EKMEK KIZARTMA MAKNASI

Kullanım kılavuzu

De’ Longhi Appliances
via L. Seitz, 47
31100 - Treviso - Italia

CTO4003 Ser is i

CTO2003 Ser is i

2

CHAZI KULLANMADAN ÖNCE ŞBU TALMATLARI DKKATLCE OKUYUN

ÖNEML UYARILAR
- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaca yönelik
kullanılmalıdır.
Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz
olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
Üretici, uygunsuz ve hatalı kullanımlar,
sorumsuz ve/veya kalifiye olmayan kişiler
tarafından gerçekleştirilmiş tamirlerden
kaynaklanan
hasarlardan
sorumlu
tutulamaz.
- Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma
yöneliktir.
Müteakip kullanımlar öngörülmezler:
- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli
için mutfak olarak tayin edilen yerler,
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar
- Ambalajdan çıkardıktan sonra, cihazın
bütünlüğünden emin olun.
Kuşku halinde, cihazı kullanmayın ve
profesyonel anlamda kalifiye bir personele
danışın.
Birikmiş tozları almak için cihazı yumuşak
bir bezle silmek yeterlidir.
- Fişi prize takmadan önce kontrol edilmesi
gerekenler:
- şebekenin geriliminin cihazda bulunan veri
plakasında belirtilene tekabül ettiği.
- akım prizinin verimli bir toprak hat ile
donatılmış olduğu: üretici firma bu
talimatlara uyulmamasından kaynaklanan
hasarlardan sorumluluğu reddeder.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk
halinde, prizi kalifiye bir personele uygun
olan başka bir tanesi ile değiştirtin.
Adaptörler,
çoklu
prizler
ve/veya
uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez.
Eğer uzatma kullanımı gerekli ise, yalnızca
yürürlükteki güvenlik talimatlarına uyumlu
basit yada çoklu adaptörler ve uzatmalar
kullanın ve adaptör ve uzatma üzerinde
işaretlenmiş kuvvet limitlerini aşmamaya
dikkat edin.
- Ürünün içinde durduğu plastik torba tehlike
teşkil
ettiğinden
dolayı
çocukların
ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihaz elektrik şebekesine bağlı ve
çalışıyorken ellerinizi yükleme ağızlarına
sokmayın (A);
- Düşük psikolojik-fiziksel algı kapasiteli
kişilerin
(çocuklar
dahil)
cihazı
kullanmalarına
kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli
eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin
vermeyin.
Küçük
çocukları,
cihaz
ile
oynamadıklarından emin olmak için izleyin.
- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ile
dokunmayın.
- Çalışma sırasında metal duvarlar ve yükleme
ağızlarının çevresi (A) sıcaktır: cihaz ile
yalnızca manivela ve plastik kulplarına
dokunarak çalışın.
- Ekmek yanıcı bir gıda maddesidir.
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Bu sebepten dolayı cihazı perde veya diğer
yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
Cihaz kullanılırken üzerini örtmeyin.
Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı
kullanmayın.
Cihaz kullanılmadığında fişi akım prizinden
çekin.
Tehlike kaynağı oluşturduğundan dolayı
cihazı gereksiz yere açık bırakmayın.
Fişi prizden, kablosundan çekiştirerek
çıkarmayın.
Cihazı atmosferik koşullara (yağmur, güneş
,don, vs.) maruz bırakmayın.
Her türlü temizlik ve bakım işleminin
gerçekleştirilmesinden önce
fişi çekerek cihazı elektrik şebekesinden
ayırın.
Cihazı, elektrik kablosunu ya da fişini suya
daldırmayın.
Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin
üretici ya da teknik bakım servisi veyahut da
eşdeğer uzmanlıkta her hangi bir teknisyen
tarafından her türlü riskin önüne geçecek
şekilde yapılması gerekir.
Cihaz harici bir timer veya ayrı bir uzaktan
kumanda
sistemi
vasıtası
ile
çalıştırılmamalıdır.
Bu talimatları, ileride danışmak için özenle
saklayın.
Bu cihaz 89/336/CEE Talimatlarının ilgili
elektromanyetik uyumu ile uyum içindedir.
Gıda maddeleri ile temasa yönelik
materyaller ve nesneler Avrupa 1935/2004
kararname talimatları ile uyumludur.
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CHAZIN TANIMI
A) Yükleme ağızları
B) Açma kolu
C) Kızartma derecesi görüntüleyici
D) Kızartma derecesi ayar manivelası
E) Kırıntı tablası
F) “Buz çözme” düğmesi ve gösterge ışığı
G)”Isıtma” düğmesi ve gösterge ışığı
H) “Bagel” (sadece bir tarafın kızartılması) düğmesi ve gösterge ışığı
I) Stop/clear düğmesi
KUMANDALARIN KULLANIMLARI
• 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).
Dikkat: çalışma sırasında yükleme ağızları
çok ısınırlar. Dokunmayınız.
“Buz çözme” şlevi
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 şlevi
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
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.
Uyarılar: 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.
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.
TEMZLK - 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 MAKNASININ BAZI
BÖLÜMLERNE ÖZELLKLE YÜKLEME AĞIZLARININ ÇNE ASLA KESC ALETLER LE
DOKUNMAYIN.
TEKNK VERLER:
KUVVET: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;
GERLM: 220-240V;
BOYUTLAR (UXYXE MM OLARAK): CTO4003
310X330X210, CTO2003 190X330X210;
NET AĞIRLIK: CTO4003 3,2KG CTO2003
1,9KG.
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