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MİKRODALGA KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kı-

lavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınız-
dan en yüksek performansı elde edebilirsi niz. İyi günlerde kullanınız. 

EMNİYET TALİMATLARI
UYARI: Yanma, elektrik çarpılması, yangın, yaralanma ve yüksek 
miktarda mikrodalga ışınına maruz kalma gibi tehlikeleri en aza 
indirmek için aşağıdaki emniyet talimatlarını okuyunuz.
• Cihazı kullanmadan önce bütün emniyet talimatlarını okuyunuz.
• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebeke-

nize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
• Cihazınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız. 
• Topraklama tesisatını Stilevs Yetkili Servis’ine ya da ehliyetli 

bir tesisatçıya yaptırınız. Topraklama yapılmadan, kullanım ha-
linde ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu 
olmayacaktır.

• Fırını, içi boş iken çalıştırmayınız. Fırına zarar verebilirsiniz. Fı-
rını denemek istiyorsanız içine bir bardak su koyunuz. Su, mik-
rodalga enerjisini emecek ve fırın zarar görmeyecektir.

• Fırın kapağı contası veya menteşeleri hasarlı, şebeke kordonu 
veya takıldığı priz hasar görmüş, fırın yere düşürülmüş veya 
ürününüz hasarlı ise çalıştırmayınız.

• Fırınınızı çalıştırmadan önce kapağının düzgün bir şekilde ka-
palı olduğunu kontrol ediniz. Kapak kilit güvenliği sayesinde 
ürününüz kapağı açıkken çalışmayacak ve pişirme işlemi kapak 
açıldığında sona erecektir. Ön kapak kilit sistemleri kurcalan-
mamalı ve devre dışı bırakılmamalıdır. Ön kapak kilit sistemle-
rinin devre dışı bırakılması durumunda, ürünü kapağı açıkken 
çalıştırmak mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza sebep ola-
bilir.

• Fırınınızı çalıştırmadan önce döner cam tepsi ve döner halka-
nın (rulo bilezik) yerine oturduğundan emin olunuz. Tüm pişir-
me/ısıtma işlemlerinde mutlaka döner cam tepsiyi kullanınız.

• Ürününüzü mutlaka Stilevs Yetkili Servis’ine tamir ettiriniz. 
Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. 

• ketlerinin üzerindeki metal tel ambalaj bağlarını mutlaka çı-
kartınız. Fırına girecek metal parçalar elektrik sıçraması yapa-
bilir, bu da ciddi hasarlara sebep olabilir. 

• Mikrodalga fırınınızı, kabuklu veya kabuksuz, çırpılmamış yu-
murtaları pişirmek veya tekrar ısıtmak için kullanmayınız. Pa-
tates, elma veya bunlar gibi meyve ve sebzeleri pişirmeden 
önce, kabuğunu mutlaka deliniz.
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• Mikrodalga ile pişirme işlemi için kağıt, tahta veya plastik gibi 
maddeler kullanıyorsanız, fırının başından ayrılmayınız. Kağıt ve 
tahta benzeri maddeler yanabilir, plastik maddelerde eriyebilir. 

• EVS Dış Ticaret A.Ş. ürünler üzerinde teknik, fonksiyonel ve es-
tetik değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• Fırın ön yüzü ile kapak arasında herhangi bir nesne koymayı-
nız. Tam kapanmayı engelleyen kağıt havlu, peçete, vb. cisimler 
varsa fırınınızı kesinlikle çalıştırmayınız. Kapak ile fırın gövde-
sinin temas ettiği yüzeyler üzerinde kir, deterjan artığı birik-
mesine izin vermeyiniz. 

• Fırını konserve gibi hava geçirmez kaplarda saklanan yiyecek 
ve karbonatlı içecekleri ısıtmak için kullanmayınız. İçerde olu-
şacak basınç nedeniyle kapağı açarken hasar yada patlama 
meydana gelebilir. 

• Fırının üstünü hava akımının sağlanabilmesi için temiz ve açık 
tutunuz. Hava girişinin veya çıkışının engellenmesi, fırının za-
rar görmesine ve fırınınızın iyi pişirememesine yol açabilir. 
Mikrodalga fırınının düzenli hava akımını sağlayacak şekilde 
yerleştirildiğinden emin olunuz. 

• Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyiniz, yangına neden ola-
bilirsiniz. 

• Ürününüzü giysi yada mutfak havlularınızı kurutmak için kul-
lanmayınız. Giyecekleriniz çok ısıtıldığında alev alabilir veya 
kömürleşebilir. 

• Yağ sıcaklığını kontrol edemeyeceğinizden dolayı fırınınızı yağ-
lı kızartma yapmak için kullanmayınız.

• Biberon içindeki bebek mamalarını ısıttıktan sonra ve bebe-
ğinize yedirmeden önce çalkalayınız ve sıcaklığını kontrol edi-
niz. Biberon içindeki ısı dağılımı eşit şekilde sağlanmış olacak, 
haşlanma veya yanma riski önlenecektir. Isıtma öncesi biberon 
kapağını ve memesini çıkarınız.

• Yemeğinizi pişirmeden önce veya defrost yapmadan önce plas-
tik ambalajını çıkartınız. Bazı istisnai durumlarda yemeğinizin 
pişirilmesi için özel naylon strec film ile kaplanmış olması ge-
rekebilir. Mikrodalga fırında kullanım amacı ile özel tasarlanmış 
torbalar olmadıkça, fırını mısır patlatmak için kullanmayınız. 

• Yeniden dönüşümlü kağıtları kullanmayınız. Çünkü bu kağıtların 
içinde elektrik sıçramasına sebep olabilecek parçacıklar olabilir.

• Fırınınızın fişini kablosundan çekerek çıkartmayınız. Kabloya 
verilecek herhangi bir zarar, ciddi elektrik çarpmaları ile so-
nuçlanabilir. Şebeke kablosu veya fişi zarar görmüş ise fırını 
çalıştırmayınız.  Elektrik kablosunu, fırının ısınan bölümleriyle 
temas ettirmeyiniz. 
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* Mikrodalga fırınınızda su gibi sıvıları ısıtırken taşmasını en-
gellemek için;

* Ağzı dar veya kapalı kaplar kullanmayınız.
* Aşırı ısıtmayınız.
* Kabı mikrodalga fırına koymadan önce içerisindeki sıvıyı 

çay kaşığı ile karıştırın ve pişirme süresinin ortasında fırın 
kapağını açıp tekrar sıvıyı karıştırınız. Pişirme süresince çay 
kaşığını kabın içinde bırakınız. 

• Çorba, sos gibi sıvılar ısıtılırken, fokurdamadan birdenbire kö-
pürerek kaynayabilir ve taşabilir. Bunları ısıtırken fırınınızın 
başından ayrılmayınız. 

• Yanıcı ve kimyasal maddeleri fırının içinde veya yakınında ısıt-
mayınız, saklamayınız. Bunlar yangın tehlikesi veya patlama 
yaratabilir. Bu fırın, özel olarak yiyecekleri ısıtmak yada pişir-
mek için tasarlanmıştır. Sanayi işlerinde yada laboratuar çalış-
malarında kullanmayınız.

• Çocuklarınızın bu ürünü kullanmasına müsaade etmeyiniz.
• Pişirme işlemi bittikten sonra kaplara, fırının içindeki parçala-

ra ve tepsiye dokunurken elinizin yanmasını önlemek amacıyla 
fırın eldiveni veya bez kullanınız.

• Fırınınızı, mutfak lavabosu gibi ıslak yerlere yakın bir yerde 
veya aşırı nemli ortamda kesinlikle kullanmayınız.

• Fırınınızı kapalı yerlerde kullanınız. Bahçe, balkon vb. ortam-
larda kullanmayınız.

• Fırınız hiç bir canlıyı kurutmak için tasarlanmamıştır. 
• Fırının içini malzeme saklamak amacıyla kullanmayınız.
• Fırınınızın şebeke kablosunun masa yada tezgahtan aşağı sark-

mamasına dikkat ediniz; fişini suya sokmayınız.
• Fırını diğer ısıtma araçlarından uzakta bir yere yerleştiriniz ve 

nemli/buharlı ortamda kullanmayınız. Iyi bir performans için fırın 
tarafından emilen soğutma havası 35 dereceyi aşmamalıdır. Ege 
ve Akdeniz Bölgeleri’nde mutfak sıcaklığı 35 dereceyi aşabileceği 
için fırını çalıştırmadan önce mutfağın sıcaklığını kontrol ediniz.

• Fırını; TV, radyo ve antenden en az 2 metre uzağa yerleştiriniz. 
Aksi halde parazit yapabilir.

• Ilk kullanım öncesi fırının içini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
• Fırının içine yerleştirdiğiniz malzeme alev alırsa veya duman 

fark ederseniz fırın kapağını kapalı tutunuz. Fırının çalışmasını 
durdurunuz ve fişi prizden çekiniz ya da evdeki sigortaları çı-
karınız/şalteri kapatınız.

• Fırın kapağı açık iken kapak üzerine dayanmayınız veya çocuk-
ların asılıp sallanmalarına izin vermeyiniz. Fırının kapağı de-
forme olur ve sağlıklı kapanmaz.
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• Düşük sıvı kapasiteli, çikolatalı tatlı ve unlu yiyecekler dikkatli 
ısıtılmalıdır.

• Alüminyum folyo parçalarını fırınınızın iç duvarlarına 2,5cm.’den 
daha fazla yaklaştırmayınız.

• Cihazı sadece kullanma kılavuzunda yazılı olan amaçlar için 
kullanınız. Cihaz içinde kimyasal maddeler ve buharlaştırıcılar 
kullanmayınız. Bu tip fırın sadece besinlerin ısıtılması, pişiril-
mesi ve kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.

• Yetkili servis personeli haricindeki kişilerin bu fırını açmaları 
veya tamir etmeye kalkışmaları ve mikrodalga tehlikesine karşı 
koruma sağlayan kapakları sökmeleri tehlikeli sonuçlar ortaya 
çıkarabilir.

• Bu cihaz Grup 2 SBT (Sanayi, Bilimsel, Tıbbi) Ekipmanıdır. Grup 
2 bütün SBT ekipmanları kapsar. Cihazda radyo-frekans ener-
jisi kasten üretilmiştir ve/veya malzemenin işlemi ve kıvılcım 
aşındırma ekipmanı vb. için elektromanyetik radyasyonun bi-
çimi içinde kullanılmıştır. Eve ait mikrodalga fırınlar Ek A altın-
da bu kapsam içinde bahsedilmiştir. 

• Fırınınızı temizlemek amacıyla asla su vb. sıvılar içine sokmayı-
nız.

• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyece-
ği şekilde saklayın.

• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel 
yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişi-
ler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekil-
de kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına 
dair talimat verilirse kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve 
iş yerlerinde kullanmayınız.

TEKNİK BİLGİLER
Model : Jett 7020
Güç Tüketimi : 220-240V AC 50Hz, 1200W (Mikrodalga)
  220-240V AC         900W (Izgara)
Mikrodalga güç çıkış eğeri : 700W
Işlem Frekansı :  2450MHz
Dış Boyutlar : 262mm(Boy)×452mm(En)×352mm(D)
Fırın Boşluğu Boyutları : 198mm(Boy)×315mm(En)×297mm(D)
Fırın Kapasitesi :  20 Litre
Pişirme Eşitliği :  Döner Masa Sistemi 
Net Ağırlık :  Yaklaşık 11,3 kg
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• Yukarıdaki bilgiyi teyit etmek için lütfen fırınınızın üzerindeki isim 
plakası üzerindeki mevcut bilgiyi kontrol ediniz.

• Cihazınızın kullanım ömrü; 10 yıldır. 

CİHAZIN TANITIMI
1. Kapı Emniyet Kilidi Sistemi
2. Fırın Camı
3. Döner halka 
4. Mil
5. Kontrol Paneli
6. Mikro Dalga Yuvası
7. Cam Tepsi
8. Izgara sıtıcı
9. Metal Ayaklık

MONTAJ
• Fırınınızı açarken, içerisindeki tüm aksesuarları ve paketleri çıkardı-

ğınızdan emin olunuz. 
• Her ihtimale karşı fırınınızın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. 

Eğilmiş kapı, deforme olmuş kapı mühürleri, gevşemiş kilit aksamı, 
fırın içerisinde çapak olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. 
Böyle bir hasar olması durumunda fırını çalıştırmayınız ve en yakın 
yetkili servisle irtibata geçiniz.

• Mikrodalga fırınınızı, kendi ve içinde pişecek yemeğin ağırlığını kal-
dırabilecek düz ve sabit bir zemin üzerine yerleştiriniz.

• Fırını sıcak, nemli, aşırı rutubetli ve kolayca tutuşabilecek maddele-
rin uzağında tutunuz.

• Doğru bir kullanım için fırın yeterli derecede bir hava sirkülasyonu-
na sahip olmalıdır. Fırının üzerinde 20cm, arkasında 10cm ve yanla-
rında 5’er cm’lik  boşluklar kalmasına dikkat ediniz.

• Fırınınızın elektrik fişini, toprak hattı olan bir elektrik prizine soku-
nuz. Aynı prize bağlantısı olan başka bir cihazın olmamasına dikkat 
ediniz. Eğer fırınınız düzgün çalışmaz ise elektrik fişini çıkartıp tekrar 
takınız.

• Cam tepsi, rulo ve mil destekleri olmaksızın cihazı çalıştırmayınız.
• Elektrik fişi ve kablosunun hasarlı olmadığından, fiş ve kablonun 

fırının altından veya başka sıcak yüzeylerden geçmediğinden emin 
olunuz.

• Priz, acil durumlarda fişin hemen çıkarılabilmesi için kolayca ulaşı-
labilecek bir yerde olmalıdır.
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• Açık havada fırını kullanmayınız.
• Mikrodalga pişirmeye uygun 300 ml. su ile dolu bir kabı fırının içine 

koyunuz. Fırını 3 dakika çalıştırınız. Fırının kapağını açın ve suyun 
sıcaklığını test ediniz. Eğer fırınınız çalışıyorsa su sıcak olmalıdır. 

DİKKAT: Su kabını çıkartırken dikkatli olun, sıcak olabilir.

RADYO PARAZİTLERİ
Fırınınızın kullanımı radyo, TV ve benzeri cihazlarda bir takım parazit-
lere sebep olabilir. Bu gibi durumlarda paraziti önlemek veya azaltmak 
için aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:
a. Fırının kapısı ve yüzeyi temizlenmelidir.
b. Radyonuzun veya televizyonunuzun antenini yeniden yönlendiriniz.
c. Alıcınıza göre fırınınızın yerini değiştiriniz.
d. Fırınınızı alıcınızdan daha uzak bir yere koyunuz.
e. Fırınınızı, alıcının fişinin takılı olduğu prizden daha farklı bir prize takınız.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI
Fırınınız, topraklama fişi ve içerisinde topraklama teli içeren bir kablo ile 
donatıldığı için mutlaka topraklanmalıdır. Elektriksel bir kısa devre olayı 
olma durumunda topraklama hattı elektrik şoku riskini minimuma indirir 
ve elektrik akımının bu hat üzerinden çıkışını sağlar. Ayrı bir devre besleme-
sinin sadece fırına has olarak devreye alınması tavsiye edilir.Yüksek voltajın 
kullanılması tehlikelidir ve yangına veya fırında hasara sebebiyet verebilir.
UYARI: Topraklama fişinin uygun kullanılmaması elektrik çarpmasına 
sebebiyet verebilir.
1. Eğer topraklama veya elektrik talimatları konusunda bir sorunuz 

varsa yetkili Stilevs sevisi veya ehliyetli bir teknisyen ile görüşünüz.
2. Elektrik bağlantısı prosedürlerinin yanlış uygulanması ile meydana 

gelebilecek hasar ve yaralanmalardan üretici ve dağıtıcı firma so-
rumlu değildir.

3. Ana besleme kablosundaki teller aşağıdaki renk kodlarıyla belirtil-
miştir.
• Yeşil ve Sarı : TOPRAK
• Mavi : NÖTR
• Kahverengi : FAZ veya CANLI

MİKRODALGA PİŞİRME PRENSİPLERİ
• Yemeği dikkatle ve özenle hazırlayın. Yemeği tabağa iyice dağıttığınız 

takdirde, en iyi sonucu alırsınız. Bu sistem iyi sonuç alabilmek için 
pek çok şekilde yapılabilir.

• Aynı cinsten pek çok parça pişirecekseniz (örneğin patates) bunları 
daire şeklinde eşit aralıklarla fırına yerleştirdiğinizde daha iyi pişer. 
Keskinlikle bir yemeği diğerinin üzerine koymayın.
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• Pişirme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa sürede yemeği pişirin 
ve eğer gerekli ise süre ilave edin. Fazla pişen yemekler yanabilir 
veya tutuşabilir.

• Balık gibi düz olmayan yiyecekleri kuyrukları kabın ortasına gelecek 
şekilde yerleştiriniz. Bütün balık pişirecekseniz üzerine yarıklar açı-
nız, böylece derinin patlamasını önlersiniz.

• Streç film veya yağlı kağıt kullanıyorsanız buharın çıkabilmesi için 
delik açınız yada biraz aralık bırakınız.

• Çok ince doğranmış et parçalarını birbirinin üstüne yerleştirebilir-
siniz. Sucuk, sosis, parça et gibi daha kalın parçalar birbirine yakın 
konulmamalıdır.

• Et suyu ve sosları ayrı bir kapta ısıtınız. Dar ve derin kapları geniş ve 
sığ olanlara tercih ediniz. Et suyu, sos ya da çorba ısıtırken kabın 2/3 
ünden fazlasını doldurmayınız.

• Tavuk, hamburger ve benzeri yemeklerin daha çabuk ve güzel pişme-
si için, pişirme esnasında en az bir kez çeviriniz.

• Köfte gibi yiyecekleri pişirirken, pişirmenin yarısında çeviriniz.
• Küçük parçalı yiyecekler büyük parçalılardan, düzgün şekilli yiyecek-

ler diğerlerinden daha çabuk pişeceklerdir. En iyi şekilde pişirmek 
için besin maddelerini eşit ebatlarda ve düzgün kesiniz.

MİKRODALGA FIRINA UYGUN KAPLAR
DİKKAT: Mikrodalga fırınınızda kesinlikle metal veya metal kaplama 
kapları kullanmayınız.
• Mikrodalga fırınında kullanabilecek ideal kap mikrodalga enerjisini 

yemeğe direkt olarak transfer edebilmelidir.
• Mikrodalga enerjisi metalden geçemediği için metal veya metal çer-

çeveli kaplar bu fırında kullanılmamalıdır.
• Pişirme esnasında geri dönüşümlü kağıt kullanmayın. Bu tip kağıtlar 

küçük metal parçaları içerebilirler ve bu da kıvılcıma veya tutuşmaya 
sebebiyet verebilir.

• Kare veya dik kaplar yerine yuvarlak veya oval kapların kullanılması 
tavsiye edilir. Aksi halde kabın kenarındaki yemek çok pişebilir.

• Fırın içerisindeki aşırı pişmeyi önlemek için alüminyum folyo kul-
lanılabilir. Folyo çok miktarda kullanılmamalı ve fırın iç yüzeylerine 
olan 2.5 cmlik mesafe korunmalıdır.

• Mikrodalgada kullanacağız kabı test etmek için; söz konusu kabı fırı-
nın içine koyun, ayrıca bir de su dolu bir kap koyun. Fırını yüksek se-
viyede 1 dakika çalıştırın. Eğer su sıcak ve deneme için koyduğunuz 
kap dokunulduğunda soğuk ise bu kap mikrodalga fırında kullanıla-
bilir. Ama su ısınmaz ve yanına koyduğunuz kap ısınırsa, mikrodalga-
lar kap tarafından emiliyor demektir dolayısı ile bu kap mikrodalga 
fırında kullanılmaya uygun değildir. 
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• Aşağıdaki sayfadaki liste yardımıyla fırınınız için uygun olan kapları 
seçebilirsiniz.

Pişirme Gereçleri Mikrodalga 
Pişirme

Izgara Kombine 
Pişirme

Isı Dirençli Cam  + + +

Isı Dirençli Olmayan Cam - - -

Isı Dirençli Seramik + + +

Mikrodalgaya Uygun Plastik Kap + - -

Mutfak Kağıdı + - -

Metal Tepsi - + -

Metal Raf - + -

Aluminyum Folyo ve Folyolu Kaplar - + -

KONTROL PANELİ
Kontrol paneli 2 farklı düğmeden oluşmaktadır. Bun-
lardan biri zaman ayarı diğeri ise güç ayarı için kulla-
nılmaktadır.

Güç Ayar Düğmesi
Cihazınızın gücünü ve yapacağınız işlemi seçmenize 
yarayan düğmedir. Bu düğme, pişirme işleminde ilk 
kullanacağınız düğmedir.

Süre Ayar Düğmesi
Zamanlama fonksiyonunu ayarlamak için kullanılır. 

Mikrodalga Pişirme
Mikrodalga pişirme ile ilgili 5 güç seviyesi bulunmak-
tadır. Yapacağını işe en uygun pişirme gücünü Güç 
ayar düğmesini saat yönünde çevirerek seçebilirsiniz. 
Güç seviyeleri aşağıda sınıflandırılmıştır.
 Güç Açıklama
1 %18 Düşük
2 %36 Eritme
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3 %58 Orta 
4 %81 Orta 2
5 %100 Yüksek

KULLANIM TALİMATLARI
KOMBİNE PİŞİRME  (MİKRODALGA + IZGARA)
Kombine pişirme işleminde mikrodalga pişirme ile ızgara pişirme işle-
mi aynı anda gerçekleşir. Kombine pişirme işlemi için, güç seviyesine 
göre 3 farklı kombinasyondan oluşur. Bu 3 farklı kombinasyon aşağıda-
ki tabloda gösterilmiştir. 
Örneğin; 25 dakika boyunca KOMBİNASYON 2 ile puding pişirmek isti-
yorsanız:
• Kapağı açıp yiyeceği mikrodalganın içine koyup kapağını kapatınız.
• Güç düğmesini Kombi. 2 işaretine getiriniz.
• Süre düğmesini 25 dakika posizyonuna getiriniz.
• Başlat düğmesine dokununuz.

Program Mikrogalga Pişir-
me Süresi

Izgara Pişirme 
Süresi

Yiyecek Türü

Combi. 1 30% 70% Balık, patetes, tahıl

Combi. 2 49% 51% Puding, omlet, fırın patates

Combi. 3 67% 33% Tavuk, Ördek

ERİTME (DEFROST)
Bu özellik donmuş yiyecekleri süre programlayarak çözmek için kulla-
nılır. Örneğin, 5 dakika 30 saniye içerisinde çözmek istiyorsanız:
• Kapağı açıp yiyeceği mikrodalganın içine koyup kapağını kapatınız.
• Hızlı Eritme düğmesine dokununuz.
• Arzu edilen pişirme süresini giriniz.
• Başlat düğmesine dokunuz.
NOT: Eritme işlemi esnasında, istenilen sürenin yarısında, cihazınızdan 
bip sesi gelecek ve cihazınız duracaktır. Bu durumda; kapağı açınız, yi-
yeceğinizi diğer yüzünü çeviriniz, kapağı kapatınız ve başlat düğmesine 
tekrar basınız.İşleminiz devam edecektir.

IZGARA PİŞİRME
Örneğin, 40 dakika boyunca ızgara yapmak istiyorsunuz:
• Kapağı açıp yiyeceği mikrodalganın içine koyup kapağını kapatınız.
• Izgara düğmesine bir kez basınız.
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• Arzu edilen pişirme süresini giriniz.
• Başlat düğmesine basınız.
NOT: Maksimum pişirme süresi;  30 dakikadır.

TEMİZLEME VE BAKIM
• Temizlikten önce fırını kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
• Fırının içini temiz tutunuz. Yiyecek artıkları ve sıvılar fırına yapışmışsa ha-

fif ıslak bir bez parçasıyla siliniz. Eğer fırının içi çok kirlenmişse yumuşak 
bir deterjan kullanılabilir. Kapı yüzeyinde çizik ve diğer zararlara yol aça-
bilecek spreyli veya sert temizlik maddeleri kullanmaktan kaçınınız.

• Dış yüzeyler hafif ıslak bir bezle silinmelidir. Fırının içerisinde çalı-
şan parçalara hasar verebileceğinden , fırının havalandırma boşluk-
larına su sızmamasına dikkat ediniz.

• Sıvı döküntüleri ve lekeri çıkartmak için hafif ıslak bir bez ile kapı 
contaları ve bitişik parçaları siliniz. Kapı ve camının her iki yüzünü 
de siliniz. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

• Kontrol panelinin ıslanmamasına dikkat ediniz. Yumuşak ve nemli 
bir bez kullanınız. Paneli silerken fırınınızın çalışmaması için kapısını 
açık bırakınız.

• Fırın kapağının dış yüzeyinde veya içerisinde buhar birikebilir. Bu, 
fırınınızın yüksek nemli işlemlerde çalışmasından kaynaklanır ve 
normal bir olaydır.Yumuşak bir bez kullanarak buharı silebilirsiniz.

• Ara sıra cam tepsiyi çıkartıp temizleyiniz. Bunun için bulaşık makine-
si veya ılık su kullanabilirsiniz.

• Aşırı gürültüyü engellemek için rulo bilezik ve fırın zemini düzenli ola-
rak temizlenmelidir. Yumuşak bir deterjan yardımıyla fırının dip tara-
fını temizleyiniz. Rulo halka için bulaşık makinesi veya ılık su kullana-
bilirsiniz. Temizlik amacıyla rulo halkanın boşluk zemininden alınması 
esnasında bu işlemin uygun bir pozisyonda yapılmasına dikkat ediniz.

• Fırındaki kokuyu gidermek istiyorsanız, bir fincan suya limon kabuğu 
ilave edin ve bu suyun karışımını tutulabilir bir kaseye koyun. 5 da-
kika boyunca bu suyu mikrodalga pişirme işlemine tabi tutunuz. Bu 
işlemden sonra yumuşak bir bez yardımıyla fırının içini kurulayınız.

• Fırınınızın lambasının değişmesi gerekirse en yakın Yetkili Stilevs 
Servisi’yle irtibata geçiniz.

• Fırınınız devamlı olarak temizlenmeli ve içinde yemek artığı kalmama-
sına dikkat edilmelidir. Fırınınızı temiz tutmamanız yüzeyin bozulma-
sına, fırının ömrünün azalmasına ve tehlikeli durumlara yol açabilir.

SERVİSİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE
Eğer cihazınız çalışmazsa:
• Fişin, prize takılı olup olmadığını veya tam olarak oturup oturmadı-

ğını kontrol ediniz.
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• Fırının elektrik aldığı sigorta otomatı atmış mı diye kontrol ediniz. 
Eğer sigortada bir problem yoksa, fırının bağlı olduğu prizde bir 
problem var mı diye kontrol etmek için başka bir cihazı bu prize ta-
kınız ve kontrol ediniz.

• Kontrol paneli doğru ayarlanmış mı ve zamanlayıcı ayarlanmış mı 
diye kontrol ediniz.

• Kapı, kapı emniyet kilidi sistemini kapsayacak şekilde kapanmış mı 
diye kontrol ediniz. Aksi takdirde mikrodalga enerjisi fırının içine ya-
yılmayacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN HİÇBİRİ SORUNU GİDERMEZSE EN YAKIN 
Stilevs SERVİSİYLE İRTİBATA GEÇİNİZ. FIRINI KENDİ BAŞINIZA TAMİR ET-
MEYE ÇALIŞMAYINIZ!

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın 
etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. 
Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik 
aksamı zarar görebilir.

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 
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili 
Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlaya-
cağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili 
Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili 
satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz 
(Unvan kaşesi 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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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 yer-
inin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi duru-
munda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne baş-
vurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

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 78
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri 
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe 
atılmaması gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için 
en yakın toplama merkezine başvurunuz.
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INSTRUCTION MANUALS
Thank you for choosing our products. This instructions manual has 

been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum 
performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
When using electrical appliance basic safety precautions should be 
followed, including the following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to per-
sons or exposure to excessive microwave energy:
• Read all instructions before using the appliance.
• Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do 

not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is 
specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for indus-
trial or laboratory use.

• Do not operate the oven when empty.
• Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it 

is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the 
supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or 
its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a 
hazard

• WARNING: Only allow children to use the oven without supervision 
when adequate instructions have been given so that the child is 
able to use the oven in a safe way and understands the hazards of 
improper use.

• Warning: When the appliance is operated in the combination mode, 
children should only use the oven under adult supervision due to 
the temperatures generated.

• To reduce the risk of fire in the oven cavity:
* When heating food in plastic or paper container, check the oven 

frequently to the possibility of ignition.
* Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing 

bag in oven.
* If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and 

keep the door closed in order to stifle any flames.
* Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper 

products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
• WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed con-

tainers since they are liable to explode.
• Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boil-

ing, therefore care has to be taken when handle the container.
• Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and uten-

sils and even result in skin burns.
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• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated 
in microwave ovens since they may explode even after microwave 
heating has ended.

• Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, 
apples and chestnuts before cooking.

• The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or 
shaken and the temperature should be checked before serving in 
order to avoid burns.

• Cooking utensils may become hot because of heat transferred from 
the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.

• Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use 
in microwave oven.

• WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry 
out any service or repair operation which involves the removal of any 
cover which gives protection against exposure to microwave energy.

• This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of 
Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) 
equipment in which radio-frequency energy is intentionally gener-
ated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the 
treatment of material, and spark erosion equipment.  For Class B 
equipment is equipment suitable for use in domestic establish-
ments and in establishments directly connected to a low voltage 
power supply network which supplies buildings used for domestic 
purpose.

• This appliance is not intended for use by persons (including chil-
dren) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have been given super-
vision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

 
SPECIFICATIONS

Model : Jett 7020
Power Consumption : 220-240V AC 50Hz, 1200W (Microwave)
  220-240V AC 50Hz, 900W (Grill)
Rated microwave power output : 700W
Operation Frequency : 2450MHz
Outside Dimensions : 262mm(H)×452mm(W)×352mm(D)
Oven Cavity Dimensions : 198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity : 20 Liters
Cooking Uniformity :  Turntable System
Net Weight : Approx. 11.3 kg
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INSTALLATION 
• Make sure that all the packing materials are removed from the in-

side of the door.
• WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or 

bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose 
door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If 
there is any damage, do not operate the oven and contact qualified 
service personnel. 

• This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold 
its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven. 

• Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are 
generated, or near combustible materials.

• For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 
20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. 
Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove 
feet.

• Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft 
in their proper positions. 

• Make sure that the power supply cord is undamaged and does not 
run under the oven or over any hot or sharp surface.

• The socket must be readily accessible so that it can be easily un-
plugged in an emergency.

• Do not use the oven outdoors.
 
RADIO INTERFERENCE 
Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, 
TV, or similar equipment.
When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking 
the following measures:
• Clean door and sealing surface of the oven.
• Reorient the receiving antenna of radio or television.
• Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
• Move the microwave oven away from the receiver.
• Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave 

oven and receiver are on different branch circuits. 

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES
• Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
• Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated 

and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or 
ignite.

• Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods 
to cook evenly.
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• Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of 
such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must 
be turned over at least once.

• Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both 
from top to bottom and from the center of the dish to the outside. 

 
GROUNDING INSTRUCTIONS 
This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord hav-
ing a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall 
receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an elec-
trical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing 
an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate 
circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous 
and may result in a fire or other accident causing oven damage.
WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of 
electric shock.
Note:
• If you have any questions about the grounding or electrical instruc-

tions, consult a qualified electrician or service person.
• Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for 

damage to the oven or personal injury resulting from failure to ob-
serve the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the follow-
ing code:

Green and Yellow = EARTH 
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE

 
UTENSILS GUIDE 
• The ideal material for a microwave utensil is transparent to micro-

wave, it allows energy to pass through the container and heat the 
food. 

• Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with 
metallic trim should not be used.

• Do not use recycled paper products when microwave cooking, as 
they may contain small metal fragments which may cause sparks 
and/or fires.

• Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, 
as food in corners tends to overcook.

• Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking 
of exposed areas. But be careful don’t use too much and keep a dis-
tance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.
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The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE MICROWAVE GRILL COMBINATION 

Heat–Resistant Glass Yes Yes Yes

Non Heat–Resistant Glass No No No

Heat–Resistant Ceramics Yes Yes Yes

Microwave–Safe Plastic Dish Yes No No

Kitchen Paper Yes No No

Metal Tray No Yes No

Metal Rack No Yes No

Aluminum Foil & Foil Containers No Yes No

PART NAMES
1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Support
4. Shaft
5. Control Panel 
6. Wave Guide (Please do 

not remove the mica 
plate covering the wave 
guide)

7. Glass Tray 
8.Grill heater 
9. Metal rack 

CONTROL PANEL
The control panel consists of two function operators. One is a timer 
knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR
Use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first 
step to start a cooking session.
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TIMER KNOB
It offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a 
desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING
For pure microwave cooking, there are five power levels from which to 
choose one as best fit to do the job at hand.
Power level increases with the knob turning clockwise. The power lev-
els can be classified as the following:

GRILL
With the knob turning clockwise passing the highest microwave power 
level, the oven come to the grill cooking function which is particularly 
useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of 
chicken. It is also suitable for cooking hot sandwiches and au grain dishes.

COMBINATION COOKING 
This cooking operation combines microwave power with that of grill 
cooking. The operation is categorized into three levels with different 
combination power settings as you can see from the following table. 
These are particularly suitable for certain foods and culinary oper-
ations. As well as for keeping the much desired crispness of certain 
foods. 

The following table shows 3 different power settings for combination 
programs.

Program Microwave 
cooking time

Grill cooking 
time

Suitable for

Combi.1 30% 70% Fish, potatoes, augrain

Combi.2 49% 51% Pudding, omelets, baked 
potatoes

Combi.3 67% 33% Poultry

OPERATION
To set a cooking program
• Place food in oven and close the door. 
• Turn Power/Action Selector to select a power level or cooking function.
• Use Timer knob to set a cooking time
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NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When select-
ing time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then 
return to the correct time. 
CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is 
removed from oven before the set cooking time is complete or when 
oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door 
release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE 
• Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket 

before cleaning.
• Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liq-

uids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may 
be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other 
harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.

• The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To pre-
vent damage to the operating parts inside the oven, water should 
not be allowed to seep into the ventilation openings.

• Wipe the door and window on both sides, the door seals and ad-
jacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or 
spatters. Do not use abrasive cleaner.

• Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, 
damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open 
to prevent oven from accidentally turning on.

• If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, 
wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is 
operated under high humidity condition. And it is normal.

• It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. 
Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.

• The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid 
excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with 
mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water 
or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for 
cleaning, be sure to replace in the proper position.

• Remove odors from your oven by combining a cup of water with the 
juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, micro-
wave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.

• When it becomes necessary to replace the oven light, please consult 
a dealer to have it replaced.

• The oven should be cleaned regularly and any food deposits re-
moved. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead 
to deterioration of the surface that could adversely affect the life of 
the appliance and possibly result in a hazardous.
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• Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; 
it should be disposed to the particular disposal center provided by 
the municipalities.

• When the microwave oven with grill function is first used, it may 
produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, be-
cause the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, 
and the new oven will produce fumes and odor generated by burn-
ing the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a peri-
od of using.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 
If the oven fails to operate:
• Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, re-

move the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again 
securely.

• Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If 
these seem to be operating properly, test the outlet with another 
appliance.

• Check to ensure that the control panel is programmed correctly and 
the timer is set.

• Check to ensure that the door is securely closed engaging the door 
safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow 
into the oven.

 
IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A 
QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN 
YOURSELF.
 

AEEE
This marking indicates that this prod-
uct should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To 
prevent possible harm to the environment 
or human health from uncontrolled waste 
disposal, 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 environmental 
safe recycling.
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İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88


