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Değerli Müşterimiz, 

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullan-
ma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız, 
cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi gün-
lerde kullanınız.

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesis-
lerde üretilmiştir.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
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UYARILAR
• Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. 

Kurallara aykırı bir kullanım kişiye ve cihaza zarar verir.
• Cihazınız çalışmaz iken dahi olası risklere karşı fırın içerisine 

yanıcı, tutuşabilen, eriyebilen veya ısıyla bozulabilecek her-
hangi bir şey koymayınız.

• Cihaz, dışardan ayarlı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalış-
tırılabilir şekilde ayarlanmamıştır.

• Cihaz çalışırken, kapak yüzeyi yüksek sıcaklıklarda olabilir.
• Cihazın yüzeyi henüz sıcak iken tepsiye veya fırın içine soğuk 

su dökmeyiniz. Ani ısı değişimi sonucunda cihaz yüzeyi zarar 
görebilir, haşlanmalara sebep olabilir.

• Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalan-
dırma isteyebilir, örneğin bir pencerenin açılması veya daha 
etkili havalandırma, örneğin varsa mekanik havalandırma se-
viyesinin yükseltilmesi. Cihazı kullanmaya başlamadan önce 
perde, tül kâğıt ya da yanıcı (alev alabilir) maddeleri cihazdan 
uzak tutunuz. Kolay tutuşabilen ya da yanıcı maddeleri cihazın 
içine veya üzerine koymayınız.

• Cihazın etrafında bulunan çocuklara dikkat ediniz.
• Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın 

kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu ciha-
zın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar 
dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılması amaçlanmamıştır.

• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel ye-
tenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler ta-
rafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kul-
lanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair 
talimat verilirse kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakım gözetimi olmaksızın çocuklar tara-

fından yapılamaz.
• Cihaz çalışırken ya da çalışmaya başladıktan kısa süre sonra 

oldukça sıcak olacaktır; ısıtıcı yüzeylerine dokunmayınız, ço-
cukların dokunmasına izin vermeyiniz.
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• Cihazı ve kabloyu 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutunuz. 
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar göze-
tim altında bulundurulmalıdır.

• Cihaz ev ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur.
• Fırın kapağı açıkken kapağın üzerine ağır nesnelerle bastırma-

yınız, ağır nesneleri yaslamayınız, koymayınız ya da fırın kapa-
ğından tutarak taşımayınız.

• Cihazınızı sadece yemeklerinizi pişirme ve ısıtma amaçlı kul-
lanınız. Lütfen cihazınızı amacı dışında (ortamı ısıtma, ticari 
amaçlı, vb.) kullanmayınız.

• Olası bir elektrik şokuna maruz kalmamak için, cihazınızın 
lambasını değiştirmeden önce, fişin takılı olmadığından emin 
olunuz.

Bu ürünün kullanım ömrü 10 (on) yıldır.
DİKKAT!
Etiketin bulunduğu yerler sıcak yüzeye sahiptir. Do-
kunmayınız.

ELEKTRİK BAĞLANTISI VE GÜVENLİK
• Cihazınız 16 Amper akım gerektirir. Eğer gerekliyse, cihazın kurulu-

munu vasıflı kişilere yaptırınız. 
• Cihazınız 230V, 50Hz elektrik kaynağına uygun olarak ayarlanmıştır. 

Eğer şebeke değerleriniz belirtilen değerlerden farklıysa, ehil kişi-
lerle iletişime geçiniz.

• Cihazınızın elektrik bağlantısı sadece talimatlara uygun olarak kuru-
lan topraklamalı prizlerle yapılmalıdır. Cihazınızın konumlandırıla-
cağı yerde topraklamalı bir priz yoksa yetkili servisle iletişime geçi-
niz. Topraklamasızprizlerden kaynaklanabilecek hasarlardan dolayı 
üretici firma sorumlu tutulamaz.

• Besleme kordonu (fişli kablo) hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir 
duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi ya da 
aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazın kablosu cihazınızın sıcak parçalarına temas etmemelidir.
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CİHAZIN TANITIMI

1. Kumanda paneli  6. Fırın ayakları
2. Fırın gövdesi  7. Fırın cam kapağı
3. Kulp  8. Kumanda düğmeleri
4. Kazan  9. Yuvarlak tepsi
5. Isıtıcılar  10. Kare tepsi
   11. Izgara

TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka : Stilevs Besleme voltajı : 220-240V, ~ 50/60Hz.
Modeli : Jett 4510 Turbo fan : 3-15W
Kapasite : 45 litre Fırın lambası : 15-25W
Dış genişlik : 590 mm 
Dış derinlik  : 470 mm 
Dış yükseklik  : 330 mm 
İç genişlik : 440 mm 
İç derinlik : 420 mm 
İç yükseklik : 240 mm
Termostat : 40- 240°C
Zamanlayıcı : 0 - 90 dk.
Alt ısıtıcı : 800W
Üst ısıtıcı : 600W
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FIRIN VE KUMANDA PANELİNİN AÇIKLAMASI    

Zamanlayıcı: 
Zamanlayıcıyı istenilen termostat derecesinde önerilen pişirme süresine göre 
ayarlayınız. Ayarladığınız süre dolduğunda zamanlayıcı  ısıtıcıların elektriğini 
kesecek ve çınlama sesiyle uyarı verecektir. Cihazınızı kapatmak için zaman-
layıcı, program ve termostat düğmesini sıfır konumuna getiriniz. Zamanlayıcı     
(   ) konumuna getirildiği zaman süresiz çalışacaktır.

Termostat:
• Termostat fırın içerisinde 40-240 °C aralığında sıcaklık sağlar.
• Fırın programlayıcı kumanda düğmesi ile kullanılır. Fırınınızın içindeki sı-

caklık, ayarladığınız değere ulaştığında termostat devreyi keser ve termos-
tat ışığı söner. Sıcaklık ayarlanan değerin altına düştüğünde ise, termostat 
tekrar devreye girer ve termostat ışığı yanar.

Programlayıcı:
• Fırın fonksiyonlarını seçmenizi sağlar. Bir sonraki bölümde fonksiyonlar 

açıklanmıştır. Fonksiyon seçici düğme ile birlikte fırın termostat düğmesi-
ni de seçtiğiniz bir sıcaklık değerine getirmeniz gerekmektedir. Aksi halde 
seçtiğiniz fonksiyon düğmesi çalışmaz.

• Fırın Fonksiyonları Kullanımı Fırın fonksiyonları modele göre değişiklik 
gösterebilir: Her mini-midi fırın modeli bahsi geçen tüm fırın fonksiyonla-
rını içermeyebilir.

Üst Isıtıcı

Alt Isıtıcı

Alt ve Üst Isıtıcı

Alt Isıtıcı ve Turbo 
Fan

Alt ve Üst Isıtıcı 
ve Turbo Fan
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Üst ve Alt Isıtma
Üst ve alt ısıtıcı devreye girer. Yiyecekler, üstten ve alttan aynı 
anda ısıtılır. Örneğin kekler, börekler veya pişirme kalıpların-

daki kekler ve güveçler için uygundur. Tek tepsi ile pişirme yapınız.

Alt Isıtma
Yalnızca  alt  ısıtıcı devreye girer. Örneğin; pizza ve alttan kah-
verengileşmesi istenen yiyecekler için uygundur.

Üst Isıtma
Yalnızca üst ısıtıcı devreye girer. Turbo fan özelliği sayesinde 
ısı homojen olarak fırın içinde yayılır. Örneğin kekler, börek-

ler veya pişirme kalıplarındaki kekler ve güveçler için uygundur. Tek 
tepsi ile pişirme yapınız.

Turbo fan destekli alt ısıtma
Alt ısıtıcı turbo fan motoru ile birlikte çalışır. Sıcak hava fırın 
içinde eşit olarak dağılır. Lahmacun ve pide gibi yiyeceklerin 

altının daha iyi pişmesi ve gevrek olması için idealdir.

Turbo fan   
Turbo fan, üst ve alt ısıtıcılarla birlikte devreye girer. Turbo 
fan özelliği sayesinde ısı homojen olarak fırın içinde yayılır. 

Örneğin kekler, börekler veya pişirme kalıplarındaki kekler ve güveçler 
için uygundur. Tek tepsi ile pişirme yapınız.

FIRININ KULLANIMI
• Fişi topraklamalı prize takınız. 
• Zamanlayıcıyı manuel ya da otomatik pişirme konumuna getiriniz. 
• Aşağıdaki pişirme tablosundaki değerlere göre termostatı uygun sıcaklık 

değerine ayarlayınız. 
• Eğer zamanlayıcıyı manuel konumuna ayarlamışsanız, pişirme sonunda bir 

uyarı sesi duyacaksınız.
DİKKAT: Fırınınızın ilk kez çalıştırılması esnasında ısıtıcıların üzerindeki koru-
yucu malzemelerin sertleşmesi sırasında hafif bir duman ve koku çıkabilir. Bu 
normal bir durumdur, üretim hatası değildir.

Buz çözme: 
• Buzu çözülecek malzemeyi kabından çıkartarak ızgaranın üzerine yerleştiriniz. 
• Izgaranın altına çözülen suyun akması için kare tepsiyi sürünüz. Böylece 

çözülecek ürünler kendi çözülmüş suyunun içerisinde beklemeyecektir. 
• Çözülmüş suyu kesinlikle kullanmayınız (sağlık açısından) ve dökünüz.
• Buz çözme özelliğini pişirme tablosunda belirtildiği şekilde kullanabilirsi-

niz.
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• Çözme esnasında alt ve üst ısıtıcı ve turbo fan ( ) kullanmanız önerilir. 
Ürünün ağırlığına göre buz çözme süreleri değiştiğinden, çözülmeyi ara ara 
kontrol ediniz.

• Fırında, aynı anda kare tepsi ve yuvarlak tepside pişirme yapmayınız.
• Pişirme işlemine başlamadan 8-10 dakika önce fırınınıza ön-ısıtma yapma-

nızı öneririz.
DİKKAT: Bu fırın yalnızca evde pişirme amaçlı olarak üretilmiştir. Lütfen başka 
amaçlar için kullanmayınız.

PİŞİRME TABLOSU
Test edip pişme değerlerini tespit ettiğimiz yiyecek çeşitlerinin bilgilerini aşa-
ğıdaki tabloda bulabilirsiniz. Pişirme süreleri şebeke voltajı, pişecek malzeme 
niteliği, miktar ve sıcaklığa bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu de-
ğerleri kullanarak pişireceğiniz yemekler damak tadınıza uygun olmayabilir. 
Denemeler yaparak farklı lezzetler ve damak tadınıza uygun sonuçlar elde 
etmek için farklı değerler belirleyebilirsiniz.

Yiyecekler Termostat 
derecesi (°C)

Pişirme 
süresi (dk.)

Raf Sırası

Kurabiye 170-180 25-30 Orta Raf
Pasta 170-190 30-40 Orta Raf
Börek 180-220 40-50 Orta Raf
Kek 160-180 30-40 Orta Raf
Makarna (fırında) 190-210 20-30 Orta Raf
Balık 220-MAX 30-40 Orta Raf
Kuzu eti 220-MAX 90-120 Orta Raf
Koyun eti 220-MAX 90-120 Orta Raf
Dana eti 220-MAX 90-120 Orta Raf
Hindi 220-MAX 45-55 Orta Raf
Parça piliç 220-MAX 75-100 Orta Raf
Buz çözme 60-120 55-60 Orta Raf

DİKKAT: “Pişirme yapmadan önce fırınınızı ön ısıtma yapınız. Ön ısıtma süresi 
olarak sıcaklık lambasının ilk sönünceye kadar geçen zamanı kabul edebilir-
siniz.”

Yoğurt: 
• Fırın boş iken; yoğurt modu (    ) termostat bölümünden seçilir ve program 

olarak alttan ısıtma (   )seçilir. 
• 10 dakika ön ısıtma yapılır ve ayrı bir yerde mayalama işlemine başlanır.
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• Mayalama; almış olduğumuz çiğ süt 90oC’de 10-15 dakika kaynatıldıktan sonra, 
(mayalama sıcaklığı) 43-45oC’ye kadar soğuturuz.  Süt bu sıcaklık aralığınday-
ken %1-3 oranında maya eklenerek hafifçe karıştırılır. Maya eklenmiş olan süt, 
ağzı kapatılmadan ön ısıtma yapılmış olan fırının 1. rafına yerleştirilir ve fırın 
kapağı kapatılır. Zaman manuel konumuna alınır. 5 saat sonra mayalanmış yo-
ğurt fırından çıkarılı ve oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletilir. 4oC’lik bir buz-
dolabına konulan yoğurt en az 1 gün sarsmadan bekletilir. Bir günün sonunda 
yoğurt tüketime hazır hale gelir. Afiyet olsun...

EĞER FIRININIZ ÇALIŞMIYORSA
• Lütfen cihaz kablosunun fişinin prize iyi takılıp takılmadığını kontrol ediniz. 
• Elektrik şebekesini kontrol ediniz.
• Sigortayı kontrol ediniz.
• Güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer 

sorun halen devam ediyorsa yetkili servise başvurunuz.

FIRIN LAMBASI
UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için 
lambayı değiştirmeden önce cihazın devresinin açık ol-
duğundan emin olunuz. (Devrenin açık olması elektriğin 
kesik olması anlamındadır.)
İlk önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz ve cihazın 
soğumuş olduğundan emin olunuz.
Cam korumayı yandaki şekilde gösterildiği gibi çevire-
rek çıkartınız.
Daha sonra lambayı döndürerek çıkartınız, aynı özellik-
teki yeni lambayı takınız. Lamba özellikleri şu şekilde 
olmalıdır: 230 V, AC 15-25 W Type G9.
Son olarak cam korumayı yerine takınız. 

BAKIM VE TEMİZLİK
• Cihazınızın fişini prizden çıkarınız.
• Cihazınız çalışıyorken ya da çalışmaya başladıktan hemen sonra çok sıcak 

olur. Bu durumda sıcak parçalara temas etmekten sakınınız.
• Fırınınızın iç parçalarını, kapağı, tepsiyi ve fırının diğer parçalarını sert fırça, 

temizleme teli ya da bıçak gibi araçlarla temizlemeyiniz. Aşındırıcı, çizici de-
terjan kullanmayınız.

Buharlı Temizleme: 
• Fırın içerisinde oluşacak buhar sayesinde yumuşayan kirlerin kimyasal madde 

kullanmadan temizlenmesini sağlar.
• Fırın içerisindeki aksesuarların tamamını çıkarınız. Kare tepsi içerisine 2 su 

bardağı su koyarak tepsiyi en alt rafa yerleştiriniz. 
• Termostatı (   ) buharlı temizleme moduna getiriniz ve zamanı 30 dakikaya 
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ayarlayınız. 
• Programı alttan ısıtma (  ) pozisyonuna getiriniz. 
• Fırın 30 dakika çalıştıktan sonra kapağı açıp fırın iç yüzeyini ıslak bir bez yardı-

mıyla siliniz. 

AEEE YÖNETMELİGİNE UYUM VE ATIK ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI
1. Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elekt-

rikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve ya-
saklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

2. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli 
parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün 
sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama 
noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz.

3. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların ko-
runmasına yardımcı olunuz. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için 
elektrik fişini kesiniz çalışmaz duruma getiriniz.

AMBALAJ BİLGİSİ
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir mal- 
zemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayınız, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız. 

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden 

koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak 
hasarlarda garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kul-
lanılmayan ürünün garanti başlangıcı, Stilevs Yetkili Servisi 
tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün 
itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya 
(ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşe-
si ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize 
şahsen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan; 
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AEEE Yönetmeliğine 
Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine 
uygun olarak geri dönüşümü 
olan parçalardan oluştuğu 
için çöpe atılmaması gerek-
mektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için 
en yakın toplama merkezine 
başvurunuz.

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 

olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Ha-
kem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumun-
da, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, 
  No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 7 8  
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  Türkiye
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Dear Customer,

Thank you for choosing our product. This instructions manual has 
been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum 
performance from your product.

This product has been produced in modern environment-friendly 
facilities without adversely affecting nature.

“Complies with AEEE Regulation.” 
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WARNINGS
• This appliance is manufactured in accordance with the safety regulations. Op-

eration against the rules cause harm both to the person and the appliance.
• Do not put any flammable, ignitable materials or material that may melt or 

deform due to the heat inside the oven against possible risks even when 
your appliance is not operated.

• The appliance is not intended to be operated by means of an external timer 
or separate remote- control system

• Door surface may reach high temperatures when the appliance is operated.
• Do not pour cold water to the tray or inside the oven while the surface of the 

appliance is still  hot.  Surface of the appliance may get damaged as a result 
of  the sudden change in the temperature, and it may cause scaldings.

• Long   term   intense   use    of    the    appliance  may  require  extra  ventilation,  
for  example, opening a  window,  or  a  better  ventilation,  such  as  increasing  
the  mechanical  ventilation   level.  Put curtains, tulles, paper or any flammable 
(ignitable) material  away  from  the  appliance  before starting to use the appli-
ance. Do not put ignitable   or   flammable   materials    on    or in  the appliance.

• Keep an eye on the children in the vicinity of the appliance.
• This appliance is not intended to be used by people with physical, sensory 

and mental disabilities (including children) or those who have not adequate 
experience and knowledge regarding  its  use,  unless they are under the 
supervision of a person responsible for the safety of the appliance.

• Appliance may be used  by  children  above  age of 8, persons with limited 
physical,  perceptual  or mental abilities or persons with a lack of experience 
and knowledge if they are supervised or given instructions on the operation 
of the appliance and any relevant risks they may be encountered.

• Children should not tamper with the appliance.
• Cleaning and user maintenance of the appliance shall not be performed by 

unattended children.
• Appliance shall be very hot while it  is  being operated or after a short while 

when it is operated;  do not touch heater surfaces, and let children to touch 
these surfaces.

• Keep the appliance and cord away from children under 8. Children shall be 
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• This appliance is intended to be used in household and similar applications 
such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.

• Do not apply pressure on the oven door with heavy objects when the door     
is open; do not lean, place heavy objects on the door or handle the appli-
ance by holding its door.
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• Use your appliance for cooking and heating your meal only. Do not use your 
appliance for unintended purposes (heating the room, for commercial pur-
poses etc.).

• Ensure that the appliance is unplugged before replacing the lamp of your 
appliance to prevent a risk of electric shock.

CAUTION!
The surfaces of the areas with this label are hot. Do not touch.

ELECTRICAL CONNECTION AND SAFETY
• Your appliance requires a current of 13 Amperes. Have the appliance in-

stalled by qualified persons, if required.
• Your appliance is designed for a power supply of 220-240V, ~ 50/60Hz. If your  

mains  supply  specifications  are  different  from   the   specified  values, 
contact qualified persons.

• Electrical connection of your appliance shall only be performed with earthed 
outlets installed as per the regulations. Contact authorized service if an 
earthed outlet is not available where the appliance shall be placed. Manu-
facturer is not responsible for damages caused by unearthed outlets.

• If the mains cord (plugged cord is damaged, this cord must be replaced by  
the importer or its service agent or an equally qualified personnel to pre-
vent a hazardous situation.

• Power cord of your appliance shall not come into contact with the hot com-
ponents of the appliance.

EXPLANATION OF THE OVEN AND THE CONTROL PANEL

Top heater

Bottom heater

Bottom and top 
heater

Bottom heater 
and Turbo Fan

Bottom and top he-
ater and  Turbo Fan
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EXPLANATION OF THE OVEN

1. Control panel  6. Oven pedestals
2. Oven body  7. Oven glass door
3. Handle  8. Control buttons
4. Cooker  9. Circular tray
5. Heaters  10. Rectangular tray
   11. Grill

Timer: Set the timer to the recommended cooking time at the desired thermostat de-
gree. When the set time has expired, timer shall cut off the power of the heaters and 
provide a warning with a tingling sound. Set the timer, programmer and thermostat 
buttons to zero position to turn off your   device.  When  the   timer   is   set  to       po-
sition, it will be working independent of the time.

Thermostat: Thermostat ensures a temperature from 40 to 240 °C inside the oven.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand : Stilevs Internal height : 240 mm
Model : Jett 4510 Thermostat : 40- 240°C
Capacity : 45 liters Timer : 0 - 90 dk.
External width : 590 mm Bottom heater : 800W
External depth  : 470 mm Top heater : 600W
External height : 330 mm Supply voltage : 220-240V, ~ 50/60Hz.
Internal width : 440 mm Turbo fan : 3-15W
Internal depth : 420 mm Oven lamp  : 15-25W
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COOKING CHART
Below you may find the information about the food we have tested in our laborato-
ries to determined their cooking times. Cooking times may vary as per mains voltage, 
quality, amount of the ingredients to be cooked, and the temperature. Meals you cook 
using these values may not appeal to your tastes. You may discover different values by 
making experiments to achieve different flavours and results that appeal to your taste.

Food Thermostat 
setting (°C)

Cooking 
Time (min.) Shelf Order

Cookie 170-180 25-30 Center Shelf
Cake 170-190 30-40 Center Shelf
Pie 180-220 40-50 Center Shelf
Muffin 160-180 30-40 Center Shelf
Pasta (baked) 190-210 20-30 Center Shelf
Fish 220-MAX 30-40 Center Shelf
Lamb 220-MAX 90-120 Center Shelf
Mutton 220-MAX 90-120 Center Shelf
Veal 220-MAX 90-120 Center Shelf
Turkey 220-MAX 45-55 Center Shelf
Poultry 220-MAX 75-100 Center Shelf
Defrost 60-120 55-60 Center Shelf

WARNING: “Pre-heat your oven before cooking. You may consider the time required 
until the temperature light is turned off for the first time as the pre-heating time.”

OPERATION OF THE OVEN
• Connect the plug to the earthed outlet. Bring the timer to manual or automatic cook-

ing position. 
• Set the thermostat to a proper temperature as per the values in the cooking chart. 

If you have set the timer to manual, you shall hear a warning sound at the end of 
cooking.

• Some smoke and odour may occur while the protective materials on the heaters 
harden during the first operation of your oven. This is normal and not a manufactur-
ing fault.

• In order to make yoghurt: Boil the unpasteurised milk. Cure the boiled milk after it is 
cooled. Set the oven temperature to 40 - 50 °C, and operate the fan. Cook the cured 
milk in the oven for 3 to 3.5 hours in a pan with a lid.

Thawing: 
• Remove the food to be thawed from its container and place it on the grill. Slide the 

rectangular tray under the grill to collect dripping water. Thus, thawed food shall not 
be kept inside its thawed water. Do not use thawed water (for health purposes) and 
discharge it.

• You may use thawing feature as specified in the cooking chart.
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• It is recommended that you use top and bottom heaters and the turbo fan (  )
while thawing. As the thawing times vary as per the weight of the food, check it once 
in a while.

• Do not cook using the rectangular and circular trays at the same time in the oven.
• We recommend you to pre-heat your oven 8 to 10 minutes before cooking.

WARNING: This oven is intended for household cooking only. Do not use for other 
purposes.

Curing Yougurt: 
• Select the yoghurt mode from thermostat section while the oven is empty, set the 

switch to lower resistance (   ), pre-heat for 10 minutes and start curing at some-
where else.

• For curing, we boil the raw milk we have purchased at 90°C for minutes, and then 
cool it down to 43-45°C (curing temperature). Add yeast with a ratio of 1%-3% add 
stir slowly while the milk is at this temperature. Put the milk added with yeast to the 
1st shelf of the preheated oven without closing its lid and close the oven door and 
set the timer to manual. After 5 hours, remove the cured yoghurt from the oven and 
keep it at room temperature for 15-20 minutes, and keep the yoghurt without shaking 
it for 1 day at 4°C in a refrigerator. After 1 day, yoghurt is ready to be consumed. Bon 
appetite.

IF YOUR OVEN DOES NOT OPERATE
• Please check if the power cord is plugged to the outlet  securely. Check the mains 

supply.
• Check the fuse.
• Check for any damage to the power cord. Contact the authorized dealership if the 

issue is not resolved.

OVEN LAMP
WARNING: To avoid electric shock, ensure that the device circuit 
is open before changing the lamp. (Open circuit means that the 
power is cut-off.)
Cut off the power supply of your appliance first, and ensure that 
the it is cooled down.
Remove the glass protector by rotating as shown in the figure.
Then, remove the lamp by rotating it, and install the new lamp 
with the same specifications. Lamp specifications shall be as fol-
lows:
220-240 V , 50/60Hz., 15W, Type G9
Finally, install the glass protector to its original position.

MAINTENANCE AND CLEANING
• Unplug your appliance.
• Appliance may be very hot while it is being operated or after a short while when it is 

operated.
• In this case, do not touch hot parts.
• Do not clean the interior parts, door, tray and other parts of the oven with tools such 

as bristle brushes, steel wool or knives. Do not use abrasive and scratching deter-
gents.
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Steam Cleaning: 
• This allows cleaning of the dirt that is softened by the steam occurred inside the 

oven without using chemicals.
• Remove all accessories from the oven. Put 2 glasses of water inside the square tray, 

and place the tray to the bottom shelf.
• Bring the thermostat to steam cleaning (   ) mode. Set the timer to 30 minutes.
• Bring the switch   to lower resistance mode.
• After operating the oven for 30 minutes, open the door and wipe the inner surface of 

oven with a damp cloth.

COMPLIANCE WITH AEEE REGULATIONS AND WASTE DISPOSAL
1. This product does not contain the dangerous and prohibited materials indicated in 

“Waste Electrical and Electronic Equipment Control Regulation” published by Min-
istry of Environment and Urbanisation of Republic of Turkey. Complies with AEEE 
Regulation.

2. This product was manufactured from recyclable and reusable high quality parts and 
materials. Therefore, do not dispose of this product with other domestic wastes at 
the end of its life cycle. Take it to a collection point for electrical and electronic 
equipment. You can ask your local administration about these collection points.

3. You can help protect the environment and natural resources by delivering the used 
products for recycling. Before disposing of the product, cut the power cord and ren-
der it non-functional for children’s safety.

PACKAGE INFORMATION
The product’s packaging is made of recyclable materials, in accordance with the Na-
tional Legislation. Do not dispose the packaging waste with the household waste or 
other wastes, dispose it to the packaging collection areas specified by local authori-
ties.

MANUFACTURER / IMPORTER COMPANY:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Address : Yakuplu Mah. Haramidere Cad.   Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524,        
  Beylikdüzü, İSTANBUL
Tel.  : (0212) 876 75 7 8  
Fax  : (0212) 876 75 88
Origin  :  Türkiye

Complies with AEEE Regulation
AEEE
This marking indicates that 
this product should not be 
disposed with other household 
wastes throughout the EU. To 
prevent possible harm to the 
environment or human health 
from uncontrolled waste dis-
posal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse 
of material resources. To return 
your used device, please use the 
return and collection systems or 
contact the retailer where the 
product was purchased. They 
can take this product for envi-
ronmental safe recycling.











Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına 
alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın 
garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 

masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya itha-

latçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 

ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini red-
dedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müte-
selsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü 
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu-
na veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis ista-
syonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde gider-
ilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın 
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süres-
ine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşma-
zlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne baş-
vurabilir.
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Tarih / İmza / Kaşe

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,   
   34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

MALIN   
Cinsi : Midi Fırın             
Markası : Stilevs  
Modeli : Jett 4510
Menşei : Türkiye
 
                                                  
Teslim Tarihi ve Yeri  

Garanti Süresi: 3 Yıl    Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :
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