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Please read this manual first!
Dear Customer,
Thank you for purchasing a Cylinda product. We hope that you get the best results from 
your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art 
technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying 
documents carefully before using the product and keep it as a reference for future 
use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow 
all warnings and information in the user manual.
Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences 
between the models are explicitly described in the manual.

Meanings of the symbols
Following symbols are used in the various section of this user manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
Warnings for dangerous situations 
concerning the safety of life and 
property.

Warning for hot surfaces.

This product has been manufactured in environmental friendly modern plants without giving 
any harm to the nature.

This appliance conforms to the WEEE 
regulation.

It does not contain PCB.
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Important Safety  
Instructions Read  
Carefully And Keep For 
Future Reference
This section contains safety in-
structions that will help protect 
from risk of fire, electric shock, ex-
posure to leak microwave energy, 
personal injury or property damage. 
Failure to follow these instructions 
shall void any warranty. 

1.1 General safety
 • The microwave oven is intended 

for heating food and beverages. 
Drying of food or clothing and 
heating of warming pads, slippers, 
sponges, damp cloth and similar 
may lead to risk of injury, ignition 
or fire.

This appliance is intended to be 
used in household and similar appli-
cations such as: 

 • Staff kitchen areas in shops, of-
fices and other working environ-
ments; 

 • Farm houses 
 • By clients in hotels, motels and 

other residential type environ-
ments; 

 • Bed and Breakfast type environ-
ments.

 • Do not attempt to start the oven 
when its door is open; otherwise 
you may be exposed to harmful 
microwave energy. Safety locks 
should not be disabled or tam-
pered with.

 • Do not place any object between 
the front side and the door of the 
oven. Do not allow dirt or cleaning 
agent remnants built-up on the 
closure surfaces.

 • Any service works involving re-
moval of the cover that provides 
protection against exposure to 
microwave energy must be per-
formed by authorized persons/
service. Any other approach is 
dangerous.

 • Your product is intended for 
cooking, heating and defrost 
food at home. It must not be 
used for commercial purposes.  
Manufacturer shall not be held li-
able for damages that have arisen 
from misuse. 

 • Do not use this appliance out-
doors, bathrooms, humid environ-
ments or in places where the it 
can get wet.

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • No responsibility or warranty claim 
shall be assumed for damages 
arising from misuse or improper 
handling of the appliance.

 • Never attempt to dismantle the 
appliance. No warranty claims are 
accepted for damage caused by 
improper handling.

 • Only use the original parts or parts 
recommended by the manufac-
turer.

 • Do not leave this appliance unat-
tended while it is in use.

 • Always use the appliance on a 
stable, flat, clean dry, and non-slip 
surface.

 • The appliance should not be oper-
ated with an external clock timer 
or separate remote control sys-
tem.

 • Before using the appliance for the 
first time, clean all parts. Please 
see the details given in the "Clean-
ing and Maintenance" section.

 • Operate the appliance for its in-
tended purpose only as described 
in this manual. Do not use abrasive 
chemicals or steam on this appli-
ance. This oven is particularly in-
tended for heating and cooking 
the food. 

It is not intended for industrial or 
laboratory use.

 • Do not use your appliance to dry 
clothes or kitchen towels.

 • Appliance becomes very hot while 
it is in use. Pay attention not to 
touch the hot parts inside the 
oven.

 • Your oven is not designed to dry 
any living being.

 • Do not operate the oven empty.
 • Only use utensils that are suitable 

for use in microwave ovens.
 • Cooking utensil may get hot due 

to the heat transferred from the 
heated food to the utensil. You 
may need oven gloves to hold the 
utensil.

 • Utensils shall be checked to en-
sure that they are suitable for use 
in microwave ovens.

 • Do not place the oven on stoves or 
other heat generating appliances. 
Otherwise, it may be damaged 
and the warranty becomes void.

 • Microwave oven must not be 
placed in a cabinet that is not in 
compliance with the installation 
instructions. 

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • Steam may come out while open-
ing the covers or the foil after 
cooking the food.

 • Use gloves while taking any kind 
of heated food out.

 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use.

 • Door and outer glass may be very 
hot when the appliance is in use.

1.1.1 Electrical safety
 • If the supply cord is damaged, it 

must be replaced by the manu-
facturer or its service agent or a 
similarly qualified person in order 
to avoid a hazard.

 • Cylinda Microwave Ovens comply 
with the applicable safety stan-
dards; therefore, in case of any 
damage on the appliance or power 
cable, it should be repaired or re-
placed by the dealer, service cen-
ter or a specialist and authorized 
service alike to avoid any danger. 
Faulty or unqualified repair work 
may be dangerous and cause risk 
to the user.

 • Make sure that your mains power 
supply complies with the informa-
tion supplied on the rating plate of 
the appliance.

The only way to disconnect the 
appliance from the power supply 
is to remove the power plug from 
the power outlet.

 • Use the appliance with a grounded 
outlet only.

 • Never use the appliance if the 
power cable or the appliance itself 
is damaged.

 • Do not use this appliance with an 
extension cord.

 • Never touch the appliance or its 
plug with damp or wet hands.

 • Place the appliance in a way so 
that the plug is always accessible.

 • Prevent damage to the power 
cable by not squeezing, bending, 
or rubbing it on sharp edges. Keep 
the power cable away from hot 
surfaces and naked flame.

 • Make sure that there is no danger 
that the power cable could be ac-
cidentally pulled or that someone 
could trip over it when the appli-
ance is in use.

 • Unplug the appliance before each 
cleaning and when the appliance 
is not in use.

 • Do not pull the power cable of the 
appliance to disconnect it from its 
power supply and never wrap its 
power cable around the appliance. 

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • Do not immerse the appliance, 
power cable, or power plug in 
water or any other liquids. Do not 
hold it under running water. 

 • When heating food in plastic or 
paper containers,  keep an eye on 
the oven due to the possibility of 
ignition. 

 • Remove the wire strings and/or 
metal handles of paper or plastic 
bags before placing bags suitable 
for use in microwave oven to the 
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 inside of the oven to 
store something. Do not leave 
paper items, cooking material or 
food inside the oven when it is not 
being used.

 • The contents of feeding bottles 
and baby food jars shall be stirred 
or shaken and the temperature 
shall be checked before consump-
tion, in order to avoid burns.

 • This appliance is a Group 2 Class B 
ISM equipment. Group 2 contains 
all ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) equipment in which ra-
dio-frequency energy is intention-
ally generated and/or used in the 
form of electromagnetic radiation 
for the treatment of material, and 
spark erosion equipment. 

 • Class B equipment is suitable for 
use in domestic establishments 
and establishments directly con-
nected to a low voltage power 
supply network.

 • Door or outer surface of the appli-
ance may become hot when it is in 
use.

1.1.2 Product safety
 • Heating the beverages with mi-

crowave may cause them to boil 
by splashing around after they 
have been taken out of the oven; 
so be careful when you are hold-
ing the containers.

 • Do not roast anything in the oven. 
Hot oil may damage the compo-
nents and materials of the oven, 
and it may even cause skin burns.

 • Pierce food with thick crust such 
as potatoes, zucchinis, apples and 
chestnuts.

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • Appliance must be placed so that 
the rear side is facing the wall.

 • Before moving the appliance, 
please secure the turntable to 
prevent damage to it. 

 • Eggs in their shell and whole hard-
boiled eggs must not be heated in 
microwave ovens since they may 
explode, even after microwave 
heating has ended.

 • Never remove the parts at the rear 
and sides of the appliance, which 
protect the minimum distances 
between the cabinet walls and 
the appliance in order to allow for 
the required air circulation.

1.2 Intended use
 • The oven should be cleaned reg-

ularly and any food deposits re-
moved.

 • Failure to maintain the oven in a 
clean condition could lead to dete-
rioration of the surface that could 
adversely affect the life of the 
appliance and possibly result in a 
hazardous situation.

 • Cleaning the door seals and adja-
cent parts: Use hot soapy water. 
Clean with a dish cloth, do not 
scour. Do not use a metal or glass 
scraper for cleaning.

 • WARNING: If the door or door 
seals are damaged, the oven must 
not be operated until it has been 
repaired by a competent person.

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

 • WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in 
sealed containers since they are 
liable to explode.

 • Microwave oven is intended for 
built-in use only.

 • Do not use the appliance for any-
thing other than its intended use. 

 • Do not use the appliance as a heat 
source.

 • Microwave oven is intended to 
thaw, cook and stew food only.

 • Do not over-cook foods; other-
wise, you may cause a fire.

 • Do not use steam assisted clean-
ers to clean the appliance.

1  Important safety and environmental 
instructions
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1.3 Children’s safety
 • Extreme caution is advised when 

being used near children and per-
sons who are restricted in their 
physical, sensory or mental abili-
ties.

 • This appliance can be used by the 
children who are at the age of 8 or 
over and by the people who have 
limited physical, sensory or men-
tal capacity or who do not have 
knowledge and experience, as 
long as they are supervised with 
regard to safe use of the product 
or they are instructed accordingly 
or understand the risks of using 
the product. Children should not 
play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance procedures 
should not be performed by chil-
dren unless they are controlled by 
their elders.

 • Danger of choking! Keep all the 
packaging materials away from 
children.

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

1  Important safety and environmental 
instructions

 • Due to excessive heat that arises 
in grill and combination modes, 
children should only be allowed to 
use these modes under supervi-
sion of an adult.

 • Keep the product and its power 
cable so that they are inaccessible 
by children under 8 years old.

 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use. Keep chil-
dren away.

 • The appliance is not intended for 
use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless 
they have been given supervised 
or instruction concerning use of 
the appliance by a responsible 
person for their safely.

 • Young children should be super-
vised to ensure that they do not 
play with the appliance.

 • WARNING: Only allow children 
to use the oven without supervi-
sion 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.
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1  Important safety and environmental 
instructions

1.4 Compliance with the WEEE 
Directive and disposal of 
waste products 

This product does not include harmful 
and prohibited materials specified in 
the “Regulation for Supervision of the 
Waste Electric and Electronic 
Appliances” issued by the Ministry of 

Environment and Urban Planning. Complies with 
the WEEE Directive. This product has been manu-
factured with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable for recy-
cling. 
Therefore, do not dispose the product with normal 
domestic waste at the end of its service life. Take 
it to a collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. Ask the local author-
ity in your area for these collection points. Help 
protect the environment and natural resources by 
recycling used products. 

1.5 Package information 
Package of the product is made of re-
cyclable materials in accordance with 
our National Legislation. Do not dis-
pose of the packaging materials to-

gether with the domestic or other wastes. Take 
them to the packaging material collection points 
designated by the local authorities.
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Markings on the product or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained 
under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the 
appliance and ambient conditions. Power values are tested at 230V.

2 Your microwave oven

2.1 Overview

1. Control panel
2. Turntable shaft
3. Turntable support
4. Glass tray
5. Oven window 
6. Door group
7. Door safety interlock system
8.  Grill rack (only to be used in grill function and 

placed on the glass tray)

2.2 Technical data
Power con-
sumption

220-240V~50Hz,  
1450 W (Microwave)  
1000 W (Grill)

Output 900 W
Operating  
frequency

2450 MHz

Ampere value 6.4 A
External 
dimensions

388 mm (H) / 595 mm (W) / 
400 mm (D)

Internal 
dimensions of 
the oven

206 mm (H) / 328 mm  
(G) / 368 mm (D)

Oven  
Capacity

25 litres

Net weight 18.5 kg

6

7

1

235 4

8
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2.1.3 Installing the turntable

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 •  Never place the glass tray upside down. The 
glass tray should never be restricted.

 •  Both glass tray and turntable support must 
always be used during cooking.

 • All food and containers of food must always 
place on the glass tray for cooking.

 • If glass tray or turntable support crack or break, 
contact your nearest authorized service center.

2 Your microwave oven

Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft

Turntable support
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3 Installation and connection

3.1 Installation and 
connection

 • Remove all packing material and accessories. 
Examine the oven for any damage such as dents 
or broken door. Do not install if oven is damaged.

 • Remove any protective film found on the 
microwave oven cabinet surface.

 • Do not remove the light brown Mica cover that 
is attached to the oven cavity to protect the 
magnetron.

 • This appliance has been designed for domestic 
use only.

 • This oven is intended for built-in use only. It 
is not intended for counter-top use or for use 
inside a cabinet.

 • Please observe the special installation 
instructions.

 • The appliance can be installed in a 60cm wide 
wall-mounted cabinet (at least 55 cm deep and 
85 cm off the floor).

 • The appliance is fitted with a plug and must only 
be connected to a properly installed grounded 
socket.

 • The mains voltage must correspond to the 
voltage specified on the rating plate.

 • If the plug is no longer accessible after 
installation, an all-pole isolating switch must be 
present on the installation side with a contact 
gap of at least 3 mm.

 • Adapters, multi-way sockets and extension 
cords must not be used. Overloading can result 
with a risk of fire.

The accessible surface may be hot 
during operation.

C Do not trap or bend the power cable.
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3.2 Built-in installation

3.2.1 Furniture dimensions for built-in installation

380+2

3 Installation and connection
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3.2.2 Preparing the cabinet
1. Read the instruction on the bottom cabinet template and put the template on the bottom plane of 

cabinet.

 

 

 

a a

CENTER LINE

 

 FRONT EDGE

 L
EF

T 
ED

GE

T EDGE
 RIGH

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of the template.
 

a a

Vida A 

Braket

Merkez çizgi

Screw A

Centre line

Bracket

3. Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Braket

Vida A Screw A

Bracket

3 Installation and connection
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3.2.3 Fixing the oven
1. Install the oven into the cabinet.
 - Make sure the back of the oven is locked by bracket.
 - Do not trap or bend the power cable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

braketbracket

2. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B through the installation hole. Then fix the 
trim-kit plastic cover to the installation hole.

 
 
 
 

Montaj deliği
Vida BScrew B

Installation hole

3 Installation and connection
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3.3 Radio interference

C
Operation of the microwave oven 
may cause interference on radios, 
TVs and similar appliances.

 • Place the oven as far away from radios and TVs 
as possible. Operation of microwave oven may 
cause interference to your radio or TV reception. 
2. Plug your oven into a standard household 
outlet. Be sure the voltage and the frequency is 
the same as the voltage and the frequency on 
the rating plate.

 • In case of interference, it may be reduced or 
eliminated by taking the precautions given 
below:

 • Clean the door and sealing surface of the oven.
 • Set the antenna direction of the radio or TV 

again.
 • Reposition the oven based on the location of 

the receiver.
 • Place microwave oven away from the receiver.
 • Plug the microwave oven to another outlet, 

thus microwave oven and receiver shall be on 
different lines.

3.4 Microwave cooking 
principles

 • Prepare the food carefully. Place the remaining 
parts to the outside of the dish.

 • Pay attention to the cooking time. Cook in the 
shortest time specified and add some more time 
if required. Overcooked food may cause smoke 
or may be burnt.

 • Cover the food while cooking. Covering the food 
prevents any splashing and helps to ensure that 
food is cooked evenly.

 • Turn over food such as poultry and hamburgers 
while cooking them in a microwave oven in order 
to accelerate cooking of this kind of food. Larger 
food such as roast must be turned over at least 
once.

 • Turn food such as meatballs upside down in the 
middle of the cooking and replace them with 
each other from the center of the dish to the 
outside. 

3.5 Grounding instructions
This appliance must be grounded. This oven has a 
grounding cable with a grounded plug. Appliance 
must be plugged to a wall outlet installed and 
grounded correctly. Grounding system allows 
a leak wire for the electrical current in case of a 
short circuit and reduces the risk of electric shock. 
We recommend using an electrical circuit dedi-
cated to the oven. Operating with high voltage is 
dangerous and may cause fire or other accidents 
that would cause damage to the oven.

A WARNING: Misuse of grounding 
plug may cause electric shock.

C
If you have any questions on 
grounding and electrical instruc-
tions, please consult a qualified 
electric technician or service per-
sonnel.

C
Manufacturer and/or dealer would 
not accept any responsibility for in-
juries or damages on the oven that 
may occur when electrical connec-
tion procedures are not followed.

3.6 Utensil test
Never operate the microwave oven empty. The 
only exception is the utensil test described in the 
following section. Some certain non-metal uten-
sils may not be suitable for using in microwave. If 
you are not sure whether your utensil is suitable 
for microwave, you can perform the following test.
1. Place the empty utensil to be tested into the 

microwave oven together with a microwave-
compatible glass filled with 250 ml water.

3 Installation and connection
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2. Operate the microwave oven at max power for 
1 minute.

3. Check carefully the temperature of the utensil 
being tested. If it is warmed up, it is not suitable 
for use in microwave.

4. Never exceed the operating time limit of 1 
minute. If you notice arcing during 1 minute of 
operation, stop the microwave. Utensils causing 
arcing are not suitable for use in microwave.

Following list is a general guide that would help 
you in selecting the right utensil.

Cooking utensil Microwave Grill Combination
Heat-resistant glass Yes Yes Yes

Non-heat-resistant glass No No No
Heat-resistant ceramics Yes Yes Yes

Plastic dish suitable for microwave oven Yes No No
Paper kitchenware Yes No No

Metal tray No Yes No
Metal rack No Yes No

Aluminum foil and foil covers No Yes No
Foam materials No No No

3 Installation and connection
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4.2 Operating instructions

4.2.1 Setting the time
When the microwave oven is energized, "0:00” 
will be displayed in LED screen and buzzer will ring 
once.
1. Press  (Kitchen Timer/Clock) twice and the 

figures for hours will start flashing.
2. Turn  to adjust the hour; the input value 

should be between 0 and 23.
3. Press  (Kitchen Timer/Clock) and the figures 

for minutes will start flashing.
4. Turn  to adjust the minutes; the input value 

should be between 0 and 59.
5. Press  (Kitchen Timer/Clock) to finish time 

setting. ":" symbol will flash, and the time will 
light.

C
If you press  (Stop/Cancel) during 
time setting, oven will automatically 
return back to previous mode.

4.2.2 Cooking with microwave 
oven
1. Press  (Microwave) and “P100” will be 

displayed in LED screen.
2. Press  (Microwave) again or turn  to 

select the desired power. Each time you press 
the key, “P100”, “P80”, ”P50”, “P30” or “P10” will 
be displayed respectively.

3. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to confirm 
and turn  to set the cooking time to a value 
between 0:05 and 95:00.

4. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) again to 
start cooking.

Microwave

Grill/Combination

Defrost 
by time

Defrost 
by weight
Kitchen Timer/Clock

Start/+30 sec./Confirm

Stop/Cancel

Door Open Key

4 Operation

4.1 Control panel
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C
Example: If you want to use 
80% microwave power to cook for 
20 minutes, you can operate the 
oven with the following steps.

5. Press  (Microwave) once and “P100” will be 
displayed in the screen.

6. Press  (Microwave) once again or turn  to 
set 80% microwave power.

7. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to confirm 
and "P 80” will be displayed in the screen.

8. Turn  to adjust the cooking time until the 
oven displays "20:00".

9. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to start 
cooking.

The steps for adjusting the time in coding button 
are as below:

Setting the 
duration

Increment  
amount

0-1 minute 5 seconds
1-5 minutes 10 seconds

5-10 minutes 30 seconds
10-30 minutes 1 minute
30-95 minutes 5 minutes

4.2.3 Microwave keypad 
instructions

Order Screen Microwave 
Power

1 P100 100%
2 P80 80%
3 P50 50%
4 P30 30%
5 P10 10%

4. 3 Cooking with grill or 
combination mode
1. Press  (Grill/Combination) and "G” will 

be displayed in LED screen. Press  (Grill/
Combination) repeatedly or turn  to select 
the desired power. Each time you press the key, 
“G”, ”C-1” or “C-2” will be displayed respectively.

2. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to confirm 
and turn  to set the cooking time to a value 
between 0:05 and 95:00.

3. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) again to 
start cooking.

C
Example: If you want to use 
55% microwave power and 45% 
grill power (C-1) to cook for 10 min-
utes, you can operate the oven with 
the following steps.

1. Press  (Grill/Combination) once and "G” will 
be displayed in the screen.

2. Press  (Grill/Combination) once again or turn 
 to select the Combination 1 mode.

3. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to confirm 
and “C-1” will be displayed in the screen.

4 Operation
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4. Turn  to adjust the cooking time until the 
oven displays "10:00".

5. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to start 
cooking.

4.3.1 (Grill/Combination) Keypad 
instructions

Order Screen Micro-
wave 

Power

Grill
Power

1 G 0% 100%
2 C-1 55% 45%
3 C-2 36% 64%

C

When half the grill time passes, 
the oven sounds twice, and this is 
normal. In order to have a better 
grilling effect, you should turn the 
food over, close the door, and then 
press (Start/+30Sec./Confirm) to 
continue cooking. If no operation is 
performed, the oven will continue 
cooking.

4.4 Quick start
1. In standby mode, press  (Start/+30Sec./

Confirm) to start cooking with 100% microwave 
power. Each time you press the key, cooking 
time will increase until 95 minutes with steps of 
30 seconds.

2. In microwave oven cooking, grill and combina-
tion cooking or defrost by time modes, the 
cooking time will increase by 30 seconds each 
time you press  (Start/+30 Sec/Confirm).

3. In standby mode, turn  counterclockwise to 
set the cooking time in order to start cooking 

with 100% microwave power and press  
(Start/+30Sec./Confirm) to start cooking. 

C
In auto menu and defrost by 
weight modes, pressing  
(Start/+30Sec/Confirm) will not 
increase the cooking time.

4.5 Defrost by weight
1. Press  (Defrost by weight) for once.
2. Turn  to select the weight of food from 100 

to 2000 g.
3. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to start 

defrost.

4.6 Defrost by time
1. Press  (Defrost by time) for once.
2. Turn  to select the defrost time. The 

maximum time is 95 minutes.
3. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to start 

defrost. Defrost power is P30 and cannot be 
changed.

4.7 Kitchen timer (counter)
Your oven is equipped with an automatic counter 
which is not linked with the oven functions and 
can be used separately at the kitchen ( it can be 
set to max. 95 minutes.)
1. Press  (Kitchen Timer/Clock) for once and 

00:00 will be displayed in LED screen.
2. Turn  to enter the correct time. 
3. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to confirm 

the setting.

4 Operation
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4. When the countdown from the entered time 
reaches to 00:00, the buzzer will ring for 5 
times. If the time is set (24-hour system), 
current time will be displayed in LED screen.

Press  (Stop/Cancel) to abort the timer at any-
time.

C
Kitchen timer functions different 
than 24-hours system. Kitchen 
timer is just a timer.

4.8 Auto menu
1. Turn  clockwise to select the desired menu. 

Menus between “A-1” and “A-8”, namely pizza, 
meat, vegetable, pasta, potato, fish, beverage 
and popcorn, will be displayed.

2. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to confirm.
3. Turn  to choose the default weight in 

accordance with the menu chart.
4. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to start 

cooking.

C Example: If you want to use 
“Auto Menu" to cook 350 g fish:

1. Turn  clockwise until "A-6" is displayed in the 
screen.

2. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to confirm.
3. Turn  to select the weight of fish until "350" 

is displayed in the screen.
4. Press  (Start/+30 Sec./Confirm) to start 

cooking.

4 Operation
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4.8.1 Auto cooking menu

Menu Weight Screen
A-1

Pizza
200 g 200
400 g 400

A-2
Meat

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3
Vegetable

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4
Pasta

50 g (with 450 ml cold water) 50
100 g (with 800 ml cold water) 100

A-5
Potato

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6
Fish

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7
Beverage

1 glass (120 ml) 1
2 glasses (240 ml) 2
3 glasses (360 ml) 3

A-8
Popcorn

50 g 50
100 g 100

4 Operation
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4.9 Multi-step cooking
At most 2 steps can be set for cooking. In multi-
step cooking, if one step is defrosting, then de-
frosting must be placed in the first step.

C
If you want to thaw food for 5 min-
utes and then cook with 80% micro-
wave power for 7 minutes, perform 
the following steps:

1. Press  (Defrost by time) for once.
2. Turn  to select the defrost time until "5:00" is 

displayed in the screen.
3. Press  (Microwave) once and “P100” will be 

displayed in the screen.
4. Press  (Microwave) once again or turn  to 

set 80% microwave power.
5. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to confirm 

and "P 80” will be displayed in the screen.
6. Turn  to adjust the cooking time until the 

oven displays "7:00".
7. Press  (Start/+30Sec./Confirm) to start 

cooking. Buzzer will sound once for the first 
step and defrost time countdown will start. 
Buzzer will sound once again when entering 
the second cooking step. Buzzer will sound for 
5 times at the end of cooking.

4.10 Query function
1. In microwave, grill and combination modes, press 

 (Microwave) or  (Grill/Combination) and 
the current power level will be displayed for 3 
seconds. After 3 seconds, the oven will return 
to the previous mode.

2. While cooking, press  (Kitchen Timer/Clock) 
and the current time will be displayed for 3 
seconds.

4.11 Child lock
1. Locking: In standby mode, press  (Stop/

Cancel) for 3 seconds and a buzzer will sound 
indicating that the child lock is activated. If the 
time is already set, current time will also be 
displayed; otherwise  will be displayed in the 
LED screen.

2. Unlocking: To disable the child lock, press 
 (Stop/Cancel) for 3 seconds and a long 

”beep” will sound indicating that the child lock 
is disabled.

4.12 Opening the oven door
Press  (Open door) and the oven door will be 
opened.

    

4 Operation
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5.1 Cleaning

A
WARNING: Never use gaso-
line, solvent, abrasive cleaning 
agents, metal objects or hard 
brushes to clean the appliance.

A
WARNING: Never immerse 
the appliance or its power cable 
in water or in any other liquid.

1. Turn the appliance off and disconnect it from 
wall socket.

2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. Wipe with a 

damp cloth when splashed food or spilled liquids 
stick on the walls of the oven. A mild detergent 
may be used if the oven gets very dirty. Avoid 
using sprays and other harsh cleaning agents as 
they may cause stains, marks, and opaqueness 
on the door surface.

4. Outer surfaces of the oven must be cleaned 
with a damp cloth. Do not allow water ingress 
from ventilation openings to prevent damage to 
the operating parts in the oven.

5. Wipe both sides of the door and the glass, door 
gaskets and parts near the gaskets frequently 
with a damp cloth in order to remove the 
overflowing and splashing stains. Do not use 
abrasive cleaning agents.

6. Do not allow control panel to get wet. Clean 
with a soft damp cloth. Leave the door of the 
oven open to prevent inadvertent operation 
while cleaning the control panel.

7. If steam accumulates inside or around the oven 
door, wipe with a soft cloth. This may occur 
when the microwave oven is operated under 
high humidity conditions. It is normal.

8.  In some cases, you may need to remove the 
glass tray for cleaning. Wash the tray in warm 
soapy water or in a dishwasher.

5 Cleaning and maintenance

9.  The roller ring and oven floor should be 
cleaned regularly to avoid excessive noise. It 
would be sufficient to wipe the lower surface 
of the oven with a mild detergent. Roller ring 
may be washed in warm soapy water or in a 
dishwasher. When you remove the roller ring 
from oven internal floor for cleaning, ensure 
that you install it in the correct position while 
replacing it.

10. In order to remove bad odors in your oven, put 
a glass of water and juice and peel of a lemon 
to a deep bowl suitable for use in microwave 
and operate the oven for 5 minutes in 
microwave mode. Wipe thoroughly and dry 
with a soft cloth.

11. Please contact the authorized service when 
the oven lamp needs to be replaced.

12. The oven should be cleaned regularly and 
any food deposits should be removed. If the 
oven is not kept clean, this may cause surface 
defects that would affect the lifecycle of the 
appliance negatively and that would possibly 
cause risks.

13. Please do not dispose this appliance with 
household waste; old ovens shall be disposed 
to special waste centers provided by the 
municipalities.

14. When the microwave oven is used in grill 
function, a small amount of smoke and odor 
may occur which will disappear after a certain 
time of usage.

5.2 Storage
 • If you do not intend to use the appliance for a 

long time, please store it carefully.
 • Please make sure that the appliance is 

unplugged, cooled down and totally dry.
 • Store the appliance in a cool and dry place.
 • Keep the appliance out of the reach of children.
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6 Troubleshooting

Normal
Microwave oven interferes with TV reception Radio and TV reception may be interfered when 

microwave oven is operating. It is similar to the 
interference caused by small electrical appliances, 
like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is 
normal.

Oven light is dimmed In low power microwave cooking, oven light may 
be dimmed. It is normal.

Steam accumulating on door, hot air coming out 
of vents 

During cooking, steam may arise from the food. 
Most of this steam will get out from vents. But 
some may accumulate on a cool place like oven 
door. It is normal.

Oven started accidentally with no food in it. It is not allowed to run the appliance without any 
food inside. It is very dangerous.

Problem Possible Reason Solution
Oven cannot be started. 1)  Power cable is not plugged 

in properly.
Unplug. Then plug again after 10 
seconds.

2)  Fuse is blown or circuit 
breaker is activated.

Replace fuse or reset circuit 
breaker (repaired by professional 
personnel of our company).

3) Trouble with outlet. Test the outlet with other 
electrical appliances.

Oven does not heat. 4) Door is not closed properly. Close the door properly.
Glass turntable makes noise 
when microwave oven 
operates

5)  Turntable and bottom of the 
oven is dirty.

Refer to “Cleaning and 
Maintenance" section to clean 
dirty parts.



Vänligen läs denna bruksanvisning först!
Kära kund,
Tack för att du köpt denna Cylinda-produkt. Vi hoppas att du får det bästa resultatet 
från din produkt som har tillverkats med hög kvalitet och den senaste tekniken i 
världsklass. Läs därför hela bruksanvisningen och alla andra medföljande dokument 
noga innan du använder produkten och förvara dem som referens för framtida bruk. 
Om du överlämnar produkten till någon annan, ge även instruktionsboken. Följ alla 
varningar och information i bruksansvisningen.
Kom ihåg att denna bruksanvisning även gäller för flera andra modeller. Skillnader 
mellan modellerna är tydligt angivna i bruksanvisningen.

Symbolernas betydelse
Följande symboler används i de olika delarna av bruksanvisningen:

C Viktig information och användbara 
tips om användning.

A Varningar för farliga situationer som 
rör säkerheten för liv och egendom.

Varning för varma ytor.

Denna produkt har tillverkats i miljövänliga moderna anläggningar utan att medföra någon 
skada på naturen.

Denna apparat överensstämmer med 
WEEE-bestämmelserna.

Den innehåller inte PCB.
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Viktiga säkerhets 
instruktioner Läs  
noggrant och spara för 
framtida bruk
Det här avsnittet innehåller säker-
hetsinstruktioner som hjälper dig 
att undvika brand, elektriska stötar, 
exponering för läckande mikrovåg-
senergi, skador på person eller 
egendom. Om du inte följer dessa 
instruktioner  gäller inte garantin. 

1.1 Allmän säkerhet
 • Mikrovågsugnen är avsedd för 

uppvärmning av mat och dryck. 
Torkning av mat eller kläder och 
uppvärmning av värmekuddar, 
tofflor, svampar, fuktiga trasor 
och liknande kan leda till risk för 
personskador, antändning eller 
brand.

Denna apparat är avsedd att använ-
das i hushåll och liknande miljöer 
såsom: 

 • Personalutrymmen i butiker, kon-
tor och andra arbetsmiljöer ; 

 • Bondgårdar 
 • Av kunder på hotell, motell och 

andra bostadslika miljöer; 

 • Miljöer såsom bed&breakfast.
 • Försök inte att starta ugnen när 

luckan är öppen; annars kan du bli 
utsatt för skadlig mikrovågsenergi. 
Säkerhetslås får inte inaktiveras 
eller manipuleras.

 • Placera inga föremål mellan fram-
sidan och ugnsluckan. Låt inte 
smuts eller rengöringsmedelsres-
ter samlas på stängningsytor.

 • Alla servicearbeten där locket 
som ger skydd mot exponering för 
mikrovågsenergi avlägsnas måste 
utföras av behöriga personer / 
service. Alla andra tillvägagångs-
sätt är farliga.

 • Produkten är avsedd för matlag-
ning, uppvärmning och uppti-
ning av mat hemma. Den får inte 
användas för kommersiellt bruk.  
Tillverkaren ska inte hållas ansva-
rig för skador som har uppstått 
från felaktig användning. 

 • Använd inte denna apparat utom-
hus, i badrum, fuktiga miljöer eller 
på platser där den kan bli våt.

1  Viktig säkerhets- och miljöinformation
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 • Inget ansvar eller garantianspråk 
ska tas för skador som uppkommer 
på grund av felaktig eller vårdslös 
hantering av enheten.

 • Försök aldrig ta isär apparaten. 
Inga garantianspråk accepteras 
för skador orsakade av felaktig 
hantering.

 • Använd endast originaltillbehör 
eller de som rekommenderas av 
tillverkaren.

 • Lämna inte apparaten utan upp-
sikt när den är i bruk.

 • Använd alltid apparaten på en sta-
bil, plan, ren, torr och halkfri yta.

 • Apparaten får inte användas med 
en extern timer eller ett separat 
fjärrkontrollssystem.

 • Innan du använder apparaten för 
första gången, rengör alla delar. 
Se informationen i avsnittet ”Ren-
göring och skötsel".

 • Använd denna apparat endast för 
dess avsedda syfte, såsom det be-
skrivs i den här bruksanvisningen. 
Använd inte några material med 
slipeffekt eller ånga. Den här 
ugnen är specifikt avsedd för upp-
värmning och tillagning av mat. 

Den är inte avsedd för industri- 
eller laboratorieanvändning.

 • Använd inte apparaten för att 
torka kläder eller kökshanddukar.

 • Appareten blir mycket varm när 
den är i bruk. Se till att inte röra de 
heta delarna inne i ugnen.

 • Ugnen är inte avsedd för att torka 
någon levande varelse.

 • Kör aldrig ugnen när den är tom.
 • Använd endast redskap som är 

lämpliga för användning i en mik-
rovågsugn.

 • Redskap kan bli mycket heta på 
grund av att värme överförs från 
den upphettade maten till red-
skapet. Du kanske behöver ugns-
handskar för att hålla i redskapet.

 • Redskap ska kontrolleras för att 
säkerställa att de kan användas i 
mikrovågsugnar.

 • Placera inte ugnen på hällen eller 
andra värmealstrande apparater. 
Annars kan den skadas och garan-
tin blir ogiltig.

 • Mikrovågsugn får inte placeras i 
ett skåp som inte är i enlighet med 
installationsanvisningarna. 
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 • Ånga kan tränga ut när du öppnar 
locken eller tar bort folien efter 
tillagningen av maten.

 • Använd handskar när du tar ut 
uppvärmd mat.

 • Apparaten och dess tillgängliga 
ytor kan bli mycket heta när appa-
raten används.

 • Dörr och yttre glas kan vara mycket 
heta när apparaten används.

1.1.1. Elsäkerhet
 • Om strömsladden är skadad måste 

den bytas ut av tillverkaren, på 
servicestället eller av liknande 
kvalificerad person för att undvika 
att fara uppstår.

 • Cylinda Mikrovågsugnar efterle-
ver tillämpliga säkerhetsstandar-
der; därför ska apparaten eller 
strömkabeln om den skadas bytas 
eller lagas av en återförsäljare, ett 
servicecenter eller en expert och 
samma sak gäller för auktoriserad 
service, för att undvika skada. Fel-
aktigt eller obehörigt reparations-
arbete kan orsaka fara och risker 
för användaren.

 • Kontrollera att nätspänningen 
överensstämmer med uppgifterna 
på apparatens märkplåt.

Enda sättet att koppla bort ap-
paraten från elnätet är att dra ut 
kontakten ur vägguttaget.

 • Använd bara apparaten i ett jordat 
uttag.

 • Använd aldrig apparaten om 
strömkabeln eller apparaten är 
skadad.

 • Använd ingen förlängningssladd 
med apparaten.

 • Rör aldrig apparaten eller dess 
kontakt med fuktiga eller våta 
händer.

 • Placera apparaten på så sätt att 
kontakten alltid är tillgänglig.

 • Förhindra skada på strömsladden, 
genom att inte klämma, böja eller 
skava den mot vassa kanter. Håll 
strömsladden borta från heta ytor 
och öppen eld.

 • Se till att det inte finns någon risk 
för att strömsladden av misstag 
kan dras ut, eller att någon kan 
snubbla över den när apparaten 
är i bruk.

 • Koppla ur apparaten före varje 
rengöring och när apparaten inte 
används.

 • Dra inte ur strömkabeln till appa-
raten för att koppla från den från 
strömkällan och vira aldrig ström-
kabeln runt apparaten. 
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 • Doppa inte apparaten, strömslad-
den eller kontakten i vatten eller 
annan vätska. Håll den inte under 
rinnande vatten. 

 • Vid uppvärmning av mat i plast- 
eller pappersbehållare, ska du 
hålla ugnen under uppsikt för att 
undvika risk för antändning. 

 • Ta bort trådsträngar och/eller 
metallhandtag från pappers- eller 
plastbehållare innan du placerar 
behållare som passar för mik-
rovågsugn i ugnen.

 • Om rök observeras, slå av eller 
koppla ur ugnen och håll dörren 
stängd för att kväva eventuella 
lågor.

 • Använd inte ugnens insida för 
någon typ av förvaring. Lämna 
inte pappersföremål, tillagnings-
material eller mat i ugnen när den 
inte används.

 • Innehåll i nappflaskor och barn-
matsbehållare ska röras om eller 
skakas och temperaturen måste 
kontrolleras före konsumtion, för 
att undvika brännskador.

 • Den här produkten är en grupp 
2 klass B ISM-utrustning. Grupp 
2 innehåller all ISM-utrustning 
(industriellt, vetenskapligt och 
medicinskt) där radiofrekvense-
nergin avsiktligt alstras och/eller 
används i form av elektromagne-
tisk strålning för behandling av 
material och gnistbildningsutrust-
ning. 

 • Klass B-utrustningen är lämplig 
för användning i hemmiljöer och 
inrättningar i direkt anslutning till 
lågspänningsnätverk.

 • Luckan eller ytan på apparaten 
kan bli varm när den används.

1.1.2 Produktsäkerhet
 • Uppvärmning av drycker i mik-

rovågsugnen kan göra att de 
börjar koka så att det skvätter om-
kring dem efter att de tagits ut ur 
ugnen, så var försiktig när du hål-
ler i behållarna.

 • Stek ingenting i ugnen. Uppvärmd 
olja kan skada komponenter och 
material i ugnen och till och med 
orsaka brännskador på huden.

 • Stick i mat med tjockt skal, såsom 
potatis, zucchini, äpplen och kas-
tanjer.
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 • Apparaten ska placeras så att bak-
sidan är vänd mot väggen.

 • Innan apparaten flyttas ska du se 
till att göra fast tallriken för att 
förhindra skada på den. 

 • Ägg med skal och hela hårdkokta 
ägg får inte värmas i mikrovåg-
sugn eftersom de kan explodera, 
även efter att mikrovågsvärmning 
har avslutats.

 • Ta aldrig bort delar på baksidan 
och sidorna av apparaten, som 
skyddar minimiavstånd mellan 
skåpväggar och apparaten för att 
möjliggöra den nödvändiga luftcir-
kulationen.

1.2 Avsedd använd-
ning

 • Ugnen ska rengöras regelbundet 
och matrester avlägsnas.

 • Underlåtenhet att hålla ugnen ren 
kan leda till försämring av ytan och 
kan negativt påverka apparatens 
livslängd och eventuellt leda till 
en farlig situation.

 • Rengöring av dörrtätningar och 
angränsande delar: Använd varmt 
såpvatten. Rengör med disktrasa, 
skura inte. Använd inte en metall- 
eller glasskrapa för rengöring.

 • VARNING: Om luckan eller 
dörrtätningarna skadas får ugnen 
inte användas förrän den har repa-
rerats av en expert.

 • VARNING: Det är farligt för 
någon annan än en kompetent 
person att utföra service eller re-
parationer som innebär avlägs-
nande av ett lock som skyddar mot 
exponering för mikrovågsenergi.

 • VARNING: Vätskor och andra 
livsmedel får inte värmas i slutna 
behållare, eftersom de riskerar att 
explodera.

 • Mikrovågsugnen är endast avsedd 
för inbyggd användning.

 • Använd inte apparaten i något 
annat syfte än vad som är avsett.  

 • Använd inte apparaten som vär-
mekälla.

 • Mikrovågsugnen är endast avsedd 
att tina, tillaga och sjuda maten.

 • Överkoka inte livsmedel; annars 
kan du orsaka en brand.

 • Använd inte ångdrivna rengörare 
för att rengöra apparaten.
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1.3 Säkerhet för barn
 • Extrem försiktighet bör iakttas vid 

användning nära barn och perso-
ner som har begränsade fysiska, 
sensoriska eller mentala förmågor.

 • Den här utrustningen kan använ-
das av barn över 8 år och av per-
soner som har begränsad fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga 
eller som saknar kunskaper och 
erfarenhet, under förutsättning 
att de övervakas avseende säker 
produktanvändning eller att de 
fått tillräckliga instruktioner eller 
förståelse kring riskerna med att 
använda produkten. Barn får inte 
leka med apparaten. Rengöring 
och underhåll får inte utföras av 
barn om de inte övervakas av en 
vuxen.

 • Risk för kvävning! Förvara allt för-
packningsmaterial utom räckhåll 
för barn.

 • Låt bara barn använda ugnen utan 
övervakning när fullgoda instruk-
tioner har getts, så att barn kan 
använda mikrovågsugnen på ett 
säkert sätt och förstår riskerna 
med felaktig användning.
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 • På grund av överdriven värme som 
uppstår i grill och kombinationslä-
gen, bör barn endast tillåtas an-
vända dessa lägen under uppsikt 
av en vuxen.

 • Håll produkten och dess ström-
kabel så att de är otillgängliga för 
barn under 8 år.

 • Apparaten och dess tillgängliga 
ytor kan bli mycket heta när ap-
paraten används. Håll barn på av-
stånd.

 • Enheten är inte avsedd för an-
vändning av personer (inklusive 
barn) med nedsatt fysisk, sens-
orisk eller mental förmåga, eller 
med brist på erfarenhet och kun-
skaper, om de inte övervakas av-
seende säker produktanvändning 
eller att de fått tillräckliga instruk-
tioner av en ansvarig person med 
tanke på deras säkerhet.

 • Barn bör övervakas för att säker-
ställa att de inte leker med enhe-
ten.

 • VARNING: Låt bara barn an-
vända ugnen utan övervakning 
när fullgoda instruktioner har 
getts, så att barn kan använda 
mikrovågsugnen på ett säkert sätt 
och förstår riskerna med felaktig 
användning.
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1  Viktig säkerhets- och miljöinformation

1.4 Efterlevnad av WEEE-
direktivet och kassering av 
förbrukade produkter 

Denna produkt innehåller inte skadliga 
och förbjudna material som anges i 
"Förordningen om tillsyn av avfall från 
elektriska och elektroniska apparater" 
som utfärdas av ministeriet för miljö och 

stadsplanering. Efterlever WEEE-direktivet. Den 
här produkten har tillverkats av högkvalitativa de-
lar och material som kan återanvändas och åter-
vinnas. 
Därför ska du inte kasta produkten tillsammans 
med vanligt hushållsavfall i slutet av dess livs-
längd. Ta den till en återvinningsstation för elek-
trisk och elektronisk utrustning. Fråga lokala myn-
digheter var sådana insamlingsställen finns. Hjälp 
till att skydda miljön och naturresurser genom att 
återvinna använda produkter. 

1.5 Förpackningsinformation 
Förpackningen för din produkt är till-
verkad av återvinningsbart material i 
enlighet med den nationella lagstift-
ningen. Kasta inte förpackningsmate-

rial i hushållsavfall eller annat liknande avfall. Ta 
dem till ett insamlingsställe för förpackningsma-
terial som anvisas av de lokala myndigheterna.
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Värdena som anges på produktens märkningar eller i annat tryckt material som medföljer produkten hämtas under 
laboratorieförhållanden enligt relevanta standarder. Dessa värden kan variera beroende på produktanvändning och 
omgivande förhållanden. Effektvärden testas vid 230 V.

2 Din mikrovågsugn

2.1 Översikt

1. Kontrollpanel
2. Den roterande tallrikens axel
3. Tallriksstöd
4. Glasform
5. Ugnsfönster 
6. Dörrgrupp
7. Dörrlåssystem
8.  Grillgaller (ska endast användas med 

grillfunktionen och placeras på glastallriken)

2.2 Tekniska data
Energiför-
brukning

220-240V~50Hz,  
1450 W (Mikrovågor)  
1000 W (Grill)

Utgång 900 W
Användnings 
frekvens

2 450 MHz

Amperevärde 6,4 A
Externa mått 388 mm (H) / 595 mm (B) / 

400 mm (D)
Invändiga 
mått i ugnen

206 mm (H) / 328 mm  
(B) / 368 mm (D)

Ugns 
kapacitet

25 liter

Nettovikt 18,5 kg

6

7

1

235 4

8
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2.1.3 Installation av den roterande tallriken

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 •  Placera aldrig glastallriken upp och ner. 
Glastallriken får aldrig blockeras.

 •  Både glastallrik och tallriksstöd måste alltid 
användas under tillagning.

 • All mat och behållare med livsmedel måste alltid 
placeras på glastallriken vid matlagning.

 • Om glasbricka eller rullstöd spricker eller går 
sönder, kontakta närmaste auktoriserade 
servicecenter.

2 Din mikrovågsugn

Hubb (undersida)

Glasform

Den roterande tallrikens 
axel

Tallriksstöd
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3 Installation och anslutning

3.1 Installation och anslutning
 • Ta bort allt förpackningsmaterial och tillbehör. 

Undersök ugnen efter skador såsom bucklor 
eller trasig dörr. Installera inte om ugnen är 
skadad.

 • Ta bort eventuell skyddsfolie som finns på 
mikrovågsugnens skåpyta.

 • Ta inte bort det ljusbruna Mica-locket som är fäst 
i ugnsutrymmet för att skydda magnetronen.

 • Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.
 • Denna ugn är endast avsedd för inbyggd 

användning. Den är inte avsedd för användning 
på arbetsbänkar eller för användning i ett skåp.

 • Beakta särskilda installationsanvisningar.
 • Apparaten kan installeras i ett 60 cm brett 

väggmonterat skåp (minst 55 cm djupt och 85 
cm från golvet).

 • Apparaten är försedd med en kontakt och får 
endast anslutas till ett korrekt installerat jordat 
uttag.

 • Nätspänningen måste motsvara den spänning 
som anges på märkplåten.

 • Om kontakten inte längre är åtkomlig efter 
installationen måste en allpolig frånskiljare 
finnas på installationssidan med en öppning på 
minst 3 mm.

 • Adaptrar, flervägsuttag och förlängningssladdar 
får inte användas. Överbelastning kan resultera 
i brandrisk.

Den tillgängliga ytan kan vara varm 
under drift.

C Snärj inte in eller böj strömkabeln.
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3.2 Inbyggd installation

3.2.1 Möbeldimensioner för inbyggda installationer

380+2

3 Installation och anslutning
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3.2.2 Förberedning av skåpet
1. Läs instruktionerna på bottenskåpsmallen och sätt mallen på bottenplanet av skåpet.

 

 

 

a a

CENTER LINE

 

 FRONT EDGE

 L
EF

T 
ED

GE

T EDGE
 RIGH

2. Gör markeringar på skåpets bottenplan enligt märkena "a" på mallen.
 

a a

Vida A 

Braket

Merkez çizgi

Skruv A

Centrumlinje

Konsol

3. Ta bort den nedre skåpmallen och fixera fästet med skruv A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Braket

Vida A Skruv A

Konsol

3 Installation och anslutning
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3.2.3 Fixera ugnen
1. Installera ugnen i skåpet.
 - Se till att baksidan av ugnen är låst av fästet.
 - Snärj inte in eller böj strömkabeln.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

braketkonsol

2. Öppna dörren, fixera ugnen i skåpet med skruv B genom installationshålet . Fixera därefter trim-
kitplastlocket i installationshålet.

 
 
 
 

Montaj deliği
Vida BSkruv B

Installationshål

3 Installation och anslutning
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3.3 Radiostörningar

C
Användning av mikrovågsugnen kan 
orsaka störningar för radio, TV och 
liknande apparater.

 • Placera ugnen så långt bort från radio och 
TV som möjligt. Drift av mikrovågsugnen kan 
orsaka störningar på radio eller tv-mottagning. 
2. Anslut ugnen till ett vanligt vägguttag. Se till 
att spänningen och frekvensen är densamma 
som spänningen och frekvensen på märkplåten.

 • Om det förekommer störningar kan de 
minskas eller elimineras genom att vidta 
säkerhetsföreskrifterna nedan:

 • Rengör luckan och tätningen på ugnen.
 • Ställ in antennens riktning för radion eller TV:n 

igen.
 • Placera om ugnen med tanke på platsen för 

mottagaren.
 • Placera mikrovågsugnen på avstånd från 

mottagaren.
 • Koppla in mikrovågsugnen i ett annat uttag så 

att mikrovågsugnen och mottagaren har olika 
linjer.

3.4 Tillagning i mikrovågsugn
 • Förbered maten noggrant. Placera de 

återstående delarna utanför formen.
 • Kontrollera tillagningstiden. Tillaga maten 

på kortast angivna tid och lägg till mer tid vid 
behov. Överkokt mat kan orsaka rökbildning eller 
brännas vid.

 • Täck över maten vid tillagning. Om du täcker 
över maten hindrar du att den skvätter ut och 
det blir enklare att säkerställa att maten tillagas 
jämnt.

 • Vänd mat, exempelvis kyckling och hamburgare, 
under tillagning i mikrovågsugnen för att 
påskynda tillagning av den här typen av mat. 
Stora livsmedel såsom stekar måste vändas 
minst en gång.

 • Vänd mat, såsom köttbullar, upp och ned mitt 
under tillagningen och placera om dem mot 
varandra från mitten av rätten till utsidan. 

3.5 Jordningsinstruktioner
Den här enheten måste jordas. Den här ugnen har 
en jordad kabel med en jordad kontakt. Apparaten 
måste kopplas in i ett vägguttag som installerats 
och jordats korrekt. Jordningssystemet tillåter 
läckström vid kortslutning och minskar risken 
för elektrisk stöt. Vi rekommenderar användning 
av en elektrisk krets som är anpassad för ugnen. 
Användning med hög spänning är farlig och kan 
orsaka brand eller andra olyckor, vilket kan orsaka 
skada på ugnen.

A
VARNING: Felaktig användning 
av den jordade kontakten kan orsa-
ka elektrisk stöt.

C
Om du har några frågor kring jord-
ning och elinstruktioner, ska du 
kontakta en behörig elektriker eller 
servicepersonal.

C
Tillverkare och/eller återförsäljare 
tar inget ansvar för personskador 
eller skada på ugnen som kan upp-
stå när reglerna för elanslutning 
inte följs.

3.6 Redskapstest
Kör aldrig mikrovågsugnen tom. Det enda undan-
taget är redskapsprovet som beskrivs i följande 
avsnitt. Vissa icke-metallredskap är inte lämpliga 
att använda i mikrovågsugn. Om du är osäker på 
om ditt redskap är lämpligt för mikrovågsugn kan 
du utföra följande test.
1. Placera det tomma redskap som skall testas 

i mikrovågsugnen tillsammans med ett 
mikrovågsugnskompatibelt glas fyllt med 250 
ml vatten.

3 Installation och anslutning
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2. Kör mikrovågsugnen vid maxeffekt under 1 
minut.

3. Kontrollera noggrant temperaturen hos kärlet 
som testas. Om det värms upp, är det inte 
lämpligt för användning i mikrovågsugn.

4. Överskrid aldrig driftstiden på 1 minut. Om 
du märker överslag under 1 minuts drift, 
stoppa mikrovågsugnen. Redskap som orsakar 
ljusbågsbildning är inte lämpliga för användning 
i mikrovågsugn.

Nedan följer en lista som fungerar som en allmän 
guide, som kan hjälpa dig att välja rätt redskap.

Tillagningsredskap Mikrovåg-
sugn

Grill Kombination

Värmeresistent glaslucka Ja Ja Ja
Ej värmeresistent glaslucka Nej Nej Nej

Värmeresistent keramik Ja Ja Ja
Plastform anpassad för mikrovågsugn Ja Nej Nej

Pappersformar Ja Nej Nej
Metallform Nej Ja Nej
Metallgaller Nej Ja Nej

Aluminiumfolie och folieomslag Nej Ja Nej
Skummaterial Nej Nej Nej

3 Installation och anslutning
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4.2 Användarinstruktioner

4.2.1 Ställa in tiden
När mikrovågsugnen körs kommer "0:00" visas på 
LED-skärmen och summern ringer en gång.
1. Tryck  (Kökstimer/Klocka) och positionerna 

för timmar börjar att blinka.
2. Vrid  för att justera timmar, ingångsvärdet 

ska vara mellan 0 och 23.
3. Tryck  (Kökstimer/Klocka) och positionerna 

för minuter kommer börja blinka.
4. Vrid  för att justera minuter, ingångsvärdet 

ska vara mellan 0 och 59.
5. Tryck  (Kökstimer/Klocka) för att avsluta 

tidsinställning. ”:”-symbolen blinkar, och tiden 
visas.

C
Om du trycker  (Stopp/Avbryt) 
under tidsinställningen kommer ug-
nen automatiskt gå tillbaka till före-
gående läge.

4.2.2 Matlagning med 
mikrovågsugn
1. Tryck  (Mikrovåg) en gång och ”P100” 

kommer visas på LED-skärmen.
2. Tryck  (Mikrovåg) igen eller vrid  för att 

välja önskad effekt. Varje gång du trycker på 
knappen kommer ”P100”, ”P80”. ”P50”, ”P30” 
respektive ”P10” visas.

3. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för 
att bekräfta och vrid  för att ställa in 
tillagningstiden mellan 0:05 och 95:00.

4. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) igen för att 
starta tillagning.

Mikrovågsugn

Grill/Kombination

Upptining 
efter tid

Upptining efter vikt

Kökstimer/Klocka

Start/+30 sek./
Bekräfta

Stopp/Avbryt

Knapp för dörröppning

4 Användning

4.1 Kontrollpanel
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C
Exempel: Om du vill använda 80 
% mikrovågseffekt för tillagning 
under 20 minuter, kan du använda 
ugnen med följande steg.

5. Tryck  (Mikrovåg) en gång och ”P100” 
kommer visas på skärmen.

6. Tryck  (Mikrovåg) igen eller vrid  för att 
ställa in 80 % mikrovågseffekt.

7. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 
bekräfta och ”P80” kommer visas på skärmen.

8. Vrid  för att justera tillagningstiden tills 
ugnen visar "20:00".

9. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) igen för att 
starta tillagning.

Stegen för att justera tiden med kodningsknap-
pen är enligt nedan:

Inställning av 
varaktigheten

Steg 
storlek

0-1 minuter 5 sekunder
1-5 minuter 10 sekunder

5-10 minuter 30 sekunder
10-30 minuter 1 minut
30-95 minuter 5 minuter

4.2.3 Mikrovågsugnens 
knappsatsinstruktioner

Order Skärm Mikrovågs-
effekt

1 P100 100 %
2 P80 80 %
3 P50 50 %
4 P30 30 %
5 P10 10 %

4. 3 Tillagning med grill eller 
kombinationsläge
1. Tryck  (Grill/Kombination) en gång och ”G” 

kommer visas på LED-skärmen. Tryck  (Grill/
Kombination) upprepade gånger eller vrid  
för att välja önskad effekt. Varje gång du trycker 
på knappen kommer ”G”, C-1” respektive ”C-2” 
visas.

2. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för 
att bekräfta och vrid  för att ställa in 
tillagningstiden mellan 0:05 och 95:00.

3. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) igen för att 
starta tillagning.

C
Exempel: Om du vill använda 
55 % mikrovågseffekt och 45 % 
grilleffekt (C-1) för tillagning under 
10 minuter, kan du använda ugnen 
med följande steg.

1. Tryck  (Grill/Kombination) en gång och ”G” 
kommer visas på skärmen.

2. Tryck  (Grill/Kombination) igen eller vrid  
för att välja läget Kombination 1.

3. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 
bekräfta och ”C-1” kommer visas på skärmen.

4 Användning
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4. Vrid  för att justera tillagningstiden tills 
ugnen visar "10:00".

5. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) igen för att 
starta tillagning.

4.3.1 (Grill/Kombination) 
Instruktioner för knappsats

Order Skärm Mikro
vågs

effekt

Grill
Effekt

1 G 0 % 100 %
2 C-1 55 % 45 %
3 C-2 36 % 64 %

C

När halva grilltiden gått låter ugnen 
två gånger, och detta är normalt. 
För att få en bättre grilleffekt bör du 
vända på maten, stänga dörren, och 
sedan trycka på (Start/+30Sek./
Bekräfta) för att fortsätta tillagning-
en. Om ingen åtgärd utförs, kommer 
ugnen fortsätta tillagningen.

4.4 Snabbstart
1. I standby-läge, tryck  (Start/+30 Sek./

Bekräfta) för att starta tillagning med 100 
% mikrovågseffekt. Varje gång du trycker på 
knappen kommer tillagningstiden ökas upp till 
95 minuter i steg om 30 sekunder.

2. Vid matlagning med mikrovågsugn, grillfunk-
tion eller kombinationsmatlagning eller upptina 
med tidslägen, kommer tillagningstiden att öka 
med 30 sekunder varje gång du trycker på  
(Start/+30 Sek/Bekräfta).

3. I standby-läge, vrid  moturs för att ställa 
in tillagningstiden för att starta tillagningen 
med 100 % mikrovågseffekt och tryck  
(Start/+30 Sek./Bekräfta) för att starta 
tillagning. 

C
I automeny och upptiningslägen, 
kommer ett tryck på  (Start/+30 
Sek./Bekräfta) inte förlänga tillag-
ningstiden.

4.5 Upptining efter vikt
1. Tryck  (Upptining efter vikt) en gång.
2. Vrid  för att välja matens vikt mellan 100 och 

2 000 g.
3. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 

starta upptining.

4.6 Upptining efter tid
1. Tryck  (Upptining efter tid) en gång.
2. Vrid  för att välja upptiningstiden. Maximal 

tid är 95 minuter.
3. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 

starta upptining. Upptiningskraft är P30 och 
kan inte ändras.

4.7 Kökstimer (äggklocka)
Ugnen är utrustad med en automatisk äggklocka 
som inte är kopplad till ugnens funktioner och kan 
användas separat i köket (den kan ställas in på 
max. 95 minuter.)
1. Tryck  (Kökstimer/Klocka) en gång och 

00:00 kommer visas på LED-skärmen.
2. Vrid  för att ange den korrekta tiden. 
3. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 

bekräfta inställningen.

4 Användning
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4. När nedräkningen från den angivna tiden når till 
00:00, kommer summern att ringa 5 gånger. Om 
tiden är inställd (24-timmarssystem), kommer 
aktuell tid att visas på LED-skärmen.

Tryck  (Stopp/Avbryt) för att avbryta timern 
närsomhelst.

C
Kökstimer fungerar annorlunda än 
ett 24-timmarssystem. Kökstimern 
är endast en timer.

4.8 Automeny
1. Vrid  medurs för att välja önskad meny. 

Menyer mellan ”A-1” och ”A-8”, nämligen pizza, 
kött, grönsaker, pasta, potatis, fisk, dryck och 
popcorn kommer visas.

2. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 
bekräfta.

3. Vrid  för att välja standardvikt i enlighet med 
menykartan.

4. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) igen för att 
starta tillagning.

C Exempel: Om du vill använda 
”Automeny” för att tillaga 350 g fisk:

1. Vrid  medurs tills ”A-6” visas på skärmen.
2. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 

bekräfta.
3. Vrid  för att välja fiskens vikt tills ”350” visas 

på skärmen.
4. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) igen för att 

starta tillagning.

4 Användning
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4.8.1 Autotillagningsmeny

Meny Vikt Skärm
A-1

Pizza
200 g 200
400 g 400

A-2
Kött

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3
Grönsaker

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4
Pasta

50 g (med 450 ml kallt vatten) 50
100 g (med 800 ml kallt vatten) 100

A-5
Potatis

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6
Fisk

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7
Dryck

1 glas (120 ml) 1
2 glas (240 ml) 2
3 glas (360 ml) 3

A-8
Popcorn

50 g 50
100 g 100

4 Användning
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4.9 Tillagning i flera steg
Högst 2 tillagningssteg kan ställas in. I flerstegs-
matlagning, om ett steg är upptining, måste upp-
tining vara det första steget.

C
Om du vill tina mat i 5 minuter och 
sedan laga mat med 80 % mikrovåg-
seffekt i 7 minuter, utför följande 
steg:

1. Tryck  (Upptining efter tid) en gång.
2. Vrid  för att välja upptiningstiden tills ”5:00” 

visas på skärmen.
3. Tryck  (Mikrovåg) en gång och ”P100” 

kommer visas på skärmen.
4. Tryck  (Mikrovåg) igen eller vrid  för att 

ställa in 80 % mikrovågseffekt.
5. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 

bekräfta och ”P80” kommer visas på skärmen.
6. Vrid  för att justera tillagningstiden tills 

ugnen visar "7:00".
7. Tryck  (Start/+30 Sek./Bekräfta) för att 

starta tillagning. Summer ljuder en gång för 
det första steget och nedräkning startar för 
upptiningstiden. Summer ljuder igen när andra 
tillagningssteget inleds. Summer ljuder 5 
gånger vid slutet av tillagningen.

4.10 Frågefunktion
1. I mikrovågs-, grill och kombinationslägen, tryck 

 (Mikrovåg) eller  (Grill/Kombination) och 
den aktuella effekten kommer visas under 3 
sekunder. Efter 3 sekunder kommer ugnen att 
återgå till det föregående läget.

2. Under matlagning, tryck  (Kökstimer/
Klocka) och den aktuella tiden kommer visas 
under 3 sekunder.

4.11 Barnlås
1. Låsning: I standbyläge, tryck på  

(Stopp/Avbryt) i 3 sekunder och det hörs en 
summersignal som indikerar att barnlåset är 
aktiverat. Om tiden redan är inställd, kommer 
aktuell tid också visas; annars kommer  visas 
på LED-skärmen.

2. Upplåsning: För att avaktivera barnlås, 
tryck på  (Stopp/Avbryt) i 3 sekunder så att 
ett långt ”pip” hörs som indikerar att barnlåset 
är avaktiverat.

4.12 Öppna ugnsdörren
Tryck  (Öppna dörr) och dörren kommer öpp-
nas.

    

4 Användning
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5.1 Rengöring

A
VARNING: Använd aldrig 
bensin, lösningsmedel, slipan-
de rengöringsmedel, metallfö-
remål eller hårda borstar för att 
rengöra apparaten.

A
VARNING: Sänk aldrig ned 
apparaten eller dess strömka-
bel i vatten eller någon annan 
vätska.

1. Stäng av apparaten och koppla från den från 
vägguttaget.

2. Vänta tills apparaten är sval.
3. Håll ugnens insida ren. Torka med en torr trasa 

om mat spillts ut eller vätskor som skvätt ut 
på ugnens väggar. Ett milt rengöringsmedel 
kan användas om ugnen blir mycket smutsig. 
Undvik att använda spraymedel och andra 
starka rengöringsmedel, eftersom de kan 
orsaka fläckar, märken och ogenomskinlighet 
på dörrens yta.

4. De utvändiga ytorna på ugnen ska rengöras 
med en fuktig trasa. Låt inte vatten välla ut i 
ventilationsöppningar för att förhindra skada 
på de funktionella delarna i ugnen.

5. Torka av båda sidorna på dörren och glaset, 
dörrtätningar och delar nära tätningar 
ofta med en fuktig trasa för att avlägsna 
översvämning och spillfläckar. Använd inte 
några rengöringsmedel med slipeffekt.

6. Låt inte kontrollpanelen bli våt. Rengör med 
en mjuk, fuktig trasa. Lämna dörren till ugnen 
öppen för att förhindra oavsiktlig användning 
vid rengöring av kontrollpanelen.

7. Om ånga samlas i eller runt ugnsluckan ska du 
torka bort den med en mjuk trasa. Detta kan 
inträffa när mikrovågsugnen används under 
förhållanden med hög luftfuktighet. Detta är 
normalt.

5 Underhåll och rengöring

8.  I vissa fall kan du behöva ta bort glasplattan för 
rengöring. Tvätta den i varmt vatten med mild 
tvållösning eller i diskmaskinen.

9.  Rullringen och ugnsluckan ska rengöras 
regelbundet för att undvika missljud. Det 
räcker att torka av nedre ytan på ugnen med 
ett milt rengöringsmedel. Rullringen kan 
tvättas i varmt vatten med mild tvållösning 
eller i diskmaskinen. När du tar bort rullringen 
från ugnens invändiga botten för rengöring, 
ska du se till att installera den i rätt position 
när den läggs tillbaka.

10. För att ta bort dålig lukt ur ugnen ska du ställa 
in ett glas vatten med saften och skalet av 
en citron i en djup skål som är lämplig för 
mikrovågsanvändning och köra ugnen i 5 
minuter i mikrovågsläge. Torka noggrant med 
en mjuk och torr trasa.

11. Vänligen kontakta auktoriserad service när 
ugnslampan ska bytas.

12. Ugnen ska rengöras regelbundet och 
matrester måste avlägsnas. Om ugnen inte 
hålls ren kan det orsaka problem med ytorna 
som kan påverka livscykeln för apparaten 
negativt och orsaka eventuella risker.

13. Kasta inte apparaten i hushållsavfallet; 
gamla ugnar ska återvinnas på speciella 
återvinningscentraler som tillhandahålls av 
din kommun.

14. När mikrovågsugnens grillfunktion används, 
kan en liten mängd rök och lukt uppstå som 
försvinner efter en viss tids användning.

5.2 Förvaring
 • Om apparaten inte kommer att användas på 

ett längre tag ska den förvaras ordentligt och 
skyddat.

 • Se till att apparaten är urkopplad, sval och helt torr.
 • Förvara apparaten på en sval och torr plats.
 • Förvara enheten utom räckhåll för barn.
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6 Felsökning

Normalt
Mikrovågor stör TV-mottagning Radio- och TV-mottagning kan störas när 

mikrovågsugnen är i drift. Det liknar den störning 
som orsakas av små elektriska apparater, såsom 
mixer, dammsugare eller elektrisk fläkt. Detta är 
normalt.

Ugnslampan är dimmad. Vid tillagning vid låg effekt i mikrovågsugnen kan 
ugnsljuset dimmas. Detta är normalt.

Ånga ansamlas på dörren, varm luft kommer ut 
ur ventiler. 

Under tillagningen kan ånga uppstå från maten. 
Det mesta av ångan kommer komma ut från 
ventilerna. Men vissa kan samlas på en sval plats 
som ugnsluckan. Detta är normalt.

Ugn kördes av misstag utan någon mat i den. Det är inte tillåtet att köra maskinen utan någon 
mat inuti. Det är mycket farligt.

Problem Möjlig orsak Lösning
Ugnen kan inte startas. 1)  Strömsladden är inte 

ordentligt inkopplad.
Koppla ur. Anslut sedan igen 
efter 10 sekunder.

2)  Säkringen har gått eller 
överspänningsskyddet är 
aktiverat.

Byt ut säkringen eller återställ 
strömbrytaren (repareras av 
professionell personal i vårt 
företag).

3) Problem med uttaget. Testa uttaget med andra 
elektriska apparater.

Ugnen värmer ej. 4) Dörren är inte ordentligt 
stängd

Stäng dörren ordentligt.

Glasplattan låter när 
mikrovågsugnen används

5)  Roterande tallrik och 
ugnsbotten är smutsiga.

Se sektionen ”Rengöring och 
underhåll” avseende rengöring 
av smutsiga delar.
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?
Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

service 
•  Vi har service i hela landet / Nationwide service
•  Gå in på www.cylinda.se / Visit www.cylinda.se
•  Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) / Call 0771-25 25 00 

uppge
•  Maskintyp / Model code
•  Serienummer / Serial number 
•  Inköpsdatum / Purchase date

• Problembeskrivning / Problem description 
• Namn och adress / Name and address
•  Ditt telefonnummer / Phone number

Microwave Oven
IM 50 - IM 50 RF


