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BKK 2116

Mini Tost Makinesi
Kullanma Kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
 Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden
 geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını
istiyoruz.
 Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce
dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

 Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde
kullanmanıza yardımcı olur.
 • Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
 • Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu
 kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 • Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de
okuyun.
 Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli
 olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda
 açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Güvenlik Uyarıları    

• Lütfen bu k›lavuzu dikkatlice 
tamamen okuyunuz ve gelecekte 
baflvurmak üzere saklay›n›z.

• Bu cihaz sadece ev kullan›m› 
içindir.

• Elektrik kablosu, insanlar›n 
aya€›na tak›lmayacak ve s›cak yü-
zeylere temas etmeyecek flekilde 
yerlefltirilmelidir.

• Elektrik kablosu hasar 
görmüflse; cihaz› kullanmay›n ve 
Arçelik Yetkili Servisi’ne baflvurun.

• Cihaz›, aç›k havada (d›fl mekan-
lar) kullanmay›n. (Ya€mur, rutubet 
vb. cihaz›n›za zarar verir.)

• Ürününüz, fiziksel (görsel, 
iflitsel) veya zihinsel engelli-
ler, çocuklar ve deneyim, bilgi 
eksikli€i olan kifliler taraf›ndan, 
güvenliklerinden sorumlu bir 
kiflinin gözetimi olmaks›z›n, 
kullan›lmamal›d›r. Çocuklar ürün 
kullan›l›rken gözetim alt›nda 
bulundurulmal› ve çocuklar›n 
ürün ile oynamad›klar›ndan emin 
olunmal›d›r.

• Piflirme yüzeyleri ve cihaz›n 
d›fl› çok s›cak olabilir. Kendiniz 
kullan›rken de dikkatli olun. Cihaz›, 
bir dolaba, rafa vb. kald›rmadan 
ve temizlemeden önce so€umas›n› 
bekleyin.

• Pişirme plakalarınızı temizlerken 
zarar vermemek için sert cisimler 
kullanmayınız ve plakaları bulaşık 
makinesinde yıkamayınız. 

• Bu cihaz› toprakl› bir elektrik 
prizine ba€lay›n.
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Cihazın Teknik Özellikleri

1- Kilitleme mandal›
2- Tutma sap›
3- Üst kapak
4- Üst piflirme plakas›
5- Alt piflirme plakas›
6- Alt kapak
7- Termostat (Yeflil ) ve flebeke (K›rm›z›) ›fl›klar›
8- Üçgen piflirme plakas›
9- Waffle piflirme plakas›
10- Piflirme plakas› ç›karma mandallar›

Gerilim : 230 V ~ 50 Hz  
Güç : 700 W
‹zolasyon s›n›f› : I

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya 
ürünle birlikte verilen di€er basılı dökümanlarda 
beyan edilen de€erler, ilgili standartlara göre 
laboratuvar ortamında elde edilen de€erlerdir. Bu 
de€erler, ürünün kullanım ve ortam flartlarına göre 
de€iflebilir.
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Cihazın Kullanılması

Tost makinenizin piflirme yü-
zeyleri yap›flmaz bir maddeyle 
kaplanm›flt›r; haz›rlad›€›n›z 
yiyeceklere ya€ veya margarin 
eklemenize ve sürmenize gerek 
yoktur. Tost makinenizin piflirme 
yüzeyleri ç›kar›labilir ve kolayca te-
mizlenir. Temizlik iflleminde bulafl›k 
makinesi kullan›lmamal›d›r.

‹lk kullan›mdan önce, piflirme 
yüzeylerini nemli bir bezle silmenizi 
öneriyoruz.

• Elektrik fiflini toprakl› bir pri-
ze tak›n (K›rm›z› flebeke ›fl›€› 
yanacakt›r.) üst kapa€› kapat›n. 
Piflirme yüzeylerinin ›s›nmas› 
yaklafl›k 5 dakika sürecektir. Bu 
süre içinde, piflirece€iniz yiye-
cekleri haz›rlayabilirsiniz. Piflirme 
yüzeyleri gerekli s›cakl›€a ulafl›nca 
yeflil termostat ›fl›€› yanacakt›r.

• Üst kapa€› aç›n ve yiyecekleri alt 
piflirme yüzeyine yerlefltirin. Üst 
kapa€› kapat›n (piflirme yüzey-
lerini birbirine çok sert flekilde 
bast›rmay›n) ve tutma sap›ndaki 
kilitleme mandal›n› kullanarak 
piflirme yüzeylerini birbirine ba€l› 
flekilde kilitleyin.

• Piflirme yüzeyleri kapat›ld›€›nda, 
bir miktar buhar ç›kabilir.

• Piflirme süresi haz›rlad›€›n›z yiye-
ceklere ba€l› olarak de€iflecektir. 
‹deal süreyi bir iki deneme sonun-

da bulacaks›n›z.

Not: Piflirme s›ras›nda termostat 
kontrol ›fl›€› yan›p sönecektir. 
Bu normal bir durumdur ve 
termostat›n düzgün çal›flt›€›n› 
gösterir.

• Yiyecekler piflince, üst kapa€› 
aç›n, ve plastik veya tahta bir spa-
tula ile yiyecekleri al›n. Metal spa-
tula, çatal, mafla vb. kullanmay›n; 
metal mutfak eflyalar› cihaz›n 
yap›flmaz piflirme yüzeylerine zarar 
verebilir.

• Tost makinesini kullanmaya 
devam edecekseniz (yiyece€in ka-
lan› için), üst kapa€› kapal› tutun. 
Böylece cihaz uygun s›cakl›kta 
kalacakt›r. ‹fliniz bitince, elektrik 
fiflini prizden çekin.

• Tost makinas› ile yedek verilen 
piflirme plakalar›n› kullanarak farkl› 
flekillerde tostlar yapabilirsiniz.

Waffle :
Waffle plakalar›n› tost makinan›za 
tak›n. Haz›rlanan Waffle kar›fl›m›n› 
plakalardan tafl›rmadan boflluklar› 
dolduracak flekilde dökün. ‹steni-
len piflirme miktar›na göre 4-5 dk 
piflirin. Piflerken tost makinenizi 
açmay›n. Pifltikten sonra Waffle’ 
leri plakadan ç›kart›n ve yaklafl›k 
1 -2 dk so€utun Waffle’n›z  daha 
ç›t›r olacakt›r.
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Bakım ve Temizlik

Elektrik fiflini prizden çekin.

Art›k ve dökülen yiyeceklerin 
yap›flmamas› için her kullan›mdan 
sonra tost makinesini temizleyin. 
Önce tost makinesinin so€umas›n› 
bekleyin. S›cak tost makinesinin 
so€umas›n› h›zland›rmak için 
Piflirme yüzeyine so€uk su dök-
meyin. Bu cihaza zarar verebilir 
ve etrafa s›cak su s›çramas›na yol 
açabilir. Cihaz so€uduktan sonra 
piflirme plakalar›n›, ç›karmak için 
piflirme plakas› mandallar›n› geriye 
do€ru çekin.

Cihaz› ve piflirme plakalar›n› temiz-
lerken afl›nd›r›c› sert malzemeler ve 
kimyasallar kullanmay›n.

Cihaz›n›z› asla suya veya herhangi 
bir s›v›ya bat›rmay›n.

Piflirme yüzeylerini temizlerken, 
inatç› ve ya€l› yiyecek kal›nt›lar› 
varsa; bir sünger arac›l›€›yla 
piflirme yüzeyini ›slat›n ve 5 dakika 
kadar bekleyin. Cihaz›n d›fl› ise 
nemli bir bezle silinebilir. 

Temizlik için bulafl›k makinesi 
kullan›lmamal›d›r.
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Tüketici Hizmetleri5

De€erli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu 
nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam 
ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye 
başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve 
arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)

Di€er Numara:

(0216) 585 8 404

* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep 
telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yap›lmaktad›r.

Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya 
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yaz›l› başvurular için adresimiz:  Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950 
Tuzla/‹STANBUL

Aşa€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan 
Ça€r› Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹şiniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z. 
Alaca€›n›z Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 
size yarar sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 7 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi.)



BEKO tarafından verilen bu garanti, Mini Tost Makinesi’nin normalin dışında kullanıl-
masından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da 
garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında 
oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı 
voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-
lanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona 
erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketici-
nin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi 
üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif 
edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Intertek Legal Entity: Intertek Testing 
Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch Address: Block E, No.7-2 Guang 
Dong Software Science Park, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, 
Guangzhou, China Telephone/Fax: 86-20-8213 9688/86-20-32057538  tesislerinde 
yapılmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 
34445 İstanbul / Türkiye

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat 
etmesi gereken hususlar

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul       Tel.:(0-216) 585 85 85      Fax: (0-216) 585 85 80Menşei: P.R.C



www.beko.com

BEKO Mini Tost Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı 
Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş 
olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması 
durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü 
içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip 
başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması 
tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabi-
lir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa 
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı 
sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi 
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda 
bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No :
Tip : BKK 2116
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Sat›c› Firma Ünvan› :

Adres :

Tel-Faks :
Sat›c› Firma (Kaşe ve İmza) :

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 85697 no’lu ve 25.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

Garanti Belgesi

Mini Tost Makinesi


