
104 x 142 mm

MODEL-NO. AT 2510 / AT 2512 / AT 9266 / AT 9267 



Değerli müşterimiz, 

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, 

ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya’nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde 

bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm 

dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam 

ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına 

yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor. 

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve 

Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 

250‘den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün 

yelpazesi sunuyor. 

Her kullanım alanınız için en doğru ürün! 

SEVERIN 

Elektrogeräte GmbH
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104 x 142 mm

TR 

Bagel (Simit) Fonksiyonlu otomatik 
ekmek kızartma makinesi 
Değerli Müşterimiz, 
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki 
talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu 
ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz 
sadece bu talimatları bilen kişiler 
tarafından kullanılmalıdır. 

Şebeke Beslemesine Bağlantı 
Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak 
kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. 
Besleme voltajının, derecelendirme 
etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan 
emin olun. Bu ürün tüm bağlayıcı CE 
etiketleme direktiflerine uygundur. 

1.      Çalıştırma kolu
2. Fonksiyon düğmeleri:

- Bagel 
- Isınma fonksiyonu 
- Buz çözme fonksiyonu 
- Duraklat 

3. Kademesiz ayarlanabilir kızartma kontrolü 
4. Kırıntı tepsisi 
5. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
6. Güç kablosu saklama yeri (cihazın 

altında) 
7. Fişli güç kablosu 
8. Üst ısıtıcı için çalıştırma kolu
9. Tost Haznesi (2 dilim) (Model 2510/9266) 
10. Tost Haznesi (4 dilim) (Model 2512/9267) 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 

∙ Dikkat: Ekmeğin alev alma 
tehlikesi her zaman vardır. 
Bu nedenle cihazın perde 
veya benzeri yanıcı 
maddelerin yakınına 
yerleştirilmediğinden veya 
çalıştırılmadığından emin 
olun.

∙ Tehlikelerden kaçınmak ve 
güvenlik gerekliliklerine 
uymak için bu elektrikli 
cihazın veya güç 
kablosunun onarımları satış 
sonrası hizmetler 
departmanımız tarafından 
yapılmalıdır. Onarım 
gerekiyorsa, lütfen telefon 
veya e-posta yoluyla satış 
sonrası hizmetler 
departmanımızla iletişime 
geçin (bkz. syf. 10).

∙ Cihazın, harici bir zaman 
ayarı veya ayrı bir uzaktan 
kumanda sistemi aracılığıyla 
çalıştırılması 
amaçlanmamıştır.

∙ Cihazı temizlemeden
önce, güç kaynağına
bağlı olup olmadığını 
ve tamamen soğuyup
soğumadığını kontrol
ediniz.

∙ Elektrik çarpması riskini
önlemek için cihazı 
sıvılarla temizlemeyin 
veya suya daldırmayın.

∙ Cihazın dışını hafif 
nemli bir bezle silerek
temizleyin.

∙ Kırıntı tepsisini
boşaltmak için, dışarı 
çekmeden önce kısa
itin. Tepsiyi boşaltın
ve değiştirin.

∙ Bu cihaz, ev içi veya
benzeri uygulamalar 
için tasarlanmıştır, 
örneğin;
- Mağaza, ofis ve benzeri

çalışma ortamlarındaki
personel mutfaklarında,

- Tarımsal
çalışma
ortamlarında,

- Otel, pansiyon vb.
konaklama yerlerinde 
müşteriler tarafından 
kullanılmak üzere.

∙ Bu cihaz, çocuklar (8 yaş ve 
üzeri) veya fiziksel, duyusal
ya da zihinsel yetenekleri
kısıtlı veya yeterli
deneyimi/bilgisi olmayan
kişiler tarafından, gözetim
altında ya da kendilerine
cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi üzerine, 
tüm oluşabilecek tehlikeleri
de tam olarak anlamaları ve 
güvenlik önlemlerini almaları 
koşuluyla kullanılabilir. 

∙ Çocukların cihazla
oynamasına izin 
verilmemelidir.

Tanıtma
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Bagel (Simit) Fonksiyonlu otomatik
ekmek kızartma makinesi

Değerli Müşterimiz,
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları
dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride 
başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu 
talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebeke beslemesine bağlantı
Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak
kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır.
Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde 
belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu 
ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine
uygundur.

Tanıtma
1. Çalıştırma kolu
2. Fonksiyon düğmeleri

Bagel
Isınma fonksiyonu 
Buz çözme fonksiyonu 
Duraklat

3. Kademesiz ayarlanabilir kızartma kontrolü
4. Kırıntı tepsisi
5. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
6. Güç kablosu saklama yeri (cihazın altında)
7. Fişli güç kablosu
8. Üst ısıtıcı için çalıştırma kolu
9. Tost Haznesi (2 dilim) (Model 2510/9266)
10. Tost Haznesi (4 dilim) (Model 2512/9267)

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

∙ Dikkat: Ekmeğin alev
alma tehlikesi her zaman 
vardır. Bu nedenle cihazın 
perde veya benzeri yanıc
maddelerin yakınına 
yerleştirilmediğinden vey
çalıştırılmadığından emin 
olun.

∙ Tehlikelerden kaçınmak v
güvenlik gerekliliklerine
uymak için bu elektrikli
cihazın veya güç
kablosunun onarımları 
müşteri hizmetlerimiz
tarafından yapılmalıdır.
Onarım gerekiyorsa, lütfen 
telefon veya e-posta
yoluyla müşteri hizmetleri
departmanımızla iletişime 
geçin (bkz. syf. 10).

∙ Cihazın, harici bir zaman
ayarı veya ayrı bir 
uzaktan kumanda sistemi
aracılığıyla çalıştırılması 
amaçlanmamıştır.

∙ Cihazı temizlemeden
önce, güç kaynağına
bağlı olup olmadığını ve
tamamen soğuyup
soğumadığını kontrol
ediniz.

∙ Elektrik çarpması riskini
önlemek için cihazı
sıvılarla temizlemeyin
veya suya daldırmayın.

∙ Cihazın dışını hafif nemli
bir bezle silerek
temizleyin.

∙ Kırıntı tepsisini boşaltmak
için, dışarı çekmeden
önce kısa itin.Tepsiyi
boşaltın ve değiştirin.

∙ Bu cihaz, ev içi veya
benzeri uygulamalar için
tasarlanmıştır, örneğin;
- Mağaza, ofis ve benzeri

çalışma ortamlarındaki
personel mutfaklarında,

- Tarımsal çalışma
ortamlarında,

- Otel, pansiyon vb.
konaklama yerlerinde
müşteriler tarafından
kullanılmak üzere.

∙ Bu cihaz, çocuklar (8 yaş ve
üzeri) veya fiziksel, duyusal
ya da zihinsel yetenekleri
kısıtlı veya yeterli
deneyimi/bilgisi olmayan
kişiler tarafından, gözetim
altında ya da kendilerine
cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi üzerine,
tüm oluşabilecek tehlikeleri
de tam olarak anlamaları ve
güvenlik önlemlerini almaları
koşuluyla kullanılabilir.

∙ Çocukların cihazla
oynamasına izin
verilmemelidir.
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∙ Çocukların, gözetim
altında ve en az 8
yaşında olmadıkları
sürece, cihaz
üzerinde herhangi
bir temizlik veya
bakım çalışması
yapmasına izin
verilmemelidir.

∙ Cihaz ve güç
kablosu her zaman
8 yaşından küçük
çocuklardan uzak
tutulmalıdır.

∙ Dikkat: Ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun – bunlar potansiyel tehlike 
kaynaklarıdır, örn. boğulma tehlikesi 
oluşturur. 

∙ Cihazı her zaman düz, ısıya dayanıklı bir
yüzey üzerine dik olarak yerleştirin. 

∙ Muhafazanın ve güç kablosunun hasar
görmesini önlemek için, cihazı sıcak 
yüzeyler veya sıcak plakalar veya gaz 
alevleri gibi açık alevler üzerine veya 
yakınına yerleştirmeyin. 

∙ Cihazı dış mekanlarda kullanmayınız. 
∙ Dikkat: Cihazın erişilebilir yüzeyleri

çalışma sırasında ısınır ve daha sonra bir
süreliğine sıcak kalır. Sıcak parçalara 
dokunmaktan kaynaklı yanıklar 
oluşabilir.

∙ Cihaz her kullanıldığında, güç kablosu da 
dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca 
takılan herhangi bir ekinde, herhangi bir 
kusurun olup olmadığı iyice kontrol 
edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye

düşürüldüyse veya güç kablosunu çekmek 
için aşırı güç kullanıldıysa, artık 
kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile 
cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz 
etkilere neden olabilir. 

∙ Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen 
açın. 

∙ Güç kablosunun sıcak yüzeylere 
temas etmesine izin vermeyin. 

∙ Güç kablosunun serbest kalmasına 
izin vermeyin. 

∙ Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz
bırakmayın. 

∙ Çalışma sırasında tost haznesini kapatmayın.
∙ Küçük ekmekleri doğrudan tost 

haznesinin üzerine koymayın. 
∙ Dikkat: Cihazın zarar görmesini 

önlemek için ekmek dilimlerini 
ısıtıcının üzerinde ısıtmaya
çalışmayın 

∙ Isıtma elemanları canlı akım taşıdığından, 
ekmek kızartma makinesinden ekmeği 
parmaklarınızla çıkarmaya 
çalışmayın veya ekmek kızartma 
haznesine başka herhangi bir nesne 
(örn. bıçak, çatal) sokmayın. 

∙ Aşağıdaki durumlarda cihazı mutlaka prizden
çıkarın 
- Kullanım sonrası,
- Herhangi bir arıza durumunda,
- Cihazı temizlemeden önce.

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla güç kablosundan 
çekmeyin; daima fişin kendisini tutun. 

∙ Fişi ıslak ellerle takmayın.
∙ Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya 

bu talimatlara uyulmaması durumunda 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

llanım amacı
∙ Bu cihaz, yalnızca tekli ekmek dilimlerini

veya bagel (simit) tarzı ekmekleri tost 
haznesinde kızartmak ve plakası üstünde
küçük ekmekleri ısıtmak için tasarlanmıştır.

∙ Birden fazla dilim ekmeği hazneye
sıkıştırmayınız veya ekmek vb. ürünler
dışında diğer yiyecekleri (graten) tarzı
kızartma yapmak için kullanmayınız.

∙ Bu cihazın içinde veya üzerinde (örn.
tereyağı veya reçel gibi) dolgulu veya eriyip 
yayılabilecek gıdaları kullanmayınız.

∙ Bu cihaz yalnızca üretici tarafından sağlanan 
aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır.

∙ Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki
herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul
edilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi
hasara yol açabilir.

lıştırma

nel bilgiler
∙ Dikkat: Çalıştırma kolu yalnızca fiş 

takıldığında kilitlenir.
∙ Çok kalın veya çok büyük dilimler

kullanmayın, ekmek kızartma makinesine 
sıkışabilirler. 25 mm'ye kadar bagel yarımları
kızartılabilir.

∙ Kullanım sırasında ve temizlemeden önce
sorun veya arıza olması durumunda, fişi
daima prizinden çekin.

∙ Hazneye takılan bir dilimi çıkarmak için ucu
sivri olmayan bir tahta alet (örn. bir fırçanın 
sapı) kullanın. Metal ısıtma elemanlarına asla
dokunmayın.

K KEZ KULLANMADAN ÖNCE
∙ Tost makinesini iyice temizleyin (bkz.

Temizlik ve Bakım.)
∙ Ekmek kızartma makinesini ekmek koymadan 

çalıştırın ve maksimum sıcaklık ayarında en

az beş kızartma döngüsü sürecini tekrarlayın.
∙ Döngüler arasında ekmek kızartma 

makinesinin soğumasını bekleyin.
∙ Cihazı ilk kez çalıştırırken, ekmek

kızartma makinesi hafif bir koku ve
kısa bir süre sonra kaybolacak olan 
hafif bir duman yayabilir. Bu nedenle 
pencereler, balkon kapısı veya 
havalandırma sistemi açılarak
mekanda yeterli havalandırma 
sağlanmalıdır.

Otomatik kapanma
Bu cihaz otomatik kapanma özelliğine sahiptir.
Bir ekmek dilimi sıkışmışsa ve kızartma işlemi
tamamlandıktan sonra çıkarılamıyorsa, ekmek 
kızartma makinesi otomatik olarak
kapanacaktır. Böyle bir durumda cihazın 
elektrik bağlantısını kesin ve Genel Bilgiler
bölümünde açıklandığı gibi ekmek dilimini 
çıkarın.

Kızarma derecesinin ayarlanması
∙ İstenilen kızarma derecesi, ayarlanabilir

kızartma kontrol düğmesi çevrilerek
değiştirilebilir.
Açık Kızartma Rengi kontrol düğmesini
saat yönünün tersine çevirin.
Koyu Kızartma Rengi kontrol düğmesini saat
yönünde çevirin.

Sadece tost ekmeği kızartmak istiyorsanız,
kızartma kontrolü ayarını 4’e getirmenizi öneririz.
4.

İpucu:
Model 2512/9267:
İki tost dilimini kızartırken eşit kızarma
elde etmek için, her iki tost haznesinin 
kızartma kontrolü ayarını daha sola 
getirin.
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∙ Çocukların, gözetim
altında ve en az 8
yaşında olmadıkları
sürece, cihaz
üzerinde herhangi
bir temizlik veya 
bakım çalışması
yapmasına izin 
verilmemelidir.

∙ Cihaz ve güç
kablosu her zaman
8 yaşından küçük 
çocuklardan uzak
tutulmalıdır.

∙ Dikkat: Ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun – bunlar potansiyel tehlike 
kaynaklarıdır, örn. boğulma tehlikesi
oluşturur.

∙ Cihazı her zaman düz, ısıya dayanıklı bir
yüzey üzerine dik olarak yerleştirin.

∙ Muhafazanın ve güç kablosunun hasar
görmesini önlemek için, cihazı sıcak
yüzeyler veya sıcak plakalar veya gaz
alevleri gibi açık alevler üzerine veya 
yakınına yerleştirmeyin.

∙ Cihazı dış mekanlarda kullanmayınız.
∙ Dikkat: Cihazın erişilebilir yüzeyleri

çalışma sırasında ısınır ve daha sonra bir
süreliğine sıcak kalır. Sıcak parçalara
dokunmaktan kaynaklı yanıklar
oluşabilir.

∙ Cihaz her kullanıldığında, güç kablosu da 
dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca 
takılan herhangi bir ekinde, herhangi bir
kusurun olup olmadığı iyice kontrol
edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye

düşürüldüyse veya güç kablosunu çekmek
için aşırı güç kullanıldıysa, artık
kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile
cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz
etkilere neden olabilir.

∙ Çalıştırmadan önce güç kablosunu 
tamamen açın.

∙ Güç kablosunun sıcak yüzeylere 
temas etmesine izin vermeyin.

∙ Güç kablosunun serbest kalmasına 
izin vermeyin.

∙ Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz
bırakmayın.

∙ Çalışma sırasında tost haznesini
kapatmayın.

∙ Küçük ekmekleri doğrudan tost
haznesinin üzerine koymayın.

∙ Dikkat: Cihazın zarar görmesini 
önlemek için ekmek dilimlerini 
ısıtıcının üzerinde ısıtmaya
çalışmayın

∙ Isıtma elemanları canlı akım
taşıdığından, ekmek kızartma 
makinesinden ekmeği
parmaklarınızla çıkarmaya 
çalışmayın veya ekmek kızartma 
haznesine başka herhangi bir nesne 
(örn. bıçak, çatal) sokmayın.

∙ Aşağıdaki durumlarda cihazı mutlaka prizden 
çıkarın
- Kullanım sonrası
- Herhangi bir arızadurumunda,
- Cihazı temizlemeden önce.

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla güç
kablosundan çekmeyin; daima fişin 
kendisini tutun.

∙ Fişi ıslak ellerle takmayın.
∙ Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar v

bu talimatlara uyulmaması durumunda 
sorumluluk kabul edilmeyecektir.
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Kullanım Amacı 
∙ Bu cihaz, yalnızca tekli ekmek dilimlerini 

veya bagel (simit) tarzı ekmekleri tost 
haznesinde kızartmak ve plakası üstünde 
küçük ekmekleri ısıtmak için tasarlanmıştır.

∙ Birden fazla dilim ekmeği hazneye 
sıkıştırmayınız veya ekmek vb. ürünler dışında 
diğer yiyecekleri  kızartma yapmak için 
kullanmayınız. 

∙ Bu cihazın içinde veya üzerinde (örn. tereyağı 
veya reçel gibi) dolgulu veya eriyip 
yayılabilecek gıdaları kullanmayınız. 

∙ Bu cihaz yalnızca üretici tarafından sağlanan 
aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır. 

∙ Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki 
herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul 
edilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi 
hasara yol açabilir. 

Çalıştırma 

Genel Bilgiler 
∙ Dikkat: Çalıştırma kolu yalnızca fiş 

takıldığında kilitlenir. 
∙ Çok kalın veya çok büyük dilimler 

kullanmayın, ekmek kızartma makinesine 
sıkışabilirler. 25 mm'ye kadar inceltilmiş
bagel (simit) kızartılabilir. 

∙ Kullanım sırasında ve temizlemeden önce
sorun veya arıza olması durumunda, fişi 
daima prizden çekin. 

∙ Hazneye takılan bir dilimi çıkarmak için ucu 
sivri olmayan bir tahta alet (örn. bir fırçanın 
sapı) kullanın. Metal ısıtma elemanlarına asla
dokunmayın. 

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE 
∙ Tost makinesini iyice temizleyin (bkz. Temizlik 

ve Bakım) 
∙ Ekmek kızartma makinesini ekmek koymadan 

çalıştırın ve maksimum sıcaklık ayarında en 

az beş kızartma döngüsü sürecini tekrarlayın. 
∙ Döngüler arasında ekmek kızartma 

makinesinin soğumasını bekleyin. 
∙ Cihazı ilk kez çalıştırırken, ekmek 

kızartma makinesi hafif bir koku ve 
kısa bir süre sonra kaybolacak olan 
hafif bir duman yayabilir. Bu nedenle 
pencereler, balkon kapısı veya 
havalandırma sistemi açılarak 
mekanda yeterli havalandırma 
sağlanmalıdır. 

Otomatik Kapanma 
Bu cihaz otomatik kapanma özelliğine sahiptir. 
Bir ekmek dilimi sıkışmışsa ve kızartma işlemi 
tamamlandıktan sonra çıkarılamıyorsa, ekmek 
kızartma makinesi otomatik olarak 
kapanacaktır. Böyle bir durumda cihazın 
elektrik bağlantısını kesin ve Genel bilgiler 
bölümünde açıklandığı gibi ekmek dilimini 
çıkarın. 

Kızarma Derecesinin Ayarlanması 
∙ İstenilen kızarma derecesi, ayarlanabilir 

kızartma kontrol düğmesi çevrilerek 
değiştirilebilir. 
- Açık Kızartma Rengi: kontrol düğmesini 
saat yönünün tersine çevirin. 
- Koyu Kızartma Rengi: kontrol düğmesini 
saat yönünde çevirin. 

Sadece tost ekmeği kızartmak istiyorsanız, 
kızartma kontrolü ayarını 4’e getirmenizi öneririz. 

İpucu: 
Model 2512/9267: 
İki tost dilimini kızartırken eşit kızartma 
elde etmek için, her iki tost haznesinin 
kızartma kontrolü ayarını daha sola 
getirin. 
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104 x 142 mm

Çalıştırma 
∙ Fişi duvardaki prize takın. 
∙ Kızartma kontrolünü ayarladıktan sonra

ekmeği tost yuvasına yerleştirin ve 
çalıştırma kolunu aşağı bastırın. 

∙ Çıkarma düğmesindeki      gösterge
ışığı yanar. 

∙ İstenilen kızartma derecesine 
ulaşıldığında ekmek kızartma makinesi 
otomatik olarak kapanır ve dilimler 
çıkarılır. Gösterge ışığı söner. 

∙ Birkaç dilim kızartırken eşit kızarma elde 
etmek için, kızartma döngüleri arasında
yaklaşık 30 saniye bekleyin.

Bagel Fonksiyonu: 
∙ Bagel (Simit) fonksiyonu, kesilmiş 

yüzeyinin kızartılması, dış yüzeyinin ise
ısıtılması için kullanışlıdır. 

∙ Dilimlenmiş bagellerin kesilmiş yüzeylerini 
dışa bakacak şekilde ekmek kızartma 
makinesine yerleştirin. 

∙ Normal kızartma işlemini başlatın ve 
ardından ek olarak bagel işlevini 
etkinleştirin. Bu fonksiyon      gösterge 
ışığı ile gösterilir. 

Buz Çözme Fonksiyonu 
∙ Derin dondurulmuş ekmek kızartırken 

normal işleme ek olarak buz çözme 
işlevi          kullanılabilir. Bu fonksiyon, kızartma 
işlemini uzatacaktır. 

∙ Normal kızartma işlevini etkinleştirdikten 
sonra buz çözme düğmesine basmanız 
yeterlidir. Bu fonksiyon,     gösterge 
lambası ile gösterilir. 

Isınma Fonksiyonu 
∙ Isınma işlevi, önceden kızartılmış ekmeği 

yeniden ısıtmak için uygundur. 
Dikkat: Tereyağlı ekmeği ısıtmayın.

∙ Kızartma fonksiyonunu etkinleştirdikten 
sonra ayrıca ısınma düğmesine basın. 
Bu fonksiyon      gösterge lambası ile 
gösterilir. 

Kızartma Döngüsünün Kesilmesi 
∙ Kızartma döngüsünü kesmek istiyorsanız, 

çıkarma     düğmesine basın.
∙ Ekmek kızartma makinesi kapanır ve

dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı söner.
Çörekler, küçük ekmekler vb. ürünlerin ısıtılması 
∙ Çörekleri veya diğer unlu mamülleri ısıtmak

ve tepsiyi yükseltmek için kaydırma 
kontrollü çalıştırma kolunu tamamen aşağı 
doğru indirin. 

∙ Isıtılacak gıdaları en üste yerleştirin, 
kızartma kontrolünü orta ayara getirin ve 
ardından ekmek kızartma makinesini 
çalıştırmak için çalışma kolunu aşağı 
doğru indirin. 

∙ Kızartma döngüsü tamamlandığında ve 
cihaz otomatik olarak kapandığında, çöreği
veya ekmeği ters çevirin ve döngüyü 
tekrarlayın. 

∙ Kullandıktan sonra, üst ısıtıcı plakasını 
başlangıç pozisyonuna geri getirmek için 
çalıştırma kolunu yukarıya doğru kaldırın. 

∙ Gıda ürünlerini doğrudan ekmek kızartma
haznesine koymayın. 

mizleme ve Bakım

nel
∙ Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına 

bağlı olup olmadığını ve tamamen

İmha
Prosedürü Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri

dönüştürülebilen değerli malzemeler
içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı
olarak

soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için 

cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya 
daldırmayın.

∙ Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme 
solüsyonları kullanmayın.

∙ Cihazın dış yüzeyi kuru veya hafif nemli,
tüy bırakmayan bir bezle silinebilir.

ıntı tepsisi
∙ Kullanım sırasında düşen ekmek kırıntıları

kırıntı tepsisinde toplanır. Sık sık 
boşaltılmalıdır. Tepsiyi boşaltmak için, dışarı
çekmeden önce kısa bir süre içeri itin.
Tepsiyi boşaltın ve değiştirin.

ç kablosu saklama
ıştırmadan önce güç kablosunu tamamen 

ın ve cihazdan yeterince uzakta 
ulduğundan emin olun.
landıktan sonra güç kablosunu sarmadan 
e yeterli bir soğuma süresi kadar bekleyin.

atılmalıdır. Uygun imha prosedürü çevre ve insan 
sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu 
konuda bilgi sağlayabilir.
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Çalıştırma
∙ Fişi duvardaki prize takın.
∙ Kızartma kontrolünü ayarladıktan sonra

ekmeği tost yuvasına yerleştirin ve 
çalıştırma kolunu aşağı bastırın.

∙ Çıkarma düğmesindeki gösterge
ışığı yanar.

∙ İstenilen kızarma derecesine ulaşıldığında 
ekmek kızartma makinesi otomatik olarak
kapanır ve dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı 
söner.

∙ Birkaç dilim kızartırken eşit kızarma elde
etmek için, kızartma döngüleri arasında
yaklaşık 30 saniye bekleyin.

Bagel fonksiyonu:
∙ Bagel (Simit) fonksiyonu, kesilmiş

yüzeyinin kızartılması, dış yüzeyinin ise
ısıtılması için kullanışlıdır. 

∙ Dilimlenmiş bagellerin kesilmiş yüzeylerini 
dışa bakacak şekilde ekmek kızartma
makinesine yerleştirin.

∙ Dilimlenmiş bagelleri açık tarafı dışa
bakacak şekilde ekmek kızartma
makinesine yerleştirin. Normal kızartma 
işlemini başlatın ve ardından ek olarak
bagel işlevini etkinleştirin. Bu fonksiyon 
gösterge ışığı ile gösterilir.

Buz çözme fonksiyonu
∙ Derin dondurulmuş ekmek kızartırken

normal işleme ek olarak buz çözme işlevi
Bu fonksiyon, kullanılabilir. Bu, kızartma 

işlemini uzatacaktır.
∙ Normal kızartma işlevini etkinleştirdikten 

sonra buz çözme düğmesine basmanız
yeterlidir. Bu fonksiyon, gösterge lambası
ile gösterilir.

Isınma fonksiyonu
∙ Isınma işlevi, önceden kızartılmış

ekmeği yeniden ısıtmak için uygundur.
Dikkat: Tereyağlı ekmeği ısıtmayın.

∙ Kızartma fonksiyonunu etkinleştirdikten 
sonra ayrıca ısınma düğmesine basın. Bu 
fonksiyon gösterge lambası ile gösterilir.

Kızartma döngüsünü kesilmesi
∙ Kızartma döngüsünü kesmek istiyorsanız,

çıkarma düğmesine basın.
∙ Ekmek kızartma makinesi kapanır ve

dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı söner.

Çörekler, küçük ekmekler vb. ürünlerin ısıtıl
∙ Çörekleri veya diğer unlu mamülleri ısıtmak

için, tepsiyi yükseltmek için kaydırma 
kontrollü çalıştırma kolunu tamamen aşağı
doğru indirin.

∙ Isıtılacak gıdaları en üste yerleştirin,
kızartma kontrolünü orta ayara getirin ve 
ardından ekmek kızartma makinesini
çalıştırmak için çalışma kolunu aşağı
doğru indirin.

∙ Kızartma döngüsü tamamlandığında ve 
cihaz otomatik olarak kapandığında, çöreği
veya ekmeği ters çevirin ve döngüyü 
tekrarlayın.

∙ Kullandıktan sonra, üst ısıtıcı plakasını 
başlangıç pozisyonuna geri getirmek için 
çalıştırma kolunu yukarıya doğru kaldırın.

∙ Gıda ürünlerini doğrudan ekmek kızartma 
haznesine koymayın.

Temizlik ve Bakım 

Genel 

İmha Prosedürü 

Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, 
geri dönüştürülebilen değerli 
malzemeler içerdiklerinden ev 
atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır.

∙ Cihazı temizlemeden önce, güç 
kaynağına bağlı olup olmadığını ve 
tamamen soğuyup soğumadığını kontrol 
ediniz. 

∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için 
cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya 
daldırmayın. 

∙ Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme 
solüsyonları kullanmayın. 

∙ Cihazın dış yüzeyi kuru veya hafif nemli, 
tüy bırakmayan bir bezle silinebilir. 

Kırıntı Tepsisi 
∙ Kullanım sırasında düşen ekmek kırıntıları 

kırıntı tepsisinde toplanır. Sık sık 
boşaltılmalıdır. Tepsiyi boşaltmak için, dışarı 
çekmeden önce kısa bir süre içeri itin. 
Tepsiyi boşaltın ve değiştirin. 

Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını 
korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda 
bilgi sağlayabilir. 

Güç Kablosu Saklama 
∙ Çalıştırmadan önce güç kablosunu 

tamamen açın ve cihazdan yeterince uzakta 
tutulduğundan emin olun. 

∙ Kullandıktan sonra güç kablosunu sarmadan 
önce yeterli bir soğuma süresi kadar 
bekleyin. 
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Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

İmalatçı Firma:
SEVERIN Elektrogeräte
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel    +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de
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