
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VINTAGE ELEKTRİKLİ MİNİ FIRIN 

KULLANMA KILAVUZU 
 

  



 BU KİTAPÇIĞI ATMAYINIZ  2 

BU KİTAPÇIK HAKKINDA 
 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü 
potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış 
olsanız dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu 
cihazı sadece kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda kullanınız. 
Kitapçığı okuduktan sonra atmayınız. Cihazı başka birilerine verecek olursanız bu 
kitapçığı da dahil etmeyi unutmayınız. 
 
 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 
 
KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  
 
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
1. Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 

aynı olduğundan emin olunuz.  
2. Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra fişini 

prizden çekiniz.  
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerinde veya yanında bırakmayınız.  
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerde kullanınız.  
5. Cihazı hiçbir zaman yağmura ya da güneşe mağruz bırakmayınız. 
6. Cihaz prizinin sıcak yüzeylere temas etmediğinden emin olunuz.  
7. Bu cihazlar, sadece yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya 

kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili tehlikeler konusunda 
gerekli talimatlar verildiği takdirde düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir.  

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla 
oynamamalıdır. Temizlenmesi ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihaz ve kablosu küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.  
10. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya batırmayın, 

bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez kullanınız.  
11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 

temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  
12. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 

önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

13. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 
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14. Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi 
durumunda her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya yetkili 
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

15. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli 
kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 
aynı olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları 
kullanımda kusurlara neden olabilir. 

16. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  

17. Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 
edilmemelidir.  

18. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 
tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  

19. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 
1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  

20. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  

21. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 
kablosunu kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesi tavsiye edilir.   

22. Bu cihaz, ev tarzı kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. 

23. Bu cihaz, sadece eve ait veya benzeri kullanımlar için uygundur. (Örn: ofis ve 
işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için) 

24. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki 
nedenlerden kullanmayınız. 

 
 

KULLANIM AMACI 
 
Bu cihaz sadece gıda maddelerini pişirmek ve ısıtmak için tasarlanmıştır. 
Bu cihaz, sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazı eve ait veya benzeri kullanımlar için kullanınız. (Örn: 
ofis ve işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için)  
 
Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
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CİHAZIN TANIMI (Şekil 1) 
 
A. Tutma kulpu 
B. Isıtıcı parçalar 
C. Izgara teli 
D. Tepsi 
E. Izgara teli/tepsi seviyeleri 
F. Cihaz gövdesi 
G. Termostat ayarı 
H. Program ayarı  
I. Isı göstergesi 
L. Zamanlayıcı ayarı 
M. Izgara teli/tepsi tutacağı 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BU KİTAPÇIĞI ATMAYINIZ  5 

 
CİHAZ KULLANIMI 

 
İLK KULLANIM: 
Cihazı ilk defa yemek pişirmek için kullanmadan önce, elektrikli ev aletlerindeki 
izolasyon malzemesi ve ısıtıcılardan gelecek koku ve dumanı elimine etmek için fırın 
boşken çalıştırmalısınız: 
1. Program ayarını (H) üst ve alt ısıtma simgesine (en yüksek ayar) getirerek fırını 

çalıştırınız. Termostat ayarı (G) ve zamanlayıcı ayarını (L) kullanarak fırını en yüksek 
ısıda 15 dakika çalışacak şekilde ayarlayınız. 

2. Cihazın kurulu olduğu odayı iyice havalandırınız. 
 
 

KULLANIM TALİMATLARI: 
• Pişirmek istediğiniz yiyecekleri hazırlayıp ızgara teline (C) veya tepsiye (D) 

yerleştiriniz.  
• Cihazın fişini prize takınız ve program ayarından (H) arzu ettiğiniz ayarı seçiniz: 

 
 
Üst ısıtma (Parlak yüzeyli kekler ve üstten kızarması/kahverengileşmesi istenen 
yiyecekler için uygundur) 
 
Alt ısıtma (Pizza ve alttan kahverengileşmesi istenen yiyecekler için uydundur) 
 
Üst ve alt ısıtma (Kekler, börekler veya pişirme kalıplarındaki kekler ve güveçler 
için uygundur) 

 
• Termostat ayarını (G) istediğiniz ısıya getiriniz. 
• Izgara telini (C) içine önceden yerleştirdiğiniz yiyeceklerle birlikte, temin edilen 

tutacakla (M) birlikte fırın içindeki seviyelerden (E) birine yerleştiriniz (Şekil 2). Teli 
kullanıyorsanız yağların tepside toplanması için tepsiyi (D) ızgara telinin alt 
seviyesine yerleştiriniz. Tepsinin içine 2 bardak su doldurarak istenmeyen duman ve 
kokulardan kurtulabilirsiniz. 

• Tepsiyi (D) kullanıyorsanız tepsiyi istediğiniz seviyeye yerleştiriniz (Şekil 3).  
UYARI: Yiyeceklerinizle fırının üst ısıtma parçasının arasında en az 2 cm 
mesafe olmasına dikkat ediniz.  

• Zamanlayıcı ayarını (L) istediğiniz sürede ayarlayınız.  
• Böylece fırınınız pişirme işlemine başlar ve ısı göstergesi (I) yanar; cihaz istenilen 

ısıya ulaştığında gösterge söner. 
• Ayarladığınız süre dolduğunda fırın otomatik olarak pişirmeyi durdurur ve alarm 

sesini çıkarır.  
• Cihazın fişini prizden çıkarınız ve tutacağı (M) kullanarak ızgara telini ve/veya tepsiyi 

çıkarınız.  
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TEMİZLİK VE BAKIM 

 
• Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizlemeden 

önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 

• Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz. Sık sık 
temizlemek pişirme sırasında çıkabilecek kokulardan kurtulmanıza da yardımcı olur. 

• Cihaz gövdesini ve güç kablosunu ve fişini asla suya veya başka bir sıvıya 
batırmayınız. 

• Cihazı temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Cihazın dış yüzeyini nemli 
yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyiniz. 

 
UYARILAR: 
• Cihazın iç yüzeylerini temizlemek için asla deterjan gibi maddeler 

kullanmayınız ve cihazın içine metal ve/veya keskin objelerle müdahale 
etmeyiniz. Bunun yerine, her kullanımdan sonra cihazın soğumasını bekleyip 
nemli bir sünger yardımıyla iç kısımları temizleyiniz. 

• Emaye parçaların tümü yalnızca aşındırıcı olmayan bez/sünger ve sabunlu su 
ile temizlenmelidir.  

• Cihaz parçaları ve cihaz temizlendikten sonra yumuşak bir bezle 
kurutulmalıdır. Limon suyu, domates püresi, sirke vb. asitli yiyecekler emayeye 
zarar vererek parlaklığını yitirmesine neden olabilir. 
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PİŞİRME TABLOSU 
 

Yiyecekler Termostat 
derecesi (°C) 

Pişirme 
süresi 

Program 
ayarı 

1 kg kırmızı et 
200-230° 60 dk.  

1 kg balık  
190-210° 30-40 dk. 

 
500 gr sebze 

190-210° 30-40 dk. 
 

500 gr doğranmış et/kebap 
190-210° 30-45 dk. 

 
500 gr üzeri kızarmış et/tavuk/balık 

230° 20-30 dk.  
1 kg fırında makarna 

200° 20-30 dk. 
 

500 gr ekmek/pizza/focaccia 
230° 20-35 dk. 

 
500 gr kek, hamur işi 

170-180° 25-40 dk. 
 

200 gr bisküvi  
170° 10-15 dk. 
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İMALATÇI  FİRMA: 
De’Longhi Appliances s.r.l -  
Divisione Commerciale Ariete 
Adres: Via San Quirico, 300 50013 -  
 
Campi Bisenzio FIRENZE 
Tel: +39 0422 4131 
Fax:+39 0422 41376-37 
www.ariete.net 

 

İTHALATÇI FİRMA: 
Star Dekor San. Ve Dış Tic. A.Ş. 
Adres:  İstoç Öksüzoğulları Plaza  
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar/İstanbul 
Tel: +90 212 245 80 53   
E-mail:ariete@stardekor.com.tr 
www.ariete.online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


