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

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

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

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

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

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

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

herhangi bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir 
bez kullanınız.  

11.Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  

12.Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 
önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

13.Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 

14.Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi 
durumunda her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya 
yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

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

16.Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  
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17.Yanıkları engellemek için cihazı kullanım sırasında sıcağa dayanıklı bir yere 
yerleştiriniz. 

18.Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız. 
19.Cihaz çalışır durumdayken cihazı hareket ettirmeyin. 
20.Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 

edilmemelidir.  
21.Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da 

imalatçı tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  
22.Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC 

No. 1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  
23.Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 

herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
24.Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 

kablosunu kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesi tavsiye edilir.   

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

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

27.Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki 
nedenler için kullanmayınız. 

 
 

KULLANIM AMACI 
 

Bu cihaz, yalnızca iki dilim ekmek ve benzer hamur işlerini ısıtmak, buzlarını 
çözmek veya kızartmak amacıyla tasarlanmıştır.  
Bu cihaz, sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel 
kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazı eve ait veya benzeri kullanımlar için 
kullanınız. (Örn: ofis ve işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, 
motel, pansiyon gibi yerlerde müşterin kullanımı için)  
 
Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
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CİHAZIN TANIMI (Şekil 1) 
 
A.Yuvacıklar 
B.Çalıştırma kolu 
C.Kızartma seviyesi göstergesi 
D.Kızartma düğmesi 
E.Durdurma düğmesi 
F.Isıtma düğmesi 
G.Buz çözme düğmesi 
H.Kablo saklama haznesi 
I.Kırıntı tepsisi 
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CİHAZIN KULLANIMI 
 

UYARILAR: 
Çok ince, çok kalın veya parçalanmış ekmek dilimleri kullanmayınız. 
Cihaza iki dilimden fazla ekmek dilimi yerleştirmeyiniz.  
Her kullanımdan önce kırıntı tepsisini temizleyiniz.  
Cihazın içine çatal ya da diğer metal mutfak gereçleri gibi eşyaları koymayınız. 
Elektrik çarpması riski vardır. 

 
İlk kullanımdan önce, yeni elektrikli cihaz kokusundan kurtulmak için cihazı 
birkaç dakika açık tutunuz. Bu durum biraz dumana yol açsa da bu doğal bir 
sonuçtur.  
 
Ekmek Kızartma Fonksiyonu: 
•Ekmek dilimlerini yuvacıklara (A) yerleştiriniz.  
•Kızartma düğmesini (D) tercih ettiğiniz kızarmışlık seviyesine göre ayarlayınız. 
•Çalıştırma kolu (B) kilitlenene kadar aşağıya indiriniz.  
NOT: Cihaz fişe takılı değilse basma kolu aşağıda kilitli kalmaz. 
•Kızarma işlemi birkaç dakika sonra tamamlandığında ekmekler otomatik olarak yukarı 

doğru çıkacaktır. Kızartma seviyelerini işlem sırasında da ayarlayabilirsiniz. 
•Kullandıktan sonra durdurma düğmesine (E) basarap cihazı kapayınız. Bu düğmeye 

istediğiniz bir zaman basabilirsiniz. 
•Cihazın fişini prizden çıkarınız ve kırıntı tepsisini temizleyiniz. 
•Kablo haznesine (H) kabloyu dolayınız. 
 
Buz Çözme Fonksiyonu: 
•Cihazı, ekmek dilimlerinin buzunu çözmek için kullanabilirsiniz. 
•Ekmek dilimlerini yuvacıklara (A) yerleştiriniz. 
•Kızartma düğmesini (D) “1” ayarına getiriniz. 
•Çalıştırma kolu (B) kilitlenene kadar aşağıya indiriniz. 
•Buz çözme düğmesine (G) basınız, buz çözme işlemi süresinde bu düğmenin ışığı 

yanacaktır. 
•Buz çözdükten sonra ekmeği kızartmak da isterseniz kızartma düğmesini (D) tercih 

ettiğiniz kızarmışlık seviyesine göre ayarlayınız. 
•Kalın dilimler için kızarma seviyesini daha da azaltıp dilimleri cihazın içinde 1-2 dakika 

daha fazla tutunuz.  
 
Isıtma Fonksiyonu:  
•Cihazı, ekmek dilimlerini ısıtmak için kullanabilirsiniz. 
•Ekmek dilimlerini yuvacıklara (A) yerleştiriniz. 
•Çalıştırma kolu (B) kilitlenene kadar aşağıya indiriniz. 
•Isıtma düğmesine (F) basınız, ısıtma işlemi süresinde bu düğmenin ışığı yanacaktır. 
•Isıtma süresi sabittir ve müdahale edilemez. 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
 

•Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
•Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizlemeden 

önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 
•Cihaz soğumadan cihaza dokunmayınız ve temizlemeye çalışmayınız. 
•Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da herhangi bir 

sıvıya batırmayınız ve asla aşındırıcı maddelerle temizlemeye çalışmayınız. 
•Cihazın içine asla metal ve keskin cisimler sokmayınız. 
•Her kullanımdan sonra kırıntı tepsisini temizleyiniz.  
•Cihazı temizlemek için nemli, aşındırıcı olmayan bir bez, su ve aşındırıcı olmayan 

yumuşak bir temizlik ürünü kullanınız. Daha sonra cihazı kurulayınız. 


