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Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası
Serving life.

Tost makinesi

Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce,
sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından tostunuzu
afiyetle yiyebilirsiniz.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi
elimizden geldiğince açık yazmaya
çalıştık. Umarız, bir defa okumanız
yeterli olacaktır. Yarın öbür gün
aklınıza bir şey takılır diye, bu
kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz
bir yerde tutmanızı öneririz.
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Tost makineniz hangi parçalardan oluşuyor?
Kilitleme
mandalı
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1

Gösterge ışıkları

4
Çıkarılabilir plaka
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Plakaları çıkarma
düğmesi
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Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?
Tost makinenizin tüm parçalarını ambalajlarından
çıkarınız.
Tost makinenizi ilk defa kullanacağınız zaman pişirme
plakalarını sabunlu su ile yıkayınız. İyice durulayıp
kurulayınız. Ambalajlama ve taşıma sırasında oluşan
tozları temizlemek için ürünün dış yüzeyini yumuşak
ve nemli bir bezle siliniz.
Tost makinenizi sağlam bir zemine yerleştiriniz.
Cihazı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına
yerleştirmeyiniz. Kablonun bir ısı kaynağının üzerine
gelecek şekilde sarkmasına izin vermeyiniz.
Tost makineniz için iki farklı plaka tasarladık. Tost
yapacaksanız kanallı tost plakalarını, waffle için ise
özel waffle plakalarını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Tost makinenizi kullanmaya başlamadan önce tercih
ettiğiniz pişirme plakalarını yerleştirmeniz gerekir.
(Resim 1).
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Döküm plakalar üzerindeki kanalları gövdedeki
yuvalara denk getirip tık sesi duyana kadar bastırınız
(Resim 2). Plakalar alt ve üst kapaklar için özel
olarak tasarlanmıştır
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Tost makinenizin fişini artık prize takabilirsiniz.
Bu durumda kırmızı gösterge ışığı yanacaktır. Tost
makineniz hazır konuma geldiğinde ise yeşil ışık
yanacaktır.
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Tost makineniz iki dilim kapasitelidir. Tost
ekmeklerini yerleştirdikten sonra üst kapağı hafifçe
bastırarak kapatınız.
Tost makinenizle işiniz bittikten sonra, kilitleme
mandalı ile plakaları kilitleyip tost makinenizi dikey
konumda saklayabilirsiniz.
Lütfen dikkat:
Tost makinenizi kullanmadan önce her zaman her iki
plakanın da yerine tam olarak oturup oturmadığına
dikkat ediniz.
Lütfen dikkat:
Tost makinenizi ilk kez kullanırken hafif bir duman ve
koku hissedebilirsiniz, bu durum elektrikli parçaların
ısınmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.
Önerimiz:
Tost makinenizin çabuk ısınması için plakaları kapalı
tutmanızı öneririz.
Lütfen dikkat:
Lütfen metal, keskin veya çizici aletleri tost
makinenizde kullanmayın, döküm plakalara zarar
verebilirsiniz.

Tost makinenizi
temizlerken nelere
dikkat etmelisiniz?
Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak
fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesmeniz
gerekir.
Tost makineniz her kullanımdan sonra
temizlenmelidir.
Tost makinenizi nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
Plakaların üzerindeki yapışmaz yüzeye zarar
vermemek için temizleme esnasında aşındırıcı
temizlik maddeleri, metal temizlik cihazları, bulaşık
teli ve temizleme tozları kullanmayınız.
Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten
sonra makineyi soğumaya bırakınız. Tost makineniz
iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.
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Tost makineniz soğuduktan sonra pişirme plakalarını
çıkarınız ve ılık, sabunlu suyla yıkayınız.
Pişirme plakalarını çıkarmak için plaka çıkarma
düğmelerini kendinize doğru çekerek plakaları
cihazdan ayırıp temizleyebilirsiniz. (Resim 3)

Tost makinenizle işiniz bittiğinde kaldırmadan önce
tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin
olunuz. Tost makinenizi kendi kutusunda veya temiz,
kuru bir yerde muhafaza ediniz. Kilitleme mandalı ile
kilitleyip dik konumda saklayabilirsiniz (Resim 5).
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Makinenizin kablosunu, arka tarafta bulunan bölüme
sararak muhafaza edebilirsiniz (Resim 4).
Lütfen dikkat:
Tost makinenizin gövdesini, fişini yada elektrik
kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya
batırmayınız.
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Kabloyu ürünün etrafına çok sıkı sarmayıp gevşek bir
şekilde sarmanızı tavsiye ederiz.Ürünün dış yüzeyini
yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.
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İyi bir tost için öneriler.
• İyi bir tost yapabilmek için ekmek seçimi çok
önemlidir, sütlü beyaz ekmek yada kepekli ekmekler
tost için idealdir. İnce dilimleri pek tavsiye etmeyiz,
ekmek dilimi normal kalınlıkta olursa malzeme üste
çıkmaz, böylece ekmeğin tüm lezzetini damağınızda
hissedebilirsiniz.
• Tost makinenizi önceden ısıtmanızı öneririz,
tost yaparken makinenin üstüne bastırıp tostu
yapıştırmayın, bu işlem tostunuzun kuru olmasına
sebep olur.
• Domatesli tost yaparken, domatesin kabuklarını
soyup çekirdeklerini çıkarırsanız, yaptığınız tostlar
tadından yenmez.
• Peynirin yumuşak ve erimesi kolay olanlarını
tercih edin ki tostunuz daha lezzetli olsun.

Tost makinenizi güvenle
kullanmak, sizin elinizde.
Lütfen tost makinenizi kullanmadan önce, sizin
için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat
edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar
bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat
ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.
Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam
etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir.
Tost makinenizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya
da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi
444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın.
İşiniz Şansa bırakmayın.
Tost makinesiniz elektrik fişini prize takmadan önce,
evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle
uyumlu olduğundan emin olun.
Tost makinenizin parçalarını takmak ya da çıkarmak
istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz.
Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.
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Lütfen tost makinenizin çalışırken yanından
ayrılmayınız. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden
bırakmayınız.
Lütfen tost makinenizin gövdesini, fişini ya da elektrik
kablosunu suyla temas etmemesine dikkat edin.
Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya
batırmayın.

Tost makineniz çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar
ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma
koluna dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa,
lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakınız.
Tost makineniz, çocuğunuzun oyuncağı değildir.
Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler
hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla,
tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Tost makineniz elektrik kablosuna her zaman dikkat
etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi
sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat
edin.

Tost makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde
olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel
engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Tost makineniniz sadece ev kullanımları için tasarlandı.
Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için(sürekli
ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz
sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten
önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın
fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla
kablodan tutup çekmeyiniz.
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Tost makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları
kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın,
elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar
doğurabilir.
Lütfen tost makinenizin ocak ve fırın gibi çok sıcak
yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi
takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine
neden olabilirsiniz.
Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya
yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın.
Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Tost makineniz
çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir
başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde,
yangına neden olabilir.
Tost makinesi çalıştığında elinizin değebileceği
yüzeyler sıcak olabilir.

Yüzeyler kullanım esnasında ısıyı tutma eğilimlidir.
Cihaz ısıtma fonksiyonuna sahiptir. Plakalar dışındaki
yüzeyler de çok ısınabilir. Cihazı kullanan herkesin
ısıya duyarlılığı farklı olacağından, cihazı kullanırken
çok dikkatli olmalısınız. Cihazı tutamaklarından tutup
kavrayın ve korunma maksatlı eldiven kullanın. Diğer
kısımlara dokunmanız gerekiyorsa cihazın iyice
soğumasını bekleyiniz.
Cihaz ayrı bir kumanda ya da zamanlayıcı ile kullanmaya
ugun değildir.
Eğer kablo zarar gördüyse üretici ya da yetkili teknik
servis tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından
kullanılabilir. Fiziksel, zihinsel ve duyusal engelli kişiler
ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ancak
bilgi ve deneyim sahibi kişiler gözetiminde ve kullanımı
ve doğabilecek kazalar iyice anlatıldıktan sonra bu
kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve diğer bakım
işlemleri kesinlikle çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu çocukların erişiminden uzak bir
yere koyunuz.
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Ürünün doğru şekilde imha edilmesi
Bu sembol EU yönetmeliği gereği bu ürünün diğer ev
atıklarıyla atılamayacağına işaret eder. Kontrolsüzce
atıkların imha edilmesi ile çevreye ve insan sağlığına
verilebilecek muhtemel zararı engellemek için maddi
kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını
desteklemek amacıyla sorumluğunuzun bilincinde olarak
atıkların geri dönüştürülmesini sağlayınız.
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Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Tost makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin
için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık.
Umarız, faydası olur.
Sorun

Olası sebep

Çözüm önerisi

Tost makinesi çalışmıyor.

Fiş prize takılı olmayabilir.

Fişi prize takınız.

Plakalar yerine oturmuyor.

Üst ve alt plakaları karıştırmış olabilirsiniz.

Plakaların üzerindeki tırnakların ürün üzerindeki yuvalara
girmesine dikkat ediniz.
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Model no

Toastbuster 1306

Voltaj seviyesi

220-240 V ~ 50 Hz

Güç seviyesi

650 - 800 W

Kullanım ömrü (Yıl)

7

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber
vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için
çöpe atılmaması gerekmektedir.Lütfen,
bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için
Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Belgesi veren kuruluş
TÜV Product Service
TUV Asia Pacific Ltd. Guangzhou Branch
Unit 2601-03 CITIC Plaza, 233 Tianhe(N) Road,
Guangzhou, P.R.C
T +8620 8752 0326
F +8620 8752 0464
Homend adına üreten firma:
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd
South Zhenghe Road, Leiu Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong, China
T +86 757 253 33 888
F +86 757 255 62 533
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com
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Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak.
Türkiye’nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan
en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi
tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

Satın aldığınız herhangi

Satın aldığınız herhangi

Satın aldığınız ya da

Tüm ürünlerimiz, tasarım,

Aldığınız Homend

bir ürünü, servisimize

bir ürünün, bakım,

almayı düşündüğünüz

üretim ve dağıtım

ürününü

ulaştırmak isterseniz,

tamir gibi nedenlerle

herhangi bir ürünümüzle

aşamalarında defalarca

homend.com’dan

bize bir telefon açın.

servisimizde

ilgili bilgi ya da destek

kontrolden geçirilir.

kaydederseniz, size

Gelelim, ürünü teslim

kalma süresi 48 saati

almak için, gece gündüz,

Yine de üretimden

herhangi bir işlem

alalım, servis işlemi

(2 iş günü) geçmez.

her saat, istediğiniz

kaynaklanan en ufak

sırasında garanti belgesi

bittikten sonra,

Zamanında yapılmayan

an bize telefon ya da

sorunda bile, hiçbir ücret

dahil hiçbir belge

istediğiniz yere teslim

hiçbir iş, bizim için iyi bir

internet aracılığıyla

ödememe garantiniz 2 yıl

sormayız. Böylece kutu,

edelim. Üstelik bu hizmet

iş değildir.

ulaşabilirsiniz.

boyunca geçerlidir.

garanti belgesi, fiş

için sizden hiçbir ücret

ya da fatura saklama

talep etmeyelim.

zorunluluğunu ortadan
kaldırırız.

> homend.com
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Yetkili servis listesi.
Teknik Servis Ünvanı

Adres bilgisi

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE

380 524 55 87

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK

ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA

326 215 71 21

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR

KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK

276 223 68 13

ATILIM ELEKTRONİK-İSMAİL SERHAT YILMAZ

CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE

380 523 17 86

AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ

350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR

538 821 58 25

BETACOM BİLGİSAYAR

SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTI NO:3 / MALATYA

422 325 45 28

ÇAĞLAR ELEKTRONİK

GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR

232 276 16 97

DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA

ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN

324 625 94 63

EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT

SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ

850 250 77 88

BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL

KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR

412 229 06 88

FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN

SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL

216 389 81 44

HAMDİ MISIR - ÖZEL ELEKTRONİK

KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ

352 336 15 76

İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK

ATATÜRK CAD. NO.261 / IĞDIR

476 227 76 66

İLYAS ARSLAN

İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA

312 269 35 05

İSMET BÜDÜN

ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANİ PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN

482 415 61 98

KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN

HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN

454 212 17 27

KUŞOĞLU BİLGİSAYAR

İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ

352 222 91 42

MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK

FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA

332 236 33 37

MERT GÖBEL

ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA

212 343 54 19

BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN

PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA

422 325 45 28

MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA

ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA

236 232 11 89

NEVCANOĞLU ELEKTRİK

ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA

242 346 19 75

ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN

DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK

276 223 33 57

ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA

NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA

332 237 17 34

MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL

HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE

324 625 74 72

SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ

ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA

312 311 76 46

SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF

MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. N0:222/C MANİSA

236 238 92 10

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR

KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE

216 444 32 83

HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.

CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE

ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ

50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZİ/ İSTANBUL

212 444 32 83

TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ

ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

212 555 57 71

TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL

ÇAKMAK CADDESİ N0:35 / MERSİN

324 231 74 64

YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK

DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA

312 363 08 08

Telefon numarası

444 32 45

