GİRİŞ

-

De’Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Tehlikeli ve
cihazın zarar görebileceği durumların önüne geçmekte faydalı
olan bu kullanma talimatlarını okumak için sizi birkaç dakikanızı
ayırmaya davet ediyoruz.

-

Bu talimatlarda kullanılan işaretler

Önemli uyarılar aşağıda sıralanan işaretlerle bildirilir. Uyarılara
uygun hareket etmek önemlidir.
Uyarılara uygun hareket edilmemesi halinde elektrik çarpması,
ağır yaralanmalar, yanıklar, yangın ile cihazın zarar gördüğü
durumlar meydana gelebilir.

-

Dikkat!

-

Tehlike!
Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik
çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.
Dikkat!
Uygun hareket edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına
sebep olabilir.

-

Yanma tehlikesi!!
Uygun hareket edilmemesi halinde haşlanmalara ve yanıklara
sebep olabilir.

Not:
Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

-

ÖNEMLI UYARILAR
Bu cihaz yalnızca ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Her türlü
farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
Cihazın uygunsuz, hatalı ve sorumsuz şekilde kullanılmasından
ve/veya ehil olmayan kişilerce yapılan onarımlardan kaynaklanan
muhtemel hasarlarda imalatçı sorumlu tutulamaz.
-

•
•
-

çoklu prizleri ve uzatmaları kullanın.
Cihaz elektrik şebekesine bağlı olduğunda ve özellikle
çalışır haldeyken ellerinizi kesinlikle ekmek yerleştirme
açıklıklarından (A) içeri sokmayın.
Islak veya nemli ellerle cihaza dokunmayın.
Cihazı ayaklarınız çıplak veya ıslak haldeyken kullanmayın.
Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğundan, cihazı gereksiz
yere açık bırakmayın.
Fişi prizden çekerken elektrik kablosundan tutarak
çekmeyin.

Tehlike!
Fişi prize takmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
şebeke gerilimi, cihazın alt kısmında yer alan bilgi
plakasında belirtilen değerlere uygun olmalıdır.
priz yeterli düzeyde bir toprak bağlantısıyla donatılmış
olmalıdır: imalatçı firma bu kurala uyulmamasından
kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman
kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın.
Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye
edilmez. Bunları kullanmanız gerekiyorsa, adaptörün
ve/veya uzatmanın üzerinde işaretli güç sınırlamasını
aşmamaya özen göstererek, yalnızca yürürlükteki
güvenlikle ilgili kurallara uygun, basit adaptörleri veya

-

-
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Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak
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.
Ürünün içinde bulunduğu plastik torba tehlikelere yol
açabileceğinden, çocukların ulaşabileceği bir yerde
bırakılmamalıdır.

Bu cihaz 8 yaşın üzerinde çocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi
düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan
kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında
ve cihazın güvenli şekilde kullanımı
ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi
verildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı
tarafından yapılacak temizlik ve bakım
işlemleri gözetim altında olmaları ve
8 yaşından büyük olmaları haricinde
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki
çocukların erişemeyeceği bir yerde
tutun.

Kullanılmadığı zaman cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz
bırakmayın.
Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce
cihazın fişini çekerek elektrik şebekesiyle olan bağlantısını
kesin. Cihazı, güç kablosunu ve fişini suya daldırmayın.

Elektrik kablosu zarar görmüşse, bu
kablo üretici ya da teknik bakım servisi

-

tarafından, her türlü risk önlenecek
şekilde değiştirilmelidir.
Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile
çalıştırılmamalıdır.

-

-

Yanma tehlikesi!!

-

-

-

-

Cihaz çalışırken metal parçalar ile ekmek
yerleştirme açıklıklarının (A) çevresindeki
bölgeler ısınır: cihazı yalnızca
düğmelerine ve plastik tutamaklarına
dokunarak çalıştırın.
Ekmek tutuşabilen bir gıda maddesidir.
Bu nedenle cihazı perdelerin veya
diğer yanıcı malzemelerin altında veya
yakınında kullanmayın.

Not: cihazın fişi prize takılı değilse, (B) kolu aşağı konumda
kalmaz.
-

Kullanılırken cihazın üzerini örtmeyin.

"Buz Çözme" fonksiyonu
Dondurulmuş ekmek dilimlerinin buzunu, buz çözme tuşuna (F)
basıp hemen ardından (B) kolunu aşağı indirerek çözebilirsiniz;
pişirme işlemi istenilen kızartma seviyesini elde etmek için daha
uzun olacaktır.
İkaz ışığı buz çözme fonksiyonu kullanımda olduğu sürece
yanar.

Bu cihaz, elektromanyetik uygunlukla ilgili 2004/108/CE
sayılı Direktife uygundur.
Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve malzemeler,
Avrupa Birliği'nin 1935/2004 sayılı yönetmeliğinde
öngörülen tavsiyelere uygundur.

Isıtma fonksiyonu
Açma kolunu (B) aşağı indirin ve ısıtma tuşuna (G) basın. Isıtma
ikaz ışığı bu fonksiyon kullanıldığı sürece yanar.
Isıtma süresinin sabit olduğunu ve kızartma derecesi kontrolünü
kullanarak değiştirilemeyeceğini unutmayın.

Ekmek yerleştirme açıklıkları
Açma kolu
Kızartma derecesi göstergesi
Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
Kırıntı toplama tepsisi
"Buz çözme" düğmesi ve ikaz ışığı
"Isıtma" düğmesi ve ikaz ışığı
"Bagel" (tek taraflı kızartma) düğmesi ve ikaz ışığı
Durdurma/iptal düğmesi
Çıkarılabilir “Isıtma Rafı” donanımı

"Bagel" (tek taraflı kızartma) fonksiyonu
"Bagel" fonksiyonu ekmek, çörek ve keklerin yalnızca bir tarafının
(iç tarafının) kızartılmasına, diğer tarafının (dış tarafının) sıcak
tutulmasına olanak tanır. Çörek ve kekleri kızartmadan önce
bunların ortadan ikiye kesilmesi gerekir; açma kolunu (B) indirin
ve "bagel" düğmesine (H) basın. Bagel ikaz ışığı bu fonksiyon
kullanıldığı sürece yanar.
Durdurma/iptal tuşunun kullanımı
Kızartma işlemini durdurmak için dilediğiniz zaman durdurma/
iptal düğmesine (I) basın.

KUMANDALARIN KULLANILMASI

-

Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra, kol yukarı çıkarak
ekmek dilimlerini de yukarı kaldırır.
Ekmek dilimleri yeterince kızarmamışsa, (D) düğmesini
çevirerek daha yüksek bir kızartma derecesi seçin. Ekmek
dilimleri çok fazla kızarmışsa, daha düşük bir derece seçin.
Durdurma/iptal tuşuna (I) basarak kızartma işlemini
dilediğiniz zaman kolayca durdurabilirsiniz.

Yanma tehlikesi!! Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme
açıklıkları çok ısınabilir.
Dokunmayın.

Not:
Ambalajını çıkardıktan sonra ürünün sağlam olduğundan
emin olun. Şüpheye düşerseniz, cihazı kullanmayın ve
yalnızca uzman bir personele başvurun.
Birikmiş tozları gidermek için cihazın tozunun nemli bir
bezle alınması yeterlidir.

AÇIKLAMA (say. 3)

A)
B)
C)
D)
E)
F)
F)
H)
I)
L)

Cihazın fişini prize takın.
İlk çalıştırma sırasında "yeni ürün" kokusunu gidermek
için cihazı içinde gıda maddesi olmadan en az 5 dakika
çalıştırın. Bu işlem sırasında ortamı havalandırın.
Ekmek dilimlerini, ekmek yerleştirme açıklıklarından (A)
içeri yerleştirin, ardından (B) kolunu gidebildiği kadar aşağı
indirin.

(B) kollunun yukarıda ve (D) düğmesinin orta kızartma
derecesine ayarlı olduğundan emin olun.
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Dikkat! Açma kolunu (B) zorlamayın; daima durdurma/
iptal düğmesini (I) kullanın.

-

Kırıntı toplama tepsisi
Biriken kırıntılara yangın tehlikesi doğurabileceğinden, kırıntı
toplama tepsisinin (E) düzenli aralıklarla boşaltılması gerekir.
Kızartma işleminden sonra ekmek kızartma makinesinin
soğumasını bekleyin, ardından kırıntı toplama tepsisini (E)
çıkarın ve boşaltın.
“ISITMA RAFI” donanımı (L)
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.

TAVSİYELER

-

-

Cihazı boşken (veya içinde ekmek dilimleri olmadan)
çalıştırmayın.
Çok ince veya parçalanmış ekmek dilimlerini kullanmayın.
Pişirme sırasında suları damlayabilecek gıda maddelerini
içine koymayın. Bu uygulama temizlik işlemlerini
zorlaştırmanın dışında, yangınlara neden olabilir. Ayrıca,
her kullanım öncesinde kırıntı toplama tepsisindeki
damlamış olabilecek sıvıların temizlenmesi önemlidir.
Çok büyük gıda maddelerini (zorlayarak) yerleştirmeyin.
Cihazın rezistanslarına zarar verebileceğinden, ekmekleri
çıkarmak için ekmek kızartma makinesinin içine çatal
veya diğer aletleri sokmayın. Sıkışmış olabilecek gıda
maddelerini çıkarmak için fişi prizden çekin, cihazı baş
aşağı çevirin ve hafifçe sallayın.

TEMIZLIK - BAKIM

-

Her türlü temizlik ve bakım işlemi cihazın fişi prizden
çekildikten sonra yapılmalıdır.
Temizlik yapmaya başlamadan önce cihazın soğumasını
bekleyin.
Cihazın dış kısmı nemli bir bezle temizlenmelidir. Yüzeylere
zarar verebilecek aşındırıcı deterjanları kullanmayın.
SUYA DALDIRMAYIN.
Her kullanımdan sonra fişi prizden çekin ve cihazın altında
bulunan kırıntı toplama tepsisini boşaltın.
Kızarmış ekmeklerin sıkışması halinde, fişi prizden çekin,
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cihazı baş aşağı çevirin ve hafifçe sallayın.
EKMEK KIZARTMA MAKINESININ HIÇBIR KISMINA,
ÖZELLIKLE DE EKMEK YERLEŞTIRME AÇIKLIKLARININ
IÇINE KESICI ALETLERLE DOKUNMAYIN.		

