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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?
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Güç gösterge ışığı

Sıcaklık
gösterge
ışığı
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Tutma sapı
1
4
Kilitleme mandalı
5
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Spatula

Yağ akıtma tepsisi

Döküm Granit
plakalar

4

Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?
Tost makinenizin tüm parçalarını ambalajlarından
çıkarınız.
Tost makinenizi ilk defa kullanacağınız zaman granit
plakaları nemli bezle siliniz, damlama tepsilerini
ve spatulayı sıcak, 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 makinenizin fişini prize takabilirsiniz. Bu
durumda kırmızı gösterge ışığı (POWER) yanacaktır.

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.
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Pişirme konumları ve
ayarları

Dikey pişirme konumu:
Yiyeceğin türüne bağlı olarak her iki ızgara
plakasının(üst ve alt) kullanılması gerekmeyebilir. Bu
durumda tost makinenizin üst ızgara plakasını dikey
konumda kullanabilirsiniz. Tutma kolunu kullanarak
üst plakayı kaldırınız. Pişirmek istediğiniz yiyeceği alt
kısımdaki ızgara plakasının üzerine yerleştiriniz
(Resim 2).

Kapalı pişirme konumu:
Bu konumda iken tost makineniz çok daha hızlı
ısınacaktır. Yiyecek alt ve üst pişirme plakalarının
arasına konur. Her iki plaka yiyeceğe aynı anda
temas ettiğinden pişirme süresi çok kısadır. Bu
konumdayken tost, panini, patlıcan közleme ve
benzeri yapılabilir. Üst plakanın ağırlığı yeterli olup
ayrıca bastırmamanızı öneririz (Resim 1).
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Lütfen dikkat:
Lütfen metal, keskin veya çizici aletleri tost
makinenizde kullanmayın, döküm plakalara zarar
verebilirsiniz.
Lütfen dikkat:
Tost makinenizle işiniz bittikten sonra, yan
taraftaki kilitleme mandalı ile plakaları kilitleyip tost
makinenizi dikey konumda saklayabilirsiniz.
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Tost makinenizi
temizlerken nelere
dikkat etmelisiniz?
Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak
fişini prizden çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz
gerekir.
Lütfen dikkat:
Tost makinenizin gövdesini, fişini yada elektrik
kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya
batırmayınız.
Tost makinenizi nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
Izgara plakalarının üzerindeki yapışmaz yüzeye
zarar vermemek için temizleme esnasında aşındırıcı
temizlik maddeleri, metal temizlik cihazları, bulaşık
teli ve temizleme tozları kullanmayınız.
Lütfen dikkat:
Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten
sonra makineyi soğumaya bırakınız. Tost makineniz
iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.

Nemli bir bez ile pişirme plakalarını
temizleyebilirsiniz.
Makinenizin kablosunu, arka tarafta bulunan bölüme
sararak muhafaza edebilirsiniz.
Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile
siliniz.
Tost makineniz her kullanımdan sonra
temizlenmelidir.
Izgarayı kullanmadan önce plakaların üzerine az bir
miktar sıvı yağ veya tereyağ sürmeniz plakaların
ömrünü uzatacaktır.
Deniz mahsulleri pişirecekseniz, kokuların cihaz
tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon
suyu kullanınız.
Pişirme plakalarını temizlemek için kesinlikle
aşındırıcı temizlik maddeleri veya bulaşık telleri
kullanmayınız. Bu malzemeler, pişirme plakalarının
yapışmaz yüzeyine veya ürünün genel görüntüsüne
zarar verebilir.
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Tost makinenizle işiniz bittiğinde kaldırmadan
önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan
emin olunuz. Izgaranızı kendi kutusunda veya
temiz, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Kabloyu ise
ürünün etrafına çok sıkı sarmayıp gevşek bir şekilde
sarmanızı tavsiye ederiz.

İyi bir tost için öneriler.

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.

• 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.

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
0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan
arayın. İşiniz Şansa bırakmayın.

• Tost makinenizi önceden ısıtmanızı öneririz,
tost yaparken makinenin üstüne bastırıp tostu
yapıştırmayın, bu işlem tostunuzun kuru olmasına
sebep olur.

Tost makinesiniz elektrik fişini prize takmadan önce,
evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle
uyumlu olduğundan emin olun.

• 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 makinenizin parçalarını takmak ya da çıkarmak
istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz.
Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.
Lütfen tost makinenizin çalışırken yanından
ayrılmayınız. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden
bırakmayınız.
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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 elektrik kablosuna her zaman dikkat
etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi
sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat
edin.
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 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 makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde

olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel
engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten
önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın
fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla
kablodan tutup çekmeyiniz.
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.
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.
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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.
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Model no

Toastbuster 1315

Voltaj seviyesi

220-240 V 50 Hz

Güç seviyesi

2000 W

Kullanım ömrü (Yıl)

7

Ağırlık (Kg)

3,5

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
Intertek
Building No.86,1198 Qinzhou Road(North),Shanghai
200233,China11270, Taiwan ( R.O.C)
T +86 21 61278200
F +86 21 64956263
Homend adına üreten firma:
Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.
The Northern Industrial Park of zhouxiang, Cixi
Zhejiang 315324
T (574) 63300502
F (574) 63300502
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 0850 222 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com
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Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

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

Telefon numarası

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ

ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL

216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

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

380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE

380 524 55 87

ADAR BİLGİSAYAR -RECEP BOĞA

13 MART MAHALLESİ 46. CADDE CADDESİ No:6/41 / MARDİN

482 312 55 99

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK

PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:18/A / AYDIN

256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 ISPARTA

246 223 10 60

ADEN ÇİNAR

KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR

KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK

276 223 68 13

CAN SOĞUTMA MEHMET ELYİĞİT

PİRİMEHMET MH. 1730 SK. NO.25/A / ISPARTA

246 223 81 17

ÇAĞLAR ELEKTRONİK

GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR

232 276 16 97

DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER

YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B / ISPARTA

246 223 48 02

DOĞAL ISI-CELALETTİN YILDIRIM

KARAAĞAÇ MAHALLESİ 106.CADDE - NO:177/1 / ISPARTA

246 212 19 87

EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT

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

850 250 77 88

FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN

YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A / ISPARTA

246 218 20 03

FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN

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

216 389 81 44

İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA -RECEP BOĞA

TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 40/C / MARDİN

482 312 55 99

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

KALİTE BİLGİSAYAR İLETİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.

GEVHER NESİBE MH. İSTASYON CD. NO:55/D / KAYSERİ

352 222 00 64

MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS

KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F ISPARTA

246 223 76 93

MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA

CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / MARDİN

482 312 55 99

MERT GÖBEL

ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 ANTALYA

212 343 54 19

MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA

ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO.1/1 MALATYA

422 325 79 84

ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN

DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK

276 223 33 57

ÖZCAN TEKNİK-HÜSEYİN ÖZCAN

ÇELEBİLER MAHALLESİ 1416. SOKAK No:1/1 / ISPARTA

246 232 55 77

ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALI ALETLER

MESCİT MH. DEMOKRASİ CD. BİRMES SAN. SİT. A4 BLOK NO:33 TUZLA

216 394 45 79

RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

SANCAKTEPE MAH FATİH CAD N:171 BAĞCILAR/İSTANBUL

212 434 43 23

SERKAN KIR OTOMASYON

KALADERE MAH. TATARCIK SOK. NO:4/1 ÜNYE / ÜNYE

534 899 65 53

HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.

CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE

0850 222 32 45

ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK

İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 15.SOK.NO:5/B ERZİNCAN

446 223 59 76

YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ

BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO:8/1 81030 / DÜZCE

380 526 26 65

TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL

ÇAKMAK CADDESİ N0:35 / MERSİN

324 231 74 64

