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ÖNEMLİ UYARILAR
Güvenlikle ilgili uyarılar 

 Tehlike!
Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, 
elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir.

-  Bu cihaz, yalnızca ekmek kızartmak 
amacıyla tasarlanmıştır. Her türlü 
farklı kullanım şekli uygunsuz olarak 
kabul edilir ve tehlikelidir. Cihazın 
yanlış, uygunsuz veya sorumsuz 
şekilde kullanılmasından ve/veya 
yetkisiz kişilerce yapılan onarımlardan 
kaynaklı hasarlarda üretici hiçbir 
sorumluluğu kabul etmez.

-  Fişi prize takmadan önce şunlardan emin olun: şebeke 
gerilimi, cihazın altında bulunan bilgi plakasında 
belirtilen değerde olmalıdır; elektrik prizinde 
toprak bağlantısı bulunmalıdır. İmalatçı, bu kurala 
uyulmamasından kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul 
etmez.

-  Priz ile cihazın fişi arasında uyumsuzluk olması 
halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple 
değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya 
uzatma kullanılması tavsiye edilmez. Bu aparatların 
kullanılması zorunluysa, adaptörün ve/veya uzatmanın 
üzerinde belirtilen güç sınırını aşmamaya özen 
göstererek yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına 
uygun basit adaptörler veya çoklu prizler ile uzatmaları 
kullanın. 

-  Elektrik kablosu zarar görmüşse, değiştirme işleminin 
imalatçı veya teknik bakım servisi tarafından her türlü 
riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.

-  Elektrik çarpması riskini önlemek için ekmek kızartma 
makinesinin, güç kablosunun ve fişinin ıslanmadığından 
emin olun ve ellerinizi ya da bıçak, alüminyum folyo gibi 
metal nesneleri cihazın içine KESİNLİKLE sokmayın.

-  Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Cihaza ayaklarınız çıplak veya ıslak haldeyken 

dokunmayın.
-  Cihaz kullanılmayacağı zaman, temizlik işlemleri 

yapmadan veya sıkışmış yiyecek parçalarını çıkarmaya 
çalışmadan önce daima fişi elektrik prizinden çekin. 

 Dikkat!
Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz 
hasarlarına neden olabilir.

-  Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım 
içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda 
kullanımı uygun değildir: dükkan, 
ofis ve diğer iş alanlarının personeli 
için mutfak olarak tayin edilen yerler, 
çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk 
evleri, kiralık odalar.

-  Boğulma riskini önlemek için, ürünün 
içinde bulunduğu plastik torba 
çocukların erişemeyecekleri yerlerde 
tutulmalıdır.

-  Bu cihaz, dikkatle gözetim altında 
tutulmaları ve cihazın güvenli bir 
şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili 
bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın 
üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, 
algısal veya zihinsel kapasiteye sahip 
veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip 
kişiler tarafından da kullanılabilir. 
Cihaz ile oynamadıklarından emin 
olmak için çocukları gözetim altında 
tutun. Temizlik ve bakım işlemleri 8 
yaşından küçük ve sürekli gözetim 
altında tutulmayan çocuklar 
tarafından yapılamaz. Bu cihaz ile güç 
kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların 
erişemeyecekleri bir yerde tutun. 

-  Fişi prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
-  Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz 

kalacağı ortamlarda bırakmayın.
-  Cihazı, güç kablosunu veya fişini suya daldırmayın.

-  Cihaz harici bir zamanlayıcı veya 
ayrı bir uzaktan kumanda sistemi 
vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
Kablonun hasar görmesi durumunda 
veya değiştirilmesi için yalnızca 
üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet 
Servisine başvurun. Daha ayrıntılı bilgi 
için garanti belgesine başvurun.

-  Bu talimatlarda tüm olasılıklar dikkate alınmaya 
çalışılmış olmasına karşın tüm elektrikli cihazlarda 
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olduğu gibi cihazın kullanımı sırasında, özellikle de 
küçük çocuklar varken özenli ve sağduyulu hareket 
edilmelidir.

Yanma tehlikesi!!
Uygun hareket edilmemesi halinde yanıklara neden olabilir.

-  Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme 
ağızlarının çevresindeki bölgeler 
çok ısınır: cihazı yalnızca plastik 
düğmelerine ve tutma yerlerine temas 
ederek kullanın.

-  Ekmek yanabilen bir gıda maddesidir. 
Dolayısıyla bu cihazı tentelerin veya 
diğer yanabilen malzemelerin altında 
veya yanında kullanmayın.

-  Çalışır haldeyken cihazın üzerini örtmeyin: aşırı ısınarak 
alev alabilir.

-  Ekmek kızartma makinesinin asılı dolapların hemen 
altında kullanılmaması tavsiye edilir.

-  Yanan gıda maddeleri tutuşabilir. Bu nedenle ekmek 
kızartma makinesini gözetim atında olmadıkça açık 
halde bırakmayın ve kolay yanabilecek ince veya 
kuru ekmek dilimlerini kızartırken düşük bir dereceye 
ayarlayın.

-  Doldurulmuş veya üzerinde malzeme olan yiyecekleri 
(örneğin pizza) kesinlikle ısıtmayın: cihazın içine sıvı 
damlaması halinde yangına neden olabilir.

-  Kırıntı toplama tepsisini düzenli aralıklarla temizleyin: 
kırıntılar duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.

 Not:
Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.
-  Ambalajından çıkardıktan sonra ürünün sağlam ve 

mükemmel durumda olduğundan emin olun. 
 Tüm etiketlerin ve ambalaj malzemelerinin ekmek 

kızartma makinesinden çıkarıldığından emin olun.
-  Nakliye sırasında birikmiş olabilecek tozları gidermek 

için yumuşak ve kuru bir bezle cihazın tozunun alınması 
yeterlidir. 

 Gıda maddeleri ile temas eden malzemeler ve 
aksesuarlar 1935/2004 sayılı Yönergesine (CE) uygundur.

TANIMLAMA
A Ekmek yerleştirme ağızları
B  Açma kolu 
C  Kızartma derecesi göstergesi

D  Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
E  Kırıntı toplama tepsisi
F  Buz çözme düğmesi
G  Isıtma düğmesi
H  “Bagel” (tek taraflı kızartma) düğmesi
I  Durdurma/iptal düğmesi
L  Çıkarılabilir “Isıtma Rafı” donanımı (yalnızca bazı 

modellerde)

KULLANIM
-  Kolun (B) kalktığından ve manivelanın (D) orta kızartma 

derecesine ayarlandığından emin olun.
-  Cihazı akım prizine bağlayın. Yeni kokusunu gidermek 

için, cihazı ilk kullanımda en azından iki saat azami 
kuvvette çalıştırın. Bu operasyon boyunca odayı 
havalandırın.

-  Yükleme ağızlarına (A) ekmek dilimlerini yerleştirin ve 
kolu (B) son noktasına kadar indirin.

 Not: eğer cihaz prize takılmadıysa, kol (B) inik kalmaz.
-  Kızartma sona erdiğinde, kol ekmek dilimi ile birlikte 

yukarı çıkar.
-  Eğer ekmek yeterince kızarmamış ise, manivelayı 

çevirerek daha yüksek bir seviye seçin (D).
 Eğer ekmek çok fazla kızarmış ise daha düşük bir seviye 

seçin.
-  Kızartmaya istenilen her an basitçe stop/cancel 

düğmesine basılarak son verilebilir (I).

Yanma tehlikesi!! çalışma sırasında yükleme ağızları 
çok ısınırlar. Dokunmayınız.

“Buz çözme” İşlevi 
Kolu indirdikten (B) hemen sonra defroz tuşuna (F) basarak 
ekmek dilimleri kızartabilirsiniz; pişme devri arzu edilen 
kızarma rengine ulaşmak için uzatılacaktır. Işıklı gösterge 
defroz işlemi devam ettiği süre boyunca açık kalacaktır.

Isıtma İşlevi
Açma kolunu indirin (B) ve ısıtma tuşuna (G) basın. Isıtma 
göstergesi bu işlevin kullanımı boyunca açık kalacaktır.
Dikkat edilmesi gerekir ki ısıtma süresi sabittir ve kızartma 
derecesi kontrolüne müdahale edilerek modifiye edilemez.

“Bagel” işlevi (yalnız bir tarafın kızartılması)
"Bagel" işlevi ekmek, focaccia ve muffin'lerin yalnız bir 
tarafının (iç kısmı), diğer taraf sıcak kalırken (dış kısmı), 
kızarmasını sağlar.
Focaccia ve muffin'ler kızartılmadan önce yarıya 
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kesilmelidirler; açma kolunu indirin (B) ve "bagel" 
düğmesine basın (H).
Isıtma göstergesi bu işlevin kullanımı boyunca açık kalacaktır.

Stop/cancel tuşunun kullanımı
Kızartma işlemini durdurmak için, istediğiniz an stop/cancel 
(I) düğmesine basın. 

 Dikkat! açma kolunu zorlamayın (B); daima stop/
cancel (I) düğmesini kullanın.

Kırıntı tablası
Kırıntı tablası (E) kırıntı birikimleri yangın tehlikesi 
oluşturabileceği için düzenli olarak temizlenmelidir.
Kızartmadan sonra, ekmek kızarma makinasını soğumaya 
bırakın, daha sonra kırıntı toplama tablasını (E) çıkartın ve 
boşaltın.

“ISITMA RAFI” donanımı (L) (yalnızca bazı modellerde)
Bu donanımı kruvasan ısıtmakta kullanın.
-  “Isıtma rafı” donanımını say. 3'te açıklayıcı şekilde 

gösterildiği gibi cihaza takın.
-  Kruvasanı ızgaranın üzerine yerleştirin.
-  Kızartma derecesi kontrol düğmesini (D) istediğiniz 

ayara getirin.
-  Açma kolunu (B) yerine oturana kadar aşağı indirin.
-  Kruvasan yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha 

yüksek bir kızartma derecesi seçin.

YARILAR
-  Cihazı boş çalıştırmayın (yani ekmek dilimi olmadan).
-  Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanmayın.
-  Kızartma sırasında damlama yapabilecek gıdalar 

yerleştirmeyin. Temizlik işlemlerini zorlaştırabilecekleri 
gibi çıkmasına da sebep olabilirler. Ayrıca her 
kullanımdan önce kırıntı tablasından olası damlamaları 
temizlemek çok önemlidir.

-  Çok büyük gıdalar (zorlayarak) yerleştirmeyin.
-  Cihazın rezistanslarına zarar verebileceğinden ötürü, 

ekmek çıkarmak için cihazın içine çatal ya da diğer 
aletler sokmayın.

 Fişi çıkarın, cihazı baş aşağı çevirin ve hafifçe silkeleyin.

TEMİZLİK - BAKIM 
-  Her türlü temizlik ve bakım işlemi fiş akım prizinden 

çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır.
-  Temizlik işlemini gerçekleştirmeden önce cihazı 

soğumaya bırakın.
-  Cihazın dış kısmı nemli bir bez ile temizlenmelidir. 

Yüzeye zarar verebileceğinden ötürü toz deterjanlar 
kullanmayın.

-  SUYA DALDIRMAYIN.
-  Her kullanımdan sonra fişi çıkarın ve cihazın alt kısmında 

bulunan kırıntı tablasını boşaltın.
-  Ekmeklerin sıkışması durumunda fişi çıkarın, ekmek 

kızartma makinasını baş aşağı çevirin ve hafifçe 
silkeleyin.

-  EKMEK KIZARTMA MAKİNASININ BAZI 
BÖLÜMLERİNE ÖZELLİKLE YÜKLEME AĞIZLARININ 
İÇİNE ASLA KESİCİ ALETLER İLE DOKUNMAYIN.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Besleme gerilimi                    Plakaya bakın özellikler
Çekilen güç                                          “


