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1. Cihaz özellikle yiyecekleri ısıtmak, pişirmek için tasarlanmıştır. Cihazı sadece kendi kullanım amacı 
doğrultusunda kullanınız ve cihazı boşken çalıştırmayınız. 

2. Kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Cihazın içindeki sıcak erişebilir yüzeylere temas etmeyiniz. 

3. Isıtılan yiyecekten kaba aktarılan ısı yüzünden pişirme kabı da ısınabilir. Kabı tutmak için ve her türlü 
ısıtılmış gıdayı çıkartırken ısıya dayanıklı fırın eldiveni kullanınız. 

4. Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olduklarından emin olmak için kapları kontrol ediniz. Plastik veya 
kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken tutuşma olasılığına karşı cihazı sık sık kontrol ediniz. 

5. Cihaz kapağı açıkken çalıştırılırsa, mikrodalga enerjisine zararlı bir şekilde maruz kalınabilir. Cihazı kapağı 
kapattıktan sonra çalıştırınız. Ayrıca ön yüzü ile kapısı arasına herhangi bir nesne koymayınız. 

6. Cihazın kapısının güvenlik kilitlerinin bozulmaması veya kurcalanmaması gerekir. 

7. Mikrodalga enerjisine maruz kalınmasına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren herhangi bir 
servis ve onarım işlerini yetkili kişi/servis dışında kişilerin yapması tehlikeli ve yasaktır. 

8. Kullanımda olduğu zaman cihazın yanından ayrılmayınız. 

9. Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanınız. 

10. Elektrik fişine her zaman ulaşılabilecek şekilde yerleştiriniz. Kullanımı esnasında elektrik kablosunun 
yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olunuz. 

11. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara 
sürtünmesini engelleyiniz. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutunuz. 

12. Yiyeceği pişirdikten sonra kapakları ya da folyoyu açarken buhar püskürebilir. Dikkat ediniz. 

13. Cihazda aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayınız. 

14. Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapmayınız. 

15. Cihazı topraklı prizde kullanınız. Uzatma kablosuyla kullanmayınız. 

16. Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayınız. 

17. Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayınız. 

18. Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayınız. 

19. Mikrodalga fırında kullanıma uygun torbaları fırına yerleştirmeden önce kağıt veya naylon torbaların tel 
bağcıklarını çıkartınız. 

20. Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyin yangına neden olabilirsiniz. Duman gözlenirse cihazın düğmesini 
kapatın veya fişini çıkarın ve alev almasını engellemek için kapağı kapalı tutunuz. 

21. Cihazın iç kısmını bir şeyler saklamak amacıyla kullanmayınız. Cihaz kullanımda değilken içinde kağıt 
ürünler, yemek pişirme malzemeleri veya yiyecek bırakmayınız. 

22. Patlama tehlikesi olduğu için sıvılar veya diğer yiyecekleri kapalı kaplarda ısıtmayınız. 

23. İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, cihazdan çıkarıldıktan sonra püskürerek kaynamasına neden olabilir; bu 
nedenle kapları tutarken dikkatli olunuz. 

24. Cihazın devrilmesini önlemek için tezgahtan minumum 8 cm içeriye koyun. Yeterli havanın sağlanabilmesi 
için cihazın üst kısmında en az 30 cm arka kısmında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır. Cihazın yanlarını hava 
sirkülasyonunun sağlanabilmesi için temiz tutun. Cihazın düzenli hava akımını sağlayacak şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun. Cihazı ocak veya diğer ısı üreten cihazların üzerine yerleştirmeyin. 

25. Cihazı taşımadan önce, hasar görmesini önlemek için döner tablayı sabitleyin. 

26. Cihazın arkasında ve yanlarında bulunan ve gerekli hava sirkülasyonunun sağlanması için kabin duvarları ile 
cihaz arasındaki minimum mesafenin korunmasını sağlayan parçaları asla çıkarmayın. 

 


