Thermostatic Control (Heating Elements)  Status 
 Lit up = Heating Elements active 
 Off = Heating Elements inactive 

 

Temperature Set Point Status 
 Lit up = Temperature Set Point not reached yet 
 Off = Temperature Set Point already  reached 
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                                                  Optional feature of the function.

The default cooking temperature assigned to the selected function will appear on the Temperature 
display (Note: For some functions like lamp and defrost where a temperature control is not possible and 
the temperature display is blank).        The   is steady on the timer display except the 0 (o�) position. 

ADJUSTING TIME OF DAY 
Time of day can be adjusted when automatic cooking is not in progress. Push and hold the navigator 
knob for 3 seconds until     symbol starts flashing. Push and release the navigator knob three times until        
   symbol starts flashing, set the correct time by turning the knob left to decrease or right to increase. 
After a few seconds screen will stabilize, flashing will stop, adjustment is completed. 

MINUTE MINDER (ALARM)
This function is a minute minder alarm independent of oven control. Push and hold the navigator knob 
for 3 seconds until      symbol start flashing. Push and release the navigator knob two times until   
symbol starts flashing, set the desired minute minder duration by turning the knob left to decrease or 
right to increase. The maximum allowed setting is 23 hours 59 minutes. After a few seconds screen will 
stabilize, flashing will stop, adjustment is completed. After the programmed duration is elapsed the 
buzzer will sound,      will flash and can be reset by pushing or turning the navigator. The Alarm sound 
will stop after 7 minutes if no pushing or turning the navigator, whereas the flashing      symbol will be 
present until pushing or turning navigator probe.

COOKING TEMPERATURE ADJUSTMENT  
Temperature can be adjusted at any function other than lamp and defrost (The default Temperature will 
be shown on the Temperature Display). If not in any adjustment mode, the navigator knob functions as 
a Temperature Adjustment Knob. Turning the knob left to decrease or right to increase, adjust the 
Temperature between 40-250°C. The adjusted value will be shown on the Temperature display. In case 
of changing the cooking function (by rotating the cooking function selector), the setting will be 
cancelled and the default Temperature of the new function will be shown on the display.
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MANUAL COOKING  
Once a function is selected, cooking starts immediately and the default Temperature assigned to this 
function (if any) - shown on the Temperature Display - will be valid setting on the temperature display 
(if any). Cooking will continue until the cooking function selector is brought to any of 0 (o�), 1 (lamp) or 
2 (defrost) positions. Maximum allowed cooking duration is 10 hours, Exceeding this duration will result 
in an Error indication (See. Error Indications).  

AUTOMATIC COOKING
Automatic cooking means, that cooking will end automatically according to the set parameters.

HALF AUTOMATIC COOKING
Cooking will start immediately and goes on for the duration programmed.
1. Select the desired cooking function and adjust (if needed and allowed) the temperature as described 
before in this document.
2. Push and hold the navigator knob for 3 seconds until      symbol starts flashing.
3. Adjust the desired cooking duration by turning the navigator knob left to decrease or right to 
increase.            symbol appears on the timer  display.
4. After a few seconds, the flashing     symbol will disappear, adjustment is completed.

FULL AUTOMATIC COOKING
This method is used when you want the food to be ready at a certain time in the future, given that the 
cooking duration is programmed beforehand. Therefore, this method is also called ‘Delayed Cooking’.
1. Go through steps 1 to 3 of half automatic cooking (setting the cooking duration).
2. Push and release the navigator knob,      symbol starts flashing.
3. Adjust the desired end time by turning the navigator knob left to decrease or right to increase.   
symbol will disappear whereas            symbol is still there, indicating  that a delayed cooking is 
programmed and cooking has not started yet.
4. After a few seconds screen will stabilize, flashing will stop, adjustment is completed.
Note: Half and Full Automatic Cooking is only possible when no meat probe is connected. 

COOKING WITH MEAT PROBE 
Meat probe is a sensor, to be plugged into its female receptacle inside the oven (in case the receptacle 
is present and connected to the electronic board, See.Connection Diagram) and inserted into the meat 
to be cooked. Whenever the meat probe is plugged in,       symbol will be visible on the timer display. 
Cooking is automatically ended when the meat reaches the desired temperature.
1. Select the desired cooking function and adjust (if desired) the Temperature (See. Changing the 
Assigned Default Oven Temperature).
2. Push and hold the navigator knob for 3 seconds until       symbol starts flashing and           symbol will 
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appear on the screen. Left digits of the Timer display will show the actual meat temperature, the probe 
is currently measuring, whereas the right ones are showing the default Temperature set value (The 
Temperature, when cooking will be terminated when reached). 3. Adjust the desired meat temperature 
at cooking end by turning the navigator knob left to decrease or right to increase.  Values from ‘2 
degrees + the current measured value (minimum 20°C) to 99°C are allowed.
4. The actual meat temperature is displayed on the left, the adjusted Temperature of the meat probe, 
when cooking should end, on the right digits.
Optional feature.

TEMPERATURE INDICATION DURING COOKING
The 5 bars on the temperature display give an indication about the actual oven temperature. Each bar is 
assigned to 1/6th of the adjusted value (See. Temperature Display). During initial heat up of the oven, as 
the oven tries to reach the adjusted oven cavity Temperature,     will be visible on the screen and will 
disappear once this occurs. The    symbol indicates that the oven heaters are currently active. During 
cooking, the oven heating elements will switch on and o� to regulate the set Temperature and this 
symbol will indicate the current status of the heating elements. 

AUTOMATIC END OF COOKING
After cooking ends automatically,            will flash on the Timer Display, the heating elements are o�, 
buzzer alarm will sound. In order to stop the alarm sound and make the oven active (to energize the 
heating elements), pushing or turning the navigator knob, in that case            will dissapear and cooking 
will proceed (symbolized by the       on the display). To switch the oven o�, the cooking function 
selector has to be set to position 0 (o�) (       will disappear).
The Alarm sound will stop after 7 minutes if no pushing or turning the navigator, whereas the flashing        
            symbol will be present until pushing or turning navigator probe, to indicate that the oven is 
inoperative (heaters disengaged).

RESIDUAL HEAT INDICATION
After cooking has ended, if the internal oven temperature is above 50 °C, “hot” is displayed on the 
temperature display and the actual temperature of the oven cavity is shown by the bars on the 
temperature display (See. Temperature Display). 

ERROR INDICATIONS
When situations preventing normal operation of the control occur, the device enters the Error Mode. 
Any active Cooking will be terminated and an error code is displayed on Temperature Display. Even if 
the error recovers, this code will remain on the display until the navigator knob is pushed and held for 3 
seconds.
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ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM:

Error Definition and Possible Causes   Error Code 

Oven cavity temperature sensor open circuit or damaged  
PT-1000-MX-XXX sensor connector may be loose on the circuit 
PT-1000-MX-XXX  sensor may be defect 
Electonic board may be defect 

Er1 

Reserved Er2 

Meat Probe short circuit 
Meat probe sensor may be defect 
Electonic board may be defect 

Er3 

Temperature sensor reading exceeds  400 °C 
PT-1000-MX-XXX  sensor may be defect 
Electonic board may be defect 

Er4 

At Manuel mode or Cooking with Meat Probe, maximum working time limit (10 hours) 
has been exceeded.  
 
No problem (endless cooking is prevented) 
Electonic board may be defect 

Er5 
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ELECTRICAL CONNECTIONS AND RATINGS

(Please See.Electrical Connection Diagram for locations of mentioned 
connections) 

Ref Name Function Rating 

J9,  J10 Phase and Neutral Inputs 230V +/-10% 

1- 1A  Timer relay-NO contact 16A/250Vac 

4- 4A  Thermostatic control relay. 
NO contact. 16A/250Vac 

2- 2A  Cooling Fan control relay. 
NO contact. 7A/250Vac 

3- 3A  Optional relay output 
NO contact. 7A/250Vac 

J1 PT1000 temperature sensor  Low voltage input 
J27 Meat probe Low voltage input 

J3 Function selector encoder Low voltage input 

J2 Encoder Low voltage input 
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COOLING FAN OPERATION
Air condition system provide with cooling fan that prevent overheating of the outer surface of the oven 
and prevent damage to surrounding.This fan create an air stream that provide to extract the warm air 
from the front grills (ventilation). At the same time it creates an air curtain between control panel
and cover and it prevent the overheating of these two parts and upper components. Air circulation by 
cooling fan cause of the prevent consendation due to heat and moisture for electrical and mechanical 
components and it provide their safe and ensures of a long life. (See Figure 10) 
The principle of the cooling fan varies by product model. Your product has the following operating 
principles.
• The cooling fan starts running automatically when the ovens start working. Working terminates 
automatically disabled. And it disables automatically when working terminates.
• Cooling fan switch on or off with thermostat on the furnace, at some oven. In this case the cooling fan 
is working on a specific time and disable automatically even if the oven turn o�, causeof the working of 
cooling fan depend on temperature.
• In the touch-controlled products, cooling fan is switch on and off by electronic circuit board. In this 
case the cooling fan is working on a specific time and disable automatically even if the oven turn o�,
causeof the working of cooling fan depend on temperature.

COOKING TIPS
Take care when opening the oven door as steam may escape. Escaped steam can damage your hand, 
face and/or eyes.
Tips for baking
• Use non-stick coated appropriate metal plates or aluminum containers or heat-resstant silicone 
moulds.
• Make best use of the space on the rack.
• It is reccomended to place the baking mould in the middle of the rack.
• Keep the oven door closed.

Figure 10
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Tips for grilling
• Seasoning with the lemon juice and black pepper will improve the cooking performance when cooking 
a whole chicken, turkey or a large piece of meat.
• Let meat rest in the oven for about 10 minutes after cooking time. The juice is beter distrubuted all 
over the roast and does not run out when the meat is cut.
• Fish in a fire-resistant dish should be placed on the rack at the medium or lower level.
• Distrubute the pieces to be grilled on the wire shelf.
• If the grilling is on the wire shelf, locate a dripping pan under it in order to collect the fat. Add some 
water in dripping pan for easy cleaning.

MISCELLANEOUS SUGGESTIONS
The values indicated in the table below are data indicative. They may vary according to type of food as 
well as your preference of cooking.
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TIPS FOR COOKING
Tips for baking cakes
• If pastry is too dry, Increase the temparature by 10 ºC and reduce the cooking time.
• If pastry dropped, use less liquid or lower the temparature by 10 ºC.
• If pastry is too dark on top, place it on a lower rack, lower temparature, and increase the cooking time.
• If cooked well on the inside but sticky on the outside, use less liquid, lower the temperature and 
increase the cooking time.
Tips for baking pastry
• If the pastry is too dry, increase the temparature some 10 ºC and decrease the cooking time.Dampen 
the layers of dough with a sauce composed of milk, oil, egg and yoghurt.
• If the pastry takes too long to bake, pay care that the thickness of the pastry you have prepared does 
not exceeded the depth of the tray and remain level with it.
• If the upper side of the pastry gets browned, but the lower part is not cooked, make sure that the 
amount of sauce you have used fort he pastry is not too much at the bottom of the pastry.
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Tips for cooking vegetables
• If the vegetable dish runs out of juice and gets to dry, since using a lid during cooking will keep the 
juice of the dish in the pan.
• If a vegetable dish does not get cooked, boil the vegetables before hand or prepare them like canned 
food and put in the oven.

GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE
Oven after each use with warm, soapy damp cloth, wipe the oven should not be in the food and oil 
waste. Because these wastes can cause corrosion on the inner and outer surfaces.
• Disconnect the plug before any cleaning or on-off button on the device is switched off by bringing the 
theme of the furnace switch o� the electricity.
• Allow to cool before cleaning the device.
• Stainless steel surfaces, the market can supply clean by using a special stainless steel cleaner spray or 
liquid.
• Cleaning product to use cleaning materials which can scratch the enamel or painted surfaces please 
note does not contain particles.
• When cleaning the control panel buttons, signs, and liquid cleaners containing abrasive particles to be 
deleted and not use wire dish sponge.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they 
can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
• Enamel, painted and stainless steel surfaces, abrasive and acidic spots (lemon juice, vinegar, etc.). Do 
not leave.
• Do not use steam-cleaning products for general cleaning products.

OVEN DOOR GLASS
• Clean the oven door glass with warm water and a soft cloth only, then wipe dry.
• Never use harsh abrasives, steel, wool cleaners with bleach, as they could damage the glass.

INNER DOOR GLASS
• Clean the inner door glass with warm water and a soft cloth only, then wipe dry.
• Never use harsh abrasives, steel, wool cleaners with bleach, as they could damage the glass.
Full glass inner door
Full glass inner door with a flat surface with a damp sponge and a soft clean dry cloth. (See Figure 11)
As shown in the figure, while the cover is open;
1. Please slide outward the glass to inner tank.
2. After eliminating the glass bottom tabs, to ensure the delivery of the glass with removed upward.
3. Take out the glass.
After cleaning, the order done in reverse is firstly the glass cover placed to channel from the top. After, 
provide the establishment of glass spring with pushed it to the channel the glass. After the installed of 
the glass bottom tabs will go down, achieve the progress by leaving its own channel.
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OVEN SEALING
Your oven has a sealing surrounding the inside edges which 
provides the oven to work properly.
• Check the state of the sealing periodically. If cleaning is 
necessary, avoid using abrasives, corrosive detergents, bleaches 
or acids.
• If the sealing is damaged, consult with your nearest authorized 
service provider in your area. Do not use the oven until it is fixed.
• The changing procedure of the oven seal is as follows;
1. Open the oven door,
2. Remove the old sealing by pulling out the seal from corners 
one by one as shown in (See Figure 12),
3. Four hooks are attached to the seal. Use these hooks to attach 
and then press in the new seal.

SIDE RACKS *
It is possible to easily remove and clean the wire shelving 
placed in the wire grid and tray. You can recover the wire shelving 
from screw channel by stretch down the edge of special plug, 
like as shown. Then, you can recover with pull up to outward 
and lift up to from upper tabs. Install after cleaning; process 
done in reverse order, first the upper tabs set to boiler rack, 
after that placed in a screw channel with stretching the 
special screw-earth channel wings. (See Figure 13)

Figure 11

Figure 12

Figure 13

* Only available on some models.
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MANUAL COOKING  
Once a function is selected, cooking starts immediately and the default Temperature assigned to this 
function (if any) - shown on the Temperature Display - will be valid setting on the temperature display 
(if any). Cooking will continue until the cooking function selector is brought to any of 0 (o�), 1 (lamp) or 
2 (defrost) positions. Maximum allowed cooking duration is 10 hours, Exceeding this duration will result 
in an Error indication (See. Error Indications).  

AUTOMATIC COOKING
Automatic cooking means, that cooking will end automatically according to the set parameters.

HALF AUTOMATIC COOKING
Cooking will start immediately and goes on for the duration programmed.
1. Select the desired cooking function and adjust (if needed and allowed) the temperature as described 
before in this document.
2. Push and hold the navigator knob for 3 seconds until      symbol starts flashing.
3. Adjust the desired cooking duration by turning the navigator knob left to decrease or right to 
increase.            symbol appears on the timer  display.
4. After a few seconds, the flashing     symbol will disappear, adjustment is completed.

FULL AUTOMATIC COOKING
This method is used when you want the food to be ready at a certain time in the future, given that the 
cooking duration is programmed beforehand. Therefore, this method is also called ‘Delayed Cooking’.
1. Go through steps 1 to 3 of half automatic cooking (setting the cooking duration).
2. Push and release the navigator knob,      symbol starts flashing.
3. Adjust the desired end time by turning the navigator knob left to decrease or right to increase.   
symbol will disappear whereas            symbol is still there, indicating  that a delayed cooking is 
programmed and cooking has not started yet.
4. After a few seconds screen will stabilize, flashing will stop, adjustment is completed.
Note: Half and Full Automatic Cooking is only possible when no meat probe is connected. 

COOKING WITH MEAT PROBE 
Meat probe is a sensor, to be plugged into its female receptacle inside the oven (in case the receptacle 
is present and connected to the electronic board, See.Connection Diagram) and inserted into the meat 
to be cooked. Whenever the meat probe is plugged in,       symbol will be visible on the timer display. 
Cooking is automatically ended when the meat reaches the desired temperature.
1. Select the desired cooking function and adjust (if desired) the Temperature (See. Changing the 
Assigned Default Oven Temperature).
2. Push and hold the navigator knob for 3 seconds until       symbol starts flashing and           symbol will 

Figure 14

CHANGING THE OVEN LAMP
• Make sure that the electricity did not come from the device before performing this operation.
• The oven lamp has to comply to these features;
1. Resistant to heat,
2. Electric rate: 220-240V ~ 50Hz,
3. Electric power rate: 15W
• To replace the lamp, proceed as follows (See Figure 14);
1. Glass on the outer casing (A) remove the counter-clockwise,
2. Remove the oven light bulb counter-clockwise,
3. Replace it with a new one,
4. Refit the glass on the outer casing,
5. Switch on the electric supply.
WARNING: Ensure that the appliance is switched o� before changing the lamp to avoid the possibility 
of electric shock.

Note: The location and type of the lamp shown in the figure may be di�erent.

TRANSPORT INFORMATION
• During the transportation carry/place your product parallel 
to the floor with top-side up position.
• Placed the cardbord aligned with the tray to inner side of 
oven door for prevent from the wire grid and tray to oven 
door.Tape to the side walls of the oven door.
• Do not use the oven door handle to move the appliance, 
such as to remove it from the packaging. (See Figure 15)

Figure 15
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appear on the screen. Left digits of the Timer display will show the actual meat temperature, the probe 
is currently measuring, whereas the right ones are showing the default Temperature set value (The 
Temperature, when cooking will be terminated when reached). 3. Adjust the desired meat temperature 
at cooking end by turning the navigator knob left to decrease or right to increase.  Values from ‘2 
degrees + the current measured value (minimum 20°C) to 99°C are allowed.
4. The actual meat temperature is displayed on the left, the adjusted Temperature of the meat probe, 
when cooking should end, on the right digits.
Optional feature.

TEMPERATURE INDICATION DURING COOKING
The 5 bars on the temperature display give an indication about the actual oven temperature. Each bar is 
assigned to 1/6th of the adjusted value (See. Temperature Display). During initial heat up of the oven, as 
the oven tries to reach the adjusted oven cavity Temperature,     will be visible on the screen and will 
disappear once this occurs. The    symbol indicates that the oven heaters are currently active. During 
cooking, the oven heating elements will switch on and o� to regulate the set Temperature and this 
symbol will indicate the current status of the heating elements. 

AUTOMATIC END OF COOKING
After cooking ends automatically,            will flash on the Timer Display, the heating elements are o�, 
buzzer alarm will sound. In order to stop the alarm sound and make the oven active (to energize the 
heating elements), pushing or turning the navigator knob, in that case            will dissapear and cooking 
will proceed (symbolized by the       on the display). To switch the oven o�, the cooking function 
selector has to be set to position 0 (o�) (       will disappear).
The Alarm sound will stop after 7 minutes if no pushing or turning the navigator, whereas the flashing        
            symbol will be present until pushing or turning navigator probe, to indicate that the oven is 
inoperative (heaters disengaged).

RESIDUAL HEAT INDICATION
After cooking has ended, if the internal oven temperature is above 50 °C, “hot” is displayed on the 
temperature display and the actual temperature of the oven cavity is shown by the bars on the 
temperature display (See. Temperature Display). 

ERROR INDICATIONS
When situations preventing normal operation of the control occur, the device enters the Error Mode. 
Any active Cooking will be terminated and an error code is displayed on Temperature Display. Even if 
the error recovers, this code will remain on the display until the navigator knob is pushed and held for 3 
seconds.

TROUBLESHOOTING BEFORE CALLING SERVICE
Do not attempt to repair the device yourself under no circumstances. Intervention to product should be 
made only by authorized service. Before calling for service should be done as follows. 

Oven does not heat.
• Function knob and Thermostat knob are not set. Set the function knob and thermostat knob.
• If the appliance has a timer, the timer may not be set. Set the time.
• No power. Check mains supply and fuse box. 

The appliance does not work.
• The main fuse is defective or has tripped. Check fuses in the fuse box.If necessary, replace or reset 
them.
• Appliance’s plug can not be connected to the grounded socket. Check the plug connection.
• Function knob and Thermostat knob are not set. Set the function knob and thermostat knob.
• If the appliance has a timer, the timer may not be set. Set the time.

Cook (Lower / Upper section is not cooked evenly)
• According to the operation manual rack positions, re-review the cooking times and temperatures.

Oven light does not work.
• Oven lamp is defective. Replace oven lamp.

Steam escapes when the oven working.
• It is a normal that steam escapes during operations.

Metal sound is coming when the product is warming up and cool down.
• When the metal parts are heated, they may expand and cause noise.It is not trouble. Although the 
instructions in this section apply to resolve the issue please contact an authorized service facility.

This device, in Europe, accords to the directives 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment. 
(WEEE) this device prior to disposing of junk and trash, the environment and human health against the 
potential negative consequences need to block. Otherwise, this would be an inappropriate waste.
This symbol on the product, the product treated as household waste, electrical electronic alert is for the 
delivery of waste collection facilities. The destruction process of the product must be in accordance 
with local environmental regulations. To destroy the product, use it again and again for the detailed
information for recycling can be obtained from the competent departments.
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YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES
0322 351 36 27
0322 227 22 66
0322 234 33 61
0322 613 17 77
0416 213 42 41
0416 725 95 60
0416 318 33 03
0272 215 12 17
0472 616 46 75
0472 312 25 84
0382 212 75 99
0312 270 85 06
0312 314 24 24
0312 215 48 08
0312 364 70 52
0242 243 51 55
0242 227 44 61
0242 511 28 29
0555 763 00 32
0553 628 89 97
0242 742 38 37
0358 201 00 05
0358 5140700
0534 978 08 09
0532 763 00 74
0256 314 04 82
0541 952 19 85
0266 762 50 42
0266 714 38 06 
0266 865 38 38
0378 227 27 28
0488-213-17-02
0426 214 69 69
0426 213 18 49
0426 511 26 39
0539 226 81 05
0434 226 74 43
0434 827 33 35
0536 935 29 88
0374 212 12 32
0248 212 40 33
0248 325 77 37
0224 246 45 43
0224 326 88 21
0224 612 06 88
0224 777 00 21
0286 217 94 90
0286 316 41 08
0286 566 40 99
0364 511 31 02
0380 523 39 23
0412 235 12 34
0412 611 57 87
0412 611 87 08
0412 711 44 14
0530 314 44 62
0446 223 59 76
0442 319 11 44
0442 213 38 31
0222 234 87 15
0542 561 90 88
0342 339 44 23
0342 518 37 96
0342 862 55 00
0454 212 39 28
0456 511 73 66
0456 213 20 04
0438 211 57 51
0438 211 35 91
0326 212 45 57
0326 613 50 64
0 326 713 33 34
0326 413 21 22
0476 226  20 48
0476 227 98 99
 

ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AĞRI
AKSARAY
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA 
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AMASYA
AMASYA
ARTVİN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURDUR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇORUM
DÜZCE
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HAKKARİ
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
IĞDIR
IĞDIR

SEYHAN
SEYHAN
ÇUKUROVA
CEYHAN
MERKEZ
KAHTA
BESNİ
MERKEZ
PATNOS
DOĞUBEYAZIT
MERKEZ
SİNCAN
KEÇİÖREN
ÇANKAYA
MAMAK
MERKEZ
MERKEZ
ALANYA
GAZİPAŞA
SERİK
MANAVGAT
MERKEZ
MERZİFON
BORÇKA
MERKEZ
NAZİLLİ
DİDİM
GÖNEN
BANDIRMA
SUSURLUK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
KARLIOVA
SOLHAN
MERKEZ
TATVAN
GÜROYMAK
MERKEZ
MERKEZ
BUCAK
NİLÜFER
YILDIRIM
M.KEMAL PAŞA
İNEGÖL
MERKEZ
BİGA
GELİBOLU
İSKİLİP
MERKEZ
MERKEZ
ERGANİ
ERGANİ
SİLVAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ŞAHİNBEY
NİZİP
ISLAHİYE
MERKEZ
ŞİRA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
İSKENDEERUN
DÖRTYOL
REYHANLI
MERKEZ
MERKEZ

DÜZOVA ELEKTRİK TİCARET
DÜZOVA ELEKTRİK 
KESKİN ELEKTRİK
DEMİR ÖZEL SERVİS
EYMEN TEKNİK SOĞUTMA
EGE SOĞUTMA
AYDIN SOĞUTMA
BARBAROS TEKNİK SERVİS 
ESPA TİCARET
BERŞAN SOĞUTMA
KOÇAK ELEKTRONİK
TOKER TEKNİK
ANKA TEKNİK 
PAYDAŞ TEKNİK
TEKNİK İŞ
AKSOY TEKNİK
CANKAT ORG. ELEKTRİK
ARAS TEKNİK 
BİLAL TEKNİK
YE-KA TEKNİK
ZİYNET TEKNİK İŞ ELEKTRİK
ELİT TEKNİK
ELİT TEKNİK ŞUBE
ÇORUH TEKNİK
CAN TEKNİK
MESUT ELEKTRONİK
SANCAK TEKNİK
YAKUT ELEKTRİK
GÜRKAN TİCARET
BUZ TEKNİK 
SEÇKİN ELEKTRONİK
ŞAHİNLER ELEKTRONİK
YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM
KOCA TİCARET
KARTAL ELEKTRONİK
UZMAN ELEKTRİK
DİZAYN ELEKTRİK
YAREN ELEKTRİK
FURKAN ELEKTRONİK
İKLİM SOĞUTMA
METALAY TEKNİK
YİĞİTLER ELEKTRİK
ENES TEKNİK
ÇALIŞKAN KARDEŞLER
OKUR TEKNİK
DOĞUŞ TEKNİK
PEKER ELEKTRİK
PEGAİ ELEKTRONİK
GÜNGÖR TEKNİK
HUZUR ELEKTRİK
DS TEKNİK
PRESTİJ SOĞUTMA
SERVET ELEKTRİK
MİRAÇ SOĞUTMA
DİJİTAL ELEKTRONİK
ŞIK TEKNİK
AYDINLAR ELEKTRİK
KARDELEN SOĞUTMA 
TERMİK SOĞUTMA
ARZU ELEKTRONİK
GÜVEN TEKNİK SERVİS
ÇÖZÜM TEKNİK
ÇAPAN TEKNİK
NEŞE TİCARET
AYDIN ELEKTRİK
AKAR SOĞUTMA
EMİROĞLU ELEKTRİK
BARIŞ TEKNİK
DERYA TEKNİK
ACEMOĞLU SOĞUTMA
GÜLİSTAN ELEKTRONİK
COŞKUN KÜÇÜK EV ALETLERİ
ÖZ-İŞ SOĞUTMA
YAREN ELEKTRİK
AYDIN ELEKTRONİK

ALİ MÜNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT: 1 NO: 103
BARAJ YOLU 5 DURAK MERİH APT ALTI NO 65/D
GÜZELYALI MAH. 81185 SOKAK HAZAR APT. B/BLOK 6 NO:10
BÜYÜKKIRIM MAH. MEHMET ŞERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A
YAVUZ SELİM MAH. ARZUM KENT CAD. NO:55/1 
FIRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO: 101/B
YENİ BESNİ MAH. BALKAYA CAD. NO:1/1 BESNİ
MARULCU MAH.  AÇIKGÖZOĞLU SOK. NO: 18/A  MERKEZ- AFYONKARAHİSAR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267
BEYAZIT CAMİ YANI NO: 12
TAŞPAZAR MAH. ŞEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10
SELÇUKLU MAH İBNİ SİNA CD:36/A SİNCAN
19 MAYIS MAH. MUSTAFA ASIM KÖKSAL CAD. NO:40/A
CEVİZLİDERE HUZUR MAH.1218 .CADDE NO:5/B DİKMEN
ŞAHİNTEPE MAH. ANADOLU CAD. 46/B MAMAK
ÜÇGEN MAH.DOLAPLIDERE CAD. NO:33/F 
KÜLTÜR MAH. ULUSOY CAD. NO:87/B
ŞEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. ÇINAL SOK. NO:4/1 
İSTİKLAL MAH. TERMİNAL SOK. NO: 13/A
ORTA MAH. 1061 SOK.NO:12 (BELEDİYESİ ARKASI) SERİK -ANTALYA
AŞAĞI PAZARCI MAH. ATATÜRK CAD. NO:126 MANAVGAT
PİRİNÇCİ MAH. HABİBİ SOKAK NO 12 C AMASYA MERKEZ 
HARMANLAR MAH. HARMANLAR CAD. NO:58/C - MERZİFON
GÜNEY DOĞU MAH. HÜKÜMET CAD. 26/A 
YEDİ EYLÜL MAH. 1004 SOK NO:8/A 
ZAFER MH 102 SK NO:60/A
EFELER MAH. 1462. SOK. NO:4/2
RÜSTEM MAH.70 EVLER CAD. 24.SOK. NO:2/D
PAŞABAYIR MAH. MEHMETÇİK CAD. NO:91 
MİLLİKUVVETLER CADDESİ ACAR İŞ PASAJI P:18
KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34
MEYDAN MH. CUMHURİYET CD. NO.18
İNÖNÜ CAD. NO: 11/B
YENİŞEHİR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:23/A 
CUMHURİYET CAD. NO: 60
YENİ MAH. PTT KAVŞAĞI TUNÇ AP NO: 3
KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29
CUMHURIYET CAD. ESKI RENO SERVİSİ ARKASI  YASAR APT ALTI NO 4
GİRNE MH. ÜZÜM VEREN CD DEMİRCİLER SOKAK NO:8
İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SOK NO:21 
KONAK MAH. PAZAR CAMİİ SOK. NO: 17
PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10
ESENTEPE MAH. GÖKYÜZÜ SOK. NO:3 NİLÜFER
SELİMZADE MAH. 17 DEREK SOK. YILDIRIM
HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24
HAMİDİYE MAH. PARK. CAD. 107/B İNEGÖL
KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A
İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2
GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1
KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR ÇARŞISI NO: 12/A
ŞEREFİYE MAH. UZUNZADE SOK.NO:14 MERKEZ
ŞEYH ŞAMİL MAH. BARIŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR
KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A
FATİH MAH. DİCLE CAD. 131/A ERGANİ
KALE MAH. SAMİ SEÇKİN CAD. NO: 5/B
İZZET PAŞA MAH. ŞEHİT İLHANLAR CAD. NO:60/B 
İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞI 15. SOK. NO: 5
ŞIH KÖYÜ CAD. NO:132 ŞÜKRÜPAŞA MAH. YAKUTİYE
TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMİİ KARŞISI NO: 3
DELİKLİTAŞ MAH. GÜLNİHAL SOK. NO: 2/D
KONAK MAH. 13 NOLU SK15 NO:37 /B 
SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO:8/B
CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A
CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8
ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19
KARACA MH ÇARŞI İÇİ CDNO31/B
HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9
CUMHURİYET CAD. AKTAŞ İŞ MERKEZİ
KAYACAN CAD. DİNÇ İŞ HANI NO: 41
CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D
KURTULUŞ MAH. ŞEHİT OĞUZ YENER CAD. NO: 42
SANAYİ MAH. GARAJ ALTI 4 NOLU SOK. NO:7
TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B
TOPÇULAR MH HÜRRİYET CD NO:16 
ATATÜRK CAD. IĞDIR PASAJI NO: 4



YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES
0210246 223 48 02
0324 337 33 93
0324 331 10 07
0324 515 43 45
0324 625 74 72 
0216 364 65 51
0216 398 42 34
0216 496 50 48
0216 452 24 21
0216 383 00 87
0216 505 30 53
0216 412 00 21
0212 461 65 70
0212 259 95 52 
0212 880 00 07
0212 627 78 83
0212 620 11 73
0212 883 98 91
0212 580 76 02
0212 495 35 45
0212 475 85 62
0212 616 63 67
0212 419 35 51
0212 575 21 13 
0 212-242 42 74
0212 558 23 00
0232 544 46 47
0232 232 93 00
0232 832 02 31
0232 617 00 40
0344 221 13 36
0344 413 03 43
0370 712 24 97
0338 212 18 57
0366 214 26 96
0352 320 22 23
0352-230-15-15
0318 225 25 00
0318 212 31 73
0288 512 00 50
0386 213 54 08
0262 452 45 31
0262 331 11 66
0262 229 45 46/47 
0262 646 93 47
0332-233-40-77
 0 274 216 22 70
0422 321 51 06
0422 713 31 88
0236 232 22 72
0236 237 30 62
0236 414 60 83
0236 715 09 29
0236 314 44 24
0482-313-59-87
0538 839 41 15
0482 462 33 47
0252 614 42 78
0252 512 30 50
0252 572 29 24
0252 262 28 29
0543 933 03 03
0436 212 50 62
0532 061 73 63
0384 212 36 66
0388 232 42 27
0531 633 04 82
0452 214 66 87/89
0452 324 82 51
0328 814 65 82
0464 223 50 04
0264 272 09 57
0264 271 84 97
0264 614 50 14
0362 439 28 97

ISPARTA
İÇEL (MERSİN)
İÇEL (MERSİN)
İÇEL (MERSİN)
İÇEL (MERSİN)
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUŞ
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
ORDU 
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN

MERKEZ
MERKEZ
YENİŞEHİR
ERDEMLİ
TARSUS
ATAŞEHİR
SULTANBEYLİ
SULTANBEYLİ
KARTAL
MALTEPE
ÜMRANİYE
ÜMRANİYE
BAĞCILAR
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
EYÜP
ESENYURT
BÜYÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE-SEFAKÖY
KÜÇÜKÇEKMECE-İKİTELLİ
SULTANGAZİ
GAZİOSMANPAŞA
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN-HAZNEDAR
SARIYER
ZEYTİNBURNU
ÖDEMİŞ
KONAK
MENEMEN
ALİAĞA
MERKEZ
ELBİSTAN
SAFRANBOLU
MERKEZ
MERKEZ
KOCASİNAN
TALAS
MERKEZ
MERKEZ
BABAESKİ
MERKEZ
KARAMÜRSEL
MERKEZ
DERİNCE
GEBZE
SELÇUKLU
MERKEZ
MERKEZ
HEKİMHAN
MERKEZ
MERKEZ
AKHİSAR
SALİHLİ
TURGUTLU
KIZILTEPE
MAZDAĞI
MİDYAT
FETHİYE
MİLAS
YATAĞAN
KÖYCEĞİZ
SEYDİKEMER
MERKEZ
BULANIK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ÜNYE
MERKEZ
MERKEZ
ADAPAZARI
MERKEZ
HENDEK
ATAKUM

DETAY ELEKTRONİK
TUFAN SOĞUTMA
DİLARA ELEKTRİK  
ERDEMLİ TEKNİK SERVİS
DERYA ELEKTRİK 
ÇOBANOĞLU TEKNİK
AY TEKNİK 2
KARADENİZ TK.SOĞUTMA
SERVİS 24
EKİP TEKNİK
BENİM TAMİRCİM
ÇÖZÜM TEKNİK 
SUNGUR TEKNİK
DEMİR SERVİS
ASEM TEKNİK
İKİZLER ELEKTRİK
ÜNAL KARDEŞLER
BURAK TEKNİK
YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.
BAŞARAN TEKNİK SERVİS
ATILIM ELEKTRONİK
SERVİS TEKNİK HİZMETLERİ 
DUYGUN SERVİS 
AKMAZ BUZ  TEKNİK
HİSAR SERVİS
HARPUT TEKNİK
BİLKOM BİLGİSAYAR
ATLAS TEKNİK
AY ELEKTRONİK
AY ELEKTRONİK
GÖKAY SOĞUTMA
ARZUM SOĞUTMA
GÖKAY TEKNİK
HAS SOĞUTMA
KMS ELEKTRİK
MST TEKNİK
AYKÜ TEKNİK
SERVİS 71
BULUT ELEKTRİK
ER TEKNİK
GARANTİ SOĞUTMA
TEK ELEKTRONİK
DORUK TEKNİK
KOCAELİM TEKNİK
ONUR TEKNİK
DURUKAN TEKNİK
KARSAN SOĞUTMA
BUZÇAM TİCARET
KARDELEN SOĞUTMA
ŞEN SOĞUTMA
AY ELEKTRONİK
ONAR ELEKTRİK
KAR TEKNİK
ŞEN SOĞUTMA
MEMEDCAN ELEKTRONİK
SEÇKİN SOĞUTMA
ABDULLAH TEKNİK SERVİS
NETSES ELEKTRONİK
ŞEN ELEKTRONİK
DOSTLAR BOBİNAJ
KARACA SOĞUTMA
SEYDİKEMER SOĞUTMA
ÖMER TEKNİK
KOŞUNCU ELEKTRİK
ÖZÇELİK SOĞUTMA
BAYKAN ELEKTRİK
HAZAR SOĞUTMA
GÖK TİCARET
STAR TEKNİK
EMİN ELEKTRONİK
İNCİ TEKNİK 
TEKNİK BOBİNAJ
BUZEL SERVİS
FERSA TEKNİK
ERBİL SOĞUTMA

YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B
MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30
AYDINLIKEVLER MAH. 2037 SOK. NO:7/C
MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30
ŞEHİT İSHAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO:5 
KAYIŞDAĞI MAH. AKYAZILI CAD. NO: 5/D
ABDURRAHMAN GAZİ MAH. ŞANLIURFA CAD. NO: 78/B
M.AKİF MAH. MİRAÇ CAD. NO:6/B SULTANBEYLİ
CUMHURİYET MAH. ENDER SOK. NO:5/10 KARTAL
BAĞLARBAŞI MH ATATÜRK CD,KIRLANGIÇ SK:NO:10
YAMAN EVLER MAH ALEMDAĞ CD,ALEMDAĞ SK,NO:7/C 
ATATÜRK MAH.ÇAVUŞBAŞI CAD.KOÇ SOK.NO:2
MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A
IHLAMUR DERE CADDES MEDDAH İSMET SOK NO:23/B
GÜRPINAR MAH.TEYFİK FİKRET CAD.BOLKAR STS. C/BLOK NO:16/B BEYLİKDÜZÜ
EMNİYETTEPE MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:38 EYÜP
MERKEZ MAH. DOĞAN ARASLI CAD. 1114 SOK. NO: 4
ATATÜRK MH.MARMARA CD,NO:6/A
HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY
ATATÜRK MAH. AKDOĞAN SOK. NO:8/A İKİTELLİ
CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 11/A
SARIGÖL MAH.LALELİ CAD.NAZLI SOK.NO:1/1B
KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:143/A
GÜVEN MH ÇALIŞLAR SK:NO:35/A HAZNEDAR
KARAORMAN SK.NO:2/A(MALİYE YAN SOKAĞI)
SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A
AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C
İNÖNÜ CAD 105 SOK NO:1 SUSUZDEDE GÖZTEPE
MERMERLİ MAH. DR. SELAHATTİN ÖZKURT CAD. NO:22-B
KAZIM DİRİK MAH. 294 SOK. NO:5/A
HAYRULLAH MAH. SANDALZADE BULVARI.13/B 
GÜNEŞLİ MAH. EMNİYET CAD. NO: 15/C
ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13
KİRİŞÇİ MAH. 49. SOK. 10/D
İSMAİL BEY MAH. SEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51
MİMARSİNAN MH:BAKİ CD.NO:6 
MEVLANA MAH. PAPATYA CAD.42/A TALAS 
GÜRLER MAH. MİLLET CAD. NO:141 
YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C
GAZİ KEMAL MAH. ÇÖMLEKÇİ SOK. NO:34/D
MEDRESE MAH. METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALI APT. ALTI NO: 10
4TEMMUZ MAH.DR.HAYRİ SAVDERT SK.ERTAN AP.NO:29/A KARAMÜRSEL
CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECCİM ARİF SOK. NO:6/A
SIRRI PAŞA MH. ÇAVDAR CAD. No:28  DERİNCE
HACI HALİL MH. YILDIZ CD. NO:13/A GEBZE
CD. NİŞANTAŞI MH. ŞAHİNAĞA SK. KOLEJ SİT ALTI NO:17/A  SELÇUKLU / KONYA
MENDERES CD. MUMCUGİL APT. NO:15 KÜTAHYA
İNONÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5
YENİ MAH. M.EMİN SUNGUR CAD. NO:3
ARDA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A
YARHASANLAR MAH. 2306 SOK. NO:18/A
RAGIPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40
CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C
TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A
YENİ MAH. PTT CD. No: 4GÜLÇE İŞ MERKEZİ KIZILTEPE
POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27
ULUCAMİ MAH. ŞAHİNLER CAD. 5/C MİDYAT 
ÇARŞI CAD. NO: 85/D 
ULUS EGEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88
KONAK MAH. ŞADİ UYSAL CAD. NO:9/B YATĞAN
GÜLPINAR MAH. FATİH CAD. KÖYCEĞİZ
CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD. NO:96 
HAL CİVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55
ZAFER MAH ÜZLÜK CD NO:25 BULANIK 
20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B
ESENBEY MAH. TERMİNAL CAD. BALIM SOK. NO: 2
YENİ MH 319 SOKAK NO:17 
BUÇAK MAHALLESİ ŞAHİNCİLİ CADDESİ NNO:8/A ALTINORDU
KARADERE MAH. GOGİNA SOK. NO:38/A
7 OCAK MAH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI BAHÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13
MÜFTÜ MAH. STAD SOK.NO:30/A 
SEMERCİLER MAH GÖKÇE SOKAK NO:19A SAKARYA
KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞHANI NO: 50/25
MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59
YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:102/B ATAKUM



COOLING FAN OPERATION
Air condition system provide with cooling fan that prevent overheating of the outer surface of the oven 
and prevent damage to surrounding.This fan create an air stream that provide to extract the warm air 
from the front grills (ventilation). At the same time it creates an air curtain between control panel
and cover and it prevent the overheating of these two parts and upper components. Air circulation by 
cooling fan cause of the prevent consendation due to heat and moisture for electrical and mechanical 
components and it provide their safe and ensures of a long life. (See Figure 10) 
The principle of the cooling fan varies by product model. Your product has the following operating 
principles.
• The cooling fan starts running automatically when the ovens start working. Working terminates 
automatically disabled. And it disables automatically when working terminates.
• Cooling fan switch on or off with thermostat on the furnace, at some oven. In this case the cooling fan 
is working on a specific time and disable automatically even if the oven turn o�, causeof the working of 
cooling fan depend on temperature.
• In the touch-controlled products, cooling fan is switch on and off by electronic circuit board. In this 
case the cooling fan is working on a specific time and disable automatically even if the oven turn o�,
causeof the working of cooling fan depend on temperature.

COOKING TIPS
Take care when opening the oven door as steam may escape. Escaped steam can damage your hand, 
face and/or eyes.
Tips for baking
• Use non-stick coated appropriate metal plates or aluminum containers or heat-resstant silicone 
moulds.
• Make best use of the space on the rack.
• It is reccomended to place the baking mould in the middle of the rack.
• Keep the oven door closed.
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0362 543 04 91
0362 833 10 97
0543 603 68 94
0484-311-30-08
0368 261 57 48
0346 221 77 23
-
0414 215 51 40
0414 511 66 53
0414 611 46 46
0486 616 77 82
0541 683 81 32
0532 411 69 52
0282 726 14 40
0288 726 34 97
0282 653 3413
0282 651 66 84
0356 214 85 11
0356 715 56 01
0462 322 19 16
0276 414 31 48
0276 224 19 01
0432 216 34 58
0432 351 95 40
0354 415 77 25
0354 212 40 27
0372 251 36 48
0372 615 65 05

SAMSUN
SAMSUN 
SİİRT
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TOKAT
TOKAT
TRABZON
UŞAK
UŞAK
VAN
VAN
YOZGAT
YOZGAT
ZONGULDAK
ZONGULDAK

BAFRA
ÇARŞAMBA
MERKEZ
ERUH
MERKEZ
MERKEZ
SİVEREK
MERKEZ
VİRANŞEHİR
SURUÇ
CİZRE
SİLOPİ
MERKEZ
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇORLU
ÇORLU
MERKEZ
ERBAA
MERKEZ
EŞME
MERKEZ
MERKEZ
ERCİŞ
SORGUN
MERKEZ
MERKEZ
ÇAYCUMA

KARATAŞ TİCARET
YUNUS TEKNİK SOĞUTMA
ŞEN TAMİRAT
BATUR ELEKTRONİK 
ŞENTÜRK BOBİNAJ
TEKNİK ELEKTRİK
AYDIN TAMİRAT
YILDIRIM ELEKTRİK
YALÇIN SOĞUTMA
ÇINAR SOĞUTMA
CEM ÖZEL SERVİSİ
HUZUR SOĞUTMA
TEKNİK ELEKTRİK
MERKEZ ELEKTRONİK
ÇAĞRI ELEKTRONİK
YILMAZ TEKNİK
TREE ELEKTRONİK
IŞKIN ELEKTRONİK
HİDRO ELEKTRİK
KAZAZ SOĞUTMA
TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
ERTAŞ SOĞUTMA
ÖZUSTA TAMİRAT
ÖZ KANAT ELEKTRİK
ÇAĞDAŞ SOĞUTMA
BARAN SOĞUTMA
İKİEL ELEKTRONİK
YİĞİT TİCARET

KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21
KİRAZLIKÇAY MAH. HASANLI SOK. NO:55 ÇARŞAMBA
ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C
CUMHURİYET CAD. JAPON OASAJI ÜSTÜ ERUH
YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B
PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G
SEYFİ OĞLU CADDESİ  NO:109
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. NO:17/A 
YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D
BARIŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1
KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15
CUDİ MAH. 61. CAD. NO: 11/A
MAH.LİSE CAD NO:9/A SÜLEYMANPAŞA
GOP MAH. KAMBUROĞLU SOK NO:2/4 -A
GOP MAH. UĞUR MUMCU CAD. AKBANK SOKAK NO:1
ÇOBANÇEŞME ATAY CAD. 59850 ÇORLU
REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A
ALİPAŞA MAH. GAZİPAŞA CAD. NO:31 DİZELA APT ALTI
CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C
KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34
ŞEHİT ALİ BEY MAH FAHRİ GÜNDÜZ CD NO:23/B
ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E
ŞEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1
BAHÇELİEVLER MAH .İSMAİL.ÇETİN SK.NO:2
BARAN SOGUTMA AŞAGI NOHUTLU MAH.İNCİ SOK. ASLAN APT. A BLOK 5/A 
TERRAKİ MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO:25
ÇAY MAH.MİMAR SİNAN CADDESİ DERE SOKAK NO:28



Tips for grilling
• Seasoning with the lemon juice and black pepper will improve the cooking performance when cooking 
a whole chicken, turkey or a large piece of meat.
• Let meat rest in the oven for about 10 minutes after cooking time. The juice is beter distrubuted all 
over the roast and does not run out when the meat is cut.
• Fish in a fire-resistant dish should be placed on the rack at the medium or lower level.
• Distrubute the pieces to be grilled on the wire shelf.
• If the grilling is on the wire shelf, locate a dripping pan under it in order to collect the fat. Add some 
water in dripping pan for easy cleaning.

MISCELLANEOUS SUGGESTIONS
The values indicated in the table below are data indicative. They may vary according to type of food as 
well as your preference of cooking.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. 

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) 

etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

• Kırılması, deforme ve zarar görmemesine, 

• Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

• Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları
1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici: 

 (Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması  

 gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır. )

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklar üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine 

 getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya  

 sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlülükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,  

 sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri  

 ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya  

 ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. 

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya  

 bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. 

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu  

 seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayısı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir. 

  



GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti 
kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini 
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve 
arızalar,
g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı 
yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 



ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.



GARANTİ BELGESİ
Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir 
cihazdır. Ürünümüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve 
onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. 
En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA
MERKEZ ADRESİ : DEREBOYU CAD. NO: 15 K:3 HALKALI-İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A :Ş

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

MALIN

CİNSİ: OCAK

MARKASI: CONTI

MODELİ: CAF-113/CAF-213/CAF-215/CAF-214/
                 CAF-216/CAF-314/CAF-316/CAF-414/CAF-416

BANDROLVE SERİ NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, 
fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56’ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, 
tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın 
tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI:
ADRESİ:
TELEFON:
FAKS:
FATURA TARİHİ VE NO:
E-POSTA :
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI – KAŞESİ




