KULLANMA

KULLANMA
MS202

***

(opsiyonel, lütfen model özelliklerini kontrol edin)

MFL67369705
ÇAĞRI MERKEZİ : 444 6 543 (LGE)

Fırının Parçaları

1. Fırın gövdesi
2. Ön kapak camı
3. Kapak izolasyonu (iç kısmı)
4. Ön kapak kilitleri
5. Kontrol panosu
6. Döner cam tepsi
7. Döner destek
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Kontrol Panosu

MS202 ***

Güç seviyesi seçme düğmesi.
Arzu edilen güç seviyesinin seçilebilmesini sağlar.
Zamanlayıcı
Arzu edilen pişirme süresinin seçilebilmesini sağlar.
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AŞIRI MİKTARDA MİKRODALGA
ENERJİSİNE MARUZ KALMAKTAN
KAÇINMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
Kapak düzeneğinin içerisine yerleştirilmiş güvenlik kilitleri
dolayısıyla, kapak açık iken fırınınızı çalıştıramazsınız. Bu
güvenlik kilitleri, mikrodalga enerjinin zararlı etkilerine maruz
kalmaya neden olabileceğinden,açık olduğunda kapak herhangi bir pişirme faaliyetini otomatik olarak devre dışı eder.
Güvenlik kilitlerinin kurcalanmaması önemlidir.
Fırının ön yüzü ile kapağı arasına herhangi bir nesne
yerleştirmeyiniz ya da sızdırmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya
da temizlik maddesi kalmasına izin vermeyiniz.
Eğer hasar görmüş ise fırınınızı çalıştırmayınız. Fırın
kapağının düzgün bir şekilde kapanması ve aşağıdaki
kısımlarda bir hasar olmaması bilhassa
önemlidir: (1) kapı (eğrilik), (2) menteşeler ve kilitleme dili
(kırık ya da gevşemiş), (3) kapı sızdırmazları ve
sızdırmaz yüzeyler.
Fırınınız nitelikli servis personeli dışında herhangi bir kişi
tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Uyarı

Mikrodalga fırınınızda çorba, soslar ve içeceklerinizi ısıtırken,
kabarcıklanma belirtisi olmadan, gecikmiş bir ani kaynama
başlayabilir. Bu, sıcak sıvının aniden taşması ile sonuçlanabilir. Bu olasılığı önlemek için, aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
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Uyarı
1 Dar ağızlı düz kenarları olan kaplar kullanmaktan kaçınınız.
2 Aşırı ısıtmayınız.
3 Fırının içine kabı koymadan önce ve ısıtma süresinin yarısında
kap içindeki sıvıyı karıştırınız.
4 Isıtma sonrasında, kısa bir süre fırının içinde kalmasını
sağlayınız, karıştırınız veya tekrar dikkatli
bir şekilde çalkalayınız (bilhassa beslenme şişeleri ve bebek
maması kavanozlarının içindekiler açısından) ve yanmalardan sakınmak için tüketmeden önce bunların sıcaklıklarını
(bilhassa beslenme şişeleri ve bebek maması
kavanozlarının içindekileri) kontrol ediniz. Kabı tutarken
dikkatli olunuz.

Kurulum
Fırınınızın ambalajını sökünüz ve düz bir zemin üzerine
yerleştiriniz.
Fırınınızı tercihinize göre 85 cm'den daha yüksek düz bir yere
yerleştiriniz ve uygun bir havalandırma için üst kısımdan en
azından 30 cm ve arka tarafından 10 cm açıklık
bırakıldığından emin olunuz. Fırının ön kısmı, takılmayı önlemek için yüzeyin kenarından az 8 cm içeride olmalıdır. Fırının
üst ya da yan tarafında bir çıkış (egzoz) açıklığı
bulunmaktadır. Açıklığın kapatılması fırında hasara yol
açabilir.
3. Fırınınızı standart bir ev elektrik prizine takınız.

BU FIRIN TİCARİ YEMEK HİZMETLERİ AMAÇLI
KULLANILMAMALIDIR.
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UYARI: BU CİHAZDA TOPRAKLAMA UYGULANMALIDIR
Bu şebeke besleme uçlarındaki kablolar, aşağıdaki kodlara
uygun olarak renklendirilmiştir
MAVİ (BLUE) ~ Nötr
KAHVERENGİ (BROWN) - Aktif
YEŞİL ve SARI (GREEN & YELLOVV) - Toprak
Eğer besleme kablosu hasarlı ise, tehlikeli bir durumdan
sakınmak üzere üretici ya da servis elemanı ya da benzeri bir
nitelikli kişi tarafından değiştirilmelidir.
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Önemli güvenlik talimatları

Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra kullanmak üzere saklayınız.
Fırını boş iken çalıştırmayınız.
Kullanılmadığı zaman fırının
içerisinde bir bardak su
bırakmak en iyisidir. Eğer fırın
kazara çalıştırılırsa bu su tüm
mikrodalga enerjisini güvenli
bir şekilde emecektir.
Fırını kurutma amacıyla
kullanmayınız.
Güvenlikle ilgili ciddi bir
hasara neden olabilir
(örneğin, mikrodalga fırının
ıslak gazeteler, bezler, oyuncaklar veya taşınabilir elektrikli aygıtlar vs. ile birlikte
çalıştırılması).

dönüşümlü kâğıt ürünler
kullanmayınız.
Temizlemeden önce döner
cam tepsinin soğumasını
bekleyiniz.
Daha küçük miktarlarda
yiyeceklerin pişirilmesi veya
ısıtılması daha kısa bir süre
gerektirir. Eğer normal sürelerde ısıtılırsa, bunlar aşırı
ısınabilir ve yanabilirler.
Pişirme öncesinde, patatesleri,
elmaları ya da bu gibi meyve
veya sebzeleri deliniz.
Yumurtayı kabuklarıyla
pişirmeyiniz.

Pişirmekte olduğunuz
yiyeceğin talimatlarında yer
almadığı sürece, yiyeceği
kâğıt havlulara sarmayınız.

Yumurtanın içerisinde oluşacak
basınç, patlamasına neden
olabilir.
Fırınınızda, derin yağ
kızartmaya teşebbüs etmeyiniz.

Fırınınızı mutfak havluları ve
kağıt ürünleri kurutmak için
kullanmayınız.

Pişirme veya çözme öncesinde, yiyeceğin etrafındaki
plastik ambalajı çıkartınız.

Bu maddeler tutuşabilirler.
Ahşap kaplar kullanmayınız.
Isınıp tutuşabilirler.

Bazı durumlarda ısıtma veya
pişirme açısından yiyeceğin
plastik bir film ile kaplanması
gerektiğini unutmayınız.

Pişirmede kullanıldığında,
kıvılcım ve/veya yangınlara
neden olabilecek maddeler
içerme ihtimali nedeniyle, geri
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Eğer bir duman oluştuğu gözlenirse, fırının elektrik beslemesini çıkartınız ve herhangi bir
şekilde alevlerden kaçınmak
üzere fırının kapağını kapalı
tutunuz.

Yiyecekler, atılabilir plastik,
kâğıt ya da tutuşabilir diğer tür
malzemeler içerisinde ısıtıldığı
veya pişirildiğinde, gıda kabının
bozulmaya başlaması
olasılığından dolayı, fırını
sıklıkla kontrol ediniz.

- UYARI: Sıvılar ve diğer gıdalar, patlama eğilimi

gösterebileceğinden, sızdırmaz kaplar içerisinde
ısıtılmamalıdır.

- UYARI: Cihaz kombinasyon konumunda çalıştırıldığında,

oluşan sıcaklık derecelerinden dolayı, çocuklar fırını
ancak bir yetişkinin gözetiminde kullanmalıdır.

- UYARI: Eğer fırın kapağı ya da kapı sızdırmazları hasar

görmüş ise, usta bir kişi tarafından onarılıncaya kadar
fırın çalıştırılmamalıdır.

- UYARI: Kapak, kumanda panosu, emniyet kilitleri veya fırının
herhangi diğer bir parçasını kurcalamaya, üzerinde
onarım ya da ayarlama yapmaya kalkışmayınız.
Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karşı
koruma sağlayan herhangi bir kapağın sökülmesini
de kapsayan bir servis ya da onarım faaliyeti
gerçekleştirilmesi, herkes için tehlikelidir. Onarımlar,
ancak nitelikli servis teknisyeni tarafından
gerçekleştirilmelidir.

9

Pişirme Araç Gereçleri
PİŞİRME KAPLARI

Mikrodalga fırınlarda kullanım açısından uygun olup
olmadığından emin olmak için araç gereçlerinin gözden
geçirilmesi gerekir.
Aşağıdaki tablo fırınınızda kullanabileceğiniz pişirme kaplarını
özetlemektedir:
Pişirme Araç Gereçleri

Mikrodalga

Isıya dayanıklı cam, cam seramik

evet
evet

Seramik, porselen

(altın ya da gümüş kenarlı
porselen kullanmayınız)

Metal pişirme kapları

hayır

Isıya dayanıklı olmayan cam

hayır

Mikrodalgaya uygun plastik

evet

Plastik ambalajlar

evet

Kağıt (fincan, bardak, tabak, havlu)

evet

Saman, ahşap örgüler ve ahşap
malzemeler

hayır

Mikrodalga
1.Birçok cam, cam seramiği ve
ısıya dayanıklı camdan
mutfak gereçleri mikrodalgalarda sorunsuzca
kullanılabilir. Metal kenarları
olan ürünler mikrodalga
fırında kullanılmamalıdır.

2.Kağıt peçeteler, havlular,
tabaklar, fincanlar, karton
kutular ve mukavva mikrodalga fırında kullanılabilir.
Pişirme işlemi sırasında
kıvılcım ve / veya yangına
neden olabilecek yabancı
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maddeler içerebileceklerinden geri dönüştürülmüş kağıt
ürünleri kullanmayınız (Bu
ürünlerin doğru
kullanımlarına ilişkin bilgi
almak için yemek kitabınıza
başvurunuz.).
3. Plastik tabaklar, fincanlar /
bardaklar, buzluk çantaları ve
plastik ambalajlar mikrodalga
fırında kullanılabilir. Plastik
ürünleri mikrodalga fırında
kullanırken üretici firmanın
direktiflerine ve yemek
kitabında belirtilen bilgilere
göre hareket ediniz.
4. Metal kaplar ve metalik
kenarlara sahip malzemeler
mikrodalga fırında
kullanılmamalıdır. Metal
malzemelerin fırınınızda
uygun şekilde kullanımına
ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yemek
kitabınızın giriş kısmına
bakınız.
Yemek tarifine göre fırında,
alüminyum folyo, kebap
şişleri ya da metal içeren
pişirme araç gereçlerinin
kullanılması gerekiyorsa,
metal nesne ile fırının iç
duvarı arasında en az 2,5
cm. boşluk bırakınız.
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Kıvılcımlanma (kıvılcımlar)
olursa, bu malzemeleri derhal
fırından çıkarınız.

Not:
Pişirme kapları ve ürünlerin
doğru şekilde kullanımı ve
diğer yararlı bilgiler için yemek
kitabınıza, yemek tariflerine ve
tablolara bakınız.

Diğer Yararlı Bilgiler
En iyi sonuçlar ve pişirme 2.Buz çözme işlemini, bu
kılavuzda yer alan "Buz Çözmişlemini daha zevkli bir
eye Yönelik İpuçları" kısmında
hale getirmek için lütfen
belirtilen yöntemlere göre
bu uyarıları dikkatlice
yapınız.
okuyunuz.

3. Yiyeceklerin daha hızlı çözülen
kısımlarını, küçük parçalar
halindeki alüminyum folyolarla
kaplayınız. Bu işlem, buz
çözme sürecini yavaşlatmakta
ya da durdurmaktadır.

En İyi Sonuçlar İçin:

1. Belirli bir yiyecek için pişirme
süresini saptarken, pişirmeye
önce en az süreyi kullanarak
başlayınız ve yiyeceğin durumunu zaman zaman kontrol 4. Bazı besin maddeleri,
ediniz. Mikrodalga fırınlar,
pişirilmeden önce tamamen
pişirme işlemini çok hızlı bir
çözülmemelidir. Örneğin, balık
şekilde yaptıklarından
çok hızlı pişen bir yiyecek
yiyeceklerin gereğinden fazla olduğundan, bazı durumlarda,
pişirilme riski sözkonusudur.
hala hafif donmuş haldeyken
pişirme işlemine başlamak
2. Küçük miktarlardaki
daha uygun olur.
yiyecekler ya da su içeriği
düşük olan yiyecekler uzun 5. Bazı yemek tariflerinde,
süre pişirilirlerse kuruyarak
yiyeceklerin başlangıç pişirme
sertleşebilirler.
sıcaklıklarına bağlı olarak
pişirme süresinin arttırılması
Donmuş Gıdaların
ya da azaltılması gerekebilir.
Buzlarının Çözülmesi:
1. Donmuş gıdalar, buzlarının
çözülmesi için doğrudan
fırının içerisine
yerleştirilebilirler (Metal ambalaj bağcıklarının ya da
ambalaj kağıtlarının
çıkarıldığından emin olunuz.).
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NOT:
Pişirme işlemi sırasında
havalandırma aralıklarından
gelen hava sıcak olabilir.

Esmerleştirme:
Mikrodalga fırınlarda
esmerleşecek kadar uzun süre
pişirilmeyen birkaç besin türü
bulunmakta olup, bunlara
ayrıca renklendirici soslar tatbik
edilmesi gerekebilir.
Pirzolalar, yassı köfteler ya da
tavuk parçaları üzerinde
paprika gibi kaplama sosları ve
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Ingiliz (VVorcestershire) sosu
gibi esmerleştiriciler
kullanılabilir.
10-15 dakika süreyle pişirilen
kızarmış etler, kümes hayvanı
etleri ya da jambonlar, ilave
katkı maddelerine gereksinim
duyulmaksızın
esmerleşeceklerdir.

Temizlik ve Bakım
TEMİZLİK İŞLEMİNE
BAŞLAMADAN ÖNCE
FIRININ
ÇALIŞMADIĞINDAN EMİN
OLUNUZ.

azından haftada bir kez sıcak
sabunlu su ile temizlenmelidir.

KAPAK
Kapak ve kapak sızdırmazları
temiz tutulmalıdır. Sadece ılık,
sabunlu su kullanınız, durulayıp
iyice kurulayınız.

Fırının iç yüzeylerini temiz ve
kuru tutunuz.Genel bir kural
olarak, her kullanımdan sonra
fırını temizleyiniz.

İÇ DUVARLAR
Fırın kapağı ile fırın arasında
kalan kırıntıları ve yiyecek
artıklarını nemli bir bez ile temizleyiniz. Kapağın tam olarak
kapatılabilmesi için özellikle bu
kısım iyice temizlenmelidir.
Sıçramış yağları sabunlu bir bez
ile siliniz ve ardından durulayıp
kurulayınız. Fırının boyalı yüzeylerini çizebilecek ya da bu
kısımlara hasar verebilecek
aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
FIRININ İÇ KISMINA ASLA SU
DÖKMEYİNİZ

DÖNER TABAN DESTEĞİ
Biriken yağların tekerleklerin
dönüşünü engellememesi için
döner taban desteği en
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TEMİZLİK TOZLARI YA DA
PLASTİK OVMA BEZLERİ
GİBİ AŞINDIRICI MALZEMELER KULLANMAYINIZ.
Eğer ıslak bir bezle sıkça
silinirse, metal kısımların
bakımı daha kolaylaşacaktır.

DIŞ YÜZEY
Yumuşak bir sabun çözeltisi
içeren ılık su ile temizledikten
sonra yumuşak bir bez ile
durulayıp kurulayınız. Aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
Havalandırma aralıklarına su
dökmeyiniz. Elektrik kablosu
kirlendiği takdirde kabloyu
nemli bir bez ile siliniz.

Çalıştırma Yöntemi
MİKRODALGA İLE PİŞİRME Not:
Bkz. sayfa 4
Kadran üzerinde bulunan her

1. Fırının kapağını açınız,
yiyeceği fırının iç kısmındaki
döner tepsinin üzerine
yerleştiriniz ve fırının kapağını
kapatınız.

2. Güç seviyesi seçme
düğmesini ( ), arzu edilen
güç seviyesine ayarlayınız. 70
Watt'tan başlayarak maksimum güç seviyesine kadar
beş farklı güç seviyesi
bulunmaktadır. Güç seviyesi
seçme düğmesi, bu konumlardan herhangi birine ayarlanabilir.
MS202

***

maks.
500
350
buz çözme
70

rakam bir dakikayı ifade etmektedir. Doğru zamanlama için
zamanlayıcının düğmesini,
istenilen pişirme süresini biraz
geçecek kadar çeviriniz ve
sonra tekrar önerilen ayar
değerine getiriniz.
Fırının çalışması sırasında
pişme durumunu kontrol
etmek için kapak açma
düğmesine basınız. Pişirme
işlemi devam ederken fırın
kapağı açıldığında fırın otomatik olarak devreden çıkar ve
zamanlayıcı durur. Pişirmeye
devam edilecekse, fırının
kapağını kapatınız - bu
durumda, fırın tekrar çalışır ve
zamanlayıcı, sayma işlemine
kaldığı yerden devam eder.
Döner tepsi her iki yönde de
dönebilir.

3. Zamanlayıcıyı ( ), arzu edilen
pişirme süresine ayarlayınız.
Bu aşamada, döner tepsi
dönmeye başlar ve pişirme
işlemi de başlamış olur.
Pişirme süresinin sonunda zil
çalacak ve lamba sönecektir.
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AĞIRLIĞA GÖRE BUZ
ÇÖZEREK PİŞİRME
Bkz. sayfa 4.
Donmuş gıdaların buzlarının
çözülmesi (defrost), mikrodalga fırınların sağladığı yararlardan biridir. Mikrodalga fırın

kullanılarak yapılan buz çözme 1. Buz çözme konumunu ayarlamak için güç seviyesi seçme
işlemi, buzdolabında yapılan
düğmesini ( ) çeviriniz. ( )
çözme işlemine göre çok daha
hızlıdır ve zararlı bakterilerin
2. Gıda maddesi ağırlık (kg)
oluşmasına zemin
ayarı için zamanlayıcı
hazırlamadığı için, oda
düğmesini ( ) saat yönünde
sıcaklığında gerçekleştirilen
çeviriniz.
buz çözme işlemine göre daha
güvenilirdir.
NOT: Zamanlayıcı düğmesi
çevrilir çevrilmez fırın çalışmaya
Buz çözme sürecinin, normal
başlar. Skala üzerindeki her
pişirme işlemine göre daha
rakam bir kg, ifade etmektedir.
uzun sürdüğünün
unutulmaması önemlidir.
Buz çözme işlemi esnasında,
en azından bir kez ters yüz
etmek suretiyle fırındaki besin
maddesinin durumunu kontrol
ediniz.
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Sorular ve Yanıtlar
S Fırının ışığı yanmıyorsa
arızalı olan nedir?

lar içlerinden mikrodalga
enerjisinin geçmesine izin
vermezler.

Y Fırının ışığının niye
yanmadığının birkaç gerekçesi olabilir.

S Eğer boş olarak
çalıştırılırsa mikrodalga
fırını hasar görür mü?
Y Evet onu boş iken ya da
cam tepsisi olmaksızın asla
çalıştırmayınız.

Ampul patlamıştır Kapak
kapalı değildir.

S Hava çıkış aralığından
niçin buhar geliyor
ve/veya niçin kapağın alt S Yumurtalar niye bazen
kısmından su damlıyor?
patlar?
Y Normal şartlarda pişirme
Y Yumurtaları pişirirken,
işlemleri sırasında buhar
kızartırken veya rafadan
oluşmaktadır. Mikrodalga
yaparken, yumurta sarısının
fırın, oluşan bu buharı yan
zarının iç kısmında oluşan
hava aralıklarından dışarıya
buhardan dolayı, sarısı
verecek şekilde yapılmış
patlayabilir. Bunun önlemek
olup, zaman zaman bu
için, tüm yapacağınız
buhar kapak üzerinde
pişirme öncesinde sarısını
yoğunlaşır ve kapağın alt
delmektir. Asla yumurtaları
kısmından dışarıya su
kabuklu halde mikrodalgaya
damlar.
koymayınız.
Bu durum, tamamen normal
S Mikrodalgada pişirme
ve tehlikesizdir.
tamamlandıktan sonra
S Kapaktaki izleme
niye bekletme süresi
penceresinden mikrodalga
tavsiye edilir?
enerjisi geçer mi?
Y Mikrodalgada pişirme
Y Hayır. Delikler, açıklıklar
tamamlandığında, bekleme
ışığın geçmesine izin
süresi boyunca yiyeceğin
vermek için yapılmıştır; bunpişmesi sürdürülür. Bu
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bekletme süresi, yiyeceğin
tümü boyunca düzgün
olarak pişmeyi tamamlar.
Bekletme süresinin miktarı,
yiyeceğin yoğunluğuna
bağlıdır.

hlerinizi de kullanabilirsiniz.
S Fırında niçin kıvılcım ve
tıkırtı (kıvılcımlanma)
oluşuyor?
Y Fırın boşluğu içerisinde
kıvılcım ve tıkırtı
(kıvılcımlanma)
oluşmasının birkaç nedeni
bulunmaktadır.

S Niye fırınım her zaman
pişirme rehberinde
söylendiği hızda
pişirmiyor?
Y Talimatları doğru bir şekilde
izlemiş olduğunuzdan emin
olmak için pişirme rehberinizi tekrar gözden geçiriniz ve
pişirme süresinde
değişmelere nelerin neden
olabileceğini araştırınız.

Metal parça içeren ya da
metal kenarlara sahip
(gümüş ya da altın)
tabaklar kullanılmaktadır.

Pişirme rehberindeki süreler
ve ısı ayarları, bir mikrodalga fırının kullanımına
alışılmasında en yaygın
sorun olan aşırı pişirmenin
önlenmesine yardımcı olmak
üzere seçilmiş olan önerilen
değerlerdir. Yiyeceklerin
büyüklük, şekil, ağırlık ve
boyutlarındaki farklılıklar,
daha uzun pişirme sürelerini
gerektirir. Geleneksel
aşçıların yaptıkları gibi,
yiyeceğin durumunu

Büyük bir metal folyo
parçası kullanılmaktadır.

test etmek üzere pişirme
rehberindeki önerilerin yanı
sıra kendi karar ve terci18

Fırının içinde bir çatal ya
da metalik bir mutfak
aleti bırakılmıştır.

Metal bir ambalaj bağcığı
kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler
MS202 ***

230 V AC / 50Hz

Güç Girişi
Çıkış

700 W(IEC60705 derecelendirme standardı)

Mikrodalga Frekansı
Dış Boyutlar

2450 MHz
455 mm (G) X 260mm(Y) X 330mm(D)
1000 Watts

Mikrodalg

Eski cihazınızın atılması
1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da
yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama
merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir.
Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler
tarafından kurulan toplama noktalarına teslim
edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız
adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık
elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını
istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı
üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların
engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir.
Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre
kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet
verebilir.
4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi
için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza
ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
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Faydalı Bilgiler
EĞER FIRININIZ ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVİS
ÇAĞIRMADAN ÖNCE
1- Fişin prize tam olarak takılıp takılmadığını ,
2- Evdeki sigortalardan birinin atıp atmadığını ,
3- Ön kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığını ,
4- Döner tepsi ve desteğinin yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
1- Fişi prizden çıkarınız
2- Cam tepsiyi ve diğer aksesuarları kırılmayacak şekilde
ambalajlayınız ve fırın içinde oynamasını önleyiniz . Gerekirse
ayrı taşıyınız.
3- Ön kapağı gövdeye bantlayınız
4- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
5- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız.Yana ve arkaya
yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen
pişirme önerilerine uyunuz.
2- Az miktarda yiyecekler için daha kısa pişirme ve ısıtma süresi
gerekir.
3- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
4- Donmuş gıdaları ,Kullanımı acil değil ise oda sıcaklığında çözül
dükten sonra kullanınız
5- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız,aşırı ısı farkları
kullanım esnasında ısı kaybına neden olarak enerji tüketimini
arttırır.
Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3
Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı
firmamızın garantisi 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,
acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısındanüreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü
içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına
tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, 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 etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim
isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
34
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isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri
beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın
tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,
üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami
yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici
diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü
veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade
edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan
tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça
karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
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hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının,
yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından
mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora
ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
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Yetkili Servisler
Değerli Müşterimiz

LG Çağı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon
numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile
09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında
aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan
kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili
Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.
Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile
aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.
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İTHALATÇI FİRIVIA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No: 73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA:
LG ElectronicsTianjin Appliance Co., Ltd. XingDian Road,Bei Chen District ,
Tianjin, China Pos code : 300402
Tel : 86-22-26903049
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