
Ekmek K›zartma Makinesi
Kullanma K›lavuzu

BKK 2109 Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Makinenizi h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
Makinenizi kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu kolay
ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
Ayr›ca makineyle birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece¤ini 
unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda aç›k bir flekilde
vurgulanm›flt›r.

EEE Yönetmeli¤ine Uygundur. PCB içermez



Güvenlik Uyar›lar›

Ürününüzü prize takmadan önce 
“Kullanma K›lavuzu”nun tamam›n› 
okuyunuz.

Ürününüzün ilk çal›flmas›nda oluflan
koku ve duman normaldir. Bu sebeple 
ürününüzün ilk kez kullan›m›ndan 
önce, koku ve duman kesilene kadar
fifle tak›p, içinde ekmek olmadan “6”
konumunda birkaç kez çal›flt›r›n›z.

Ürününüz 220-240 Volta göre ayarl›d›r.
Fiflini prize takmadan önce voltaj
de¤erinin uygunlu¤unu kontrol ediniz.

Topraklama tesisat› olmayan yerlerde
ürününüzü kesinlikle kullanmay›n›z.

Ürününüzün gövdesini, elektronik 
aksam› veya kablosunu kesinlikle su 
yada benzeri s›v›lar içine sokmay›n›z.

Ürününüzün ekmek yerlefltirilen a¤›z 
k›sm›na kesinlikle b›çak, çatal ya da 
benzeri metal eflyay› sokmay›n›z.

Ürününüzü, kullanmad›¤›n›z 
zamanlarda ve özellikle temizlerken, 
prizde tak›l› olmamas›na dikkat ediniz.

Ürününüzün üst k›sm›n›, çal›fl›rken 
ya da henüz s›cakken kesinlikle 
herhangi bir nesne ile kapatmay›n›z.

Ürününüzün elektrik kablosu herhangi 
bir flekilde hasar görürse, cihaz›n›z› 
kesinlikle kullanmay›n›z.

Ürününüzün olas› üretim hatalar›n›
veya kullan›m yanl›fll›klar›ndan do¤an 
ar›zalar› “Yetkili Servis”ten baflkas›na 
düzelttirmeyiniz.

Ürününüzü d›fl ortamda kullanmay›n›z.

Ürününüzün kablosunu çal›fl›rken 
herhangi
bir sebeple çekmeyiniz. K›zartma 
ifllemini durdurmak için STOP tufluna 
bas›n›z.

Ürününüzün kablosunu s›cak 
yüzeylerden uzak tutunuz.

Besleme kablosu hasar görürse bu 
kablo yetkili servis taraf›ndan 
de¤ifltirilmelidir.

Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, 
bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

Çocuklar ürün kullanılırken gözetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların 
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.

Dikkat!
Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kullanma 
k›lavuzunun garanti ile ilgili bölümü 
dahil tamam›n› dikkatlice okuyunuz. 
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride 
garanti konusunda olabilecek ihtiyaç 
için saklay›n›z. Bu cihaz ev içinde 
kullan›lmak üzere üretilmifltir.       

Dikkat!
EKME⁄‹N‹Z HERHANG‹ B‹R 
SEBEPLE ALEV ALAB‹L‹R. BU 
SEBEPLE ÜRÜNÜNÜZÜ
PERDE G‹B‹ KOLAY ALEV 
ALAB‹LEN NESNELER‹N YAKININDA 
ÇALIfiTIRMAYINIZ.
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Cihazınızın Teknik Özellikleri

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.

Net a¤ırlık	 : 1.164 kg

Elektriksel de¤erler	: 220-240V~  50 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 : I	

Boyutlar	 : 280 x 215 x 210 mm.

Maximum güç	 : 800 W

Kapasite	 : 2 dilim

Çal›flt›rma ve HI-LIFT kolu
K›zartma kontrol dü¤mesi
Durdurma dü¤mesi (STOP)
K›r›nt› çekmecesi
Hareketli yan ›zgara
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Dikkat! 
Ekmek K›zartma Cihaz›’n› herhangi bir 
anda durdurmak isterseniz durdurma 
(STOP) dü¤mesine  hafifçe bas›n›z 
(Resim 4). Böylece çal›flt›rma kolu
kendili¤inden yukar› gelir ve k›zartma 
ifllemi durur.
EKMEK KIZARTICI’NIZI F‹fiTEN 
ÇEKEREK DURDURMAYINIZ.

Ekmek K›zart›c›’n›zda küçük ekmek 
dilimleri k›zart›yorsan›z k›zartma islemi 
bittikten ve çal›flt›rma kolu otomatik olarak 
yukar› ç›kt›ktan sonra küçük ekmek 
dilimlerini k›zart›c›n›n içinden daha rahat 
alabilmeniz için çal›flt›rma kolunu hafifçe 
yukar› kald›rman›z yeterli olacakt›r 
(Resim 5). Böylece küçük ekmek  dilimleri 
bir miktar daha yukar› kalkacak ve 
alman›z kolaylaflacakt›r. 

Dikkat!
KIZARTICINIZA IZGARALARIN 
GEN‹fiL‹⁄‹NDEN DAHA BÜYÜK 
EBATTA EKMEK D‹L‹M‹ SOKMAYA 
ÇALIfiMAYINIZ.  KIZARTICININ ‹Ç‹NDE 
KALAN EKMEK D‹L‹MLER‹N‹ 
ÇIKARTMAK ‹Ç‹N ÖZELL‹KLE F‹fi 
PR‹ZE TAKILIYKEN BIÇAK, ÇATAL VE 
BENZER‹ METAL VE PLAST‹K 
NESNELER‹ KULLANMAYINIZ.
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Cihazınızın Kullanılmas›

Is› ayar dü¤mesinde k›zartma derecesini 
belirten 6  konum vard›r. Is› ayar 
dü¤mesini 1 ile 6 aras›nda bir
konuma getiriniz (Resim 1).

Ekmek dilimlerini hareketli yan ›zgaralar 
aras›na yerlefltiriniz. Do¤ru sonuç için 
ekmek dilimleri ayn› kal›nl›kta ve kesim 
yüzeyleri düzgün olmal›d›r. Fifli prize 
tak›n›z ve çal›flt›rma kolunu afla¤›ya 
do¤ru kilit sesini duyuncaya kadar itiniz 
(Resim 2). 

Kilitleme sesini duydu¤unuz anda ekmek 
k›zart›c›n›za elektrik gelecek ve 
çal›flmaya bafllayacakt›r. Ancak fifli prize 
takmad›ysan›z çal›flt›rma kolu afla¤›da 
durmaz ve otomatik olarak tekrar
yukar›daki yerine döner. Is› ayar 
dü¤mesini hangi konuma getirmifl iseniz
o konum için gerekli k›zartma süresi 
tamamlan›nca cihaz›n›z otomatik olarak 
duracak ve çal›flt›rma kolu ile birlikte
k›zarm›fl ekmek dilimleriniz yukar› do¤ru 
hareket edecektir.

‹stedi¤iniz k›zartma derecesini elde 
etmek için k›zart›c›n›z› ilk çal›flt›rd›¤›n›zda 
›s› ayar dü¤mesini 3 ile 4 aras›na 
getirerek sonucu bekleyin. Dilimlerin 
k›zarma derecesi iste¤inize göre az ise 
›s› ayar dü¤mesini 4, 5 veya 6 konumuna 
getiriniz. Dilimleri fazla k›zarm›fl 
buluyorsan›z 3,2 veya 1 konumuna 
getiriniz (Resim 3). Ekmek K›zartma 
Cihaz› istedi¤iniz ayara göre k›zartma 
süresini otomatik olarak ayarlar ve 
ekmeklerinizi ayn› k›zartma derecesinde 
daima ayn› flekilde k›zart›r.

Ekme¤inizin k›zarma derecesi hamurun
yo¤unlu¤una ve ekme¤in nem oran›na 
göre de¤iflim gösterebilir. Buna benzer 
bir durumla karfl›laflt›¤›n›zda
k›zart›c›n›z›n ›s› ayar›n› de¤ifltirerek 
istedi¤iniz k›zartma derecesini yeniden 
ayarlay›n›z.
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4 Bakım ve temizlik

Ekmek K›zartma Cihaz›’n›n içinde kalan 
k›r›nt›lar› almak için k›r›nt› çekmecesini 
d›flar›ya do¤ru çekerek yerinden ç›kart›p 
boflaltabilirsiniz (Resim 6). K›r›nt›lar› 
boflaltt›ktan sonra hafif nemli bir bezle 
silip iyice kurulad›ktan sonra tekrar yerine 
tak›n›z. Ekmek K›zartma Cihaz›’n›n d›fl 
yüzeyini nemli bir bezle silerek 
temizleyebilirsiniz.

Dikkat!
KIZARTICINIZIN H‹Ç B‹R PARÇASINI 
SU YA DA  BENZER‹ SIVILARA 
SOKMAYINIZ. TEM‹ZLEME ‹fiLEM‹ 
SIRASINDA F‹fi‹N PR‹ZDEN
ÇEK‹L‹ OLDU⁄UNA D‹KKAT ED‹N‹Z.
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BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, Ekmek K›zartma Makinesi’nin normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan 
do¤acak ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, afla¤›daki durumlarda garanti d›fl›d›r:

1. Kullanma hatalar›ndan meydana gelen hasar ve ar›zalar,
2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl›ma s›ras›nda oluflan hasar ve 
ar›zalar,
3. Voltaj düflüklü¤ü veya fazlal›¤›; hatal› elektrik tesisat›; ürünün etiketinde yaz›l› voltajdan farkl› 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
4. Yang›n ve y›ld›r›m düflmesi ile meydana gelecek ar›zalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan 
ar›zalar.

Ürüne yetkisiz kifliler taraf›ndan yap›lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Yukar›da belirtilen ar›zalar›n giderilmesi ücret karfl›l›¤›nda yap›l›r.

Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal› sat›n al-
d›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesiüzerinde tahrifat yap›ld›¤›, ürün 
üzerindeki orijinal seri numaras› kald›r›ld›¤› veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.fi. adına Erna Mafl A.fi. Atatürk Sanayi Bölgesi ‹stasyon Mah. 
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-‹stanbul/Türkiye tarafından üretilmifltir.

Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Hizmet Merkezi

BEKO Ekmek K›zartma Makinesi’nin, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik’in yetkili k›ld›¤› 
Servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl
olmas› flart›yla, bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl›
2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
Garanti kapsam› içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde 
yap›lan ifllemler için iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap›lacak onar›mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz
bulunmamas› durumunda Yetkili Sat›c›lar›m›za veya Firmam›za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün 
ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan›m›na tahsis edecektir.

Ar›zan›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n 
saptanmas› tamamen firmam›za aittir. Ar›zan›n giderilmesi ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yap›labilir. Müflterimizin buna onay› flartt›r.
Ancak;
Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l içerisinde en az dört 
defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalan-
mas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanmamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi 
temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün 
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p 
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi’nin kullan›lmas›na 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ile bu Kanun’a dayan›larak 
yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 86449 no’lu ve 06.07.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir.

BKK 2109

Garanti
Belgesi

Arçelik A.fi.

Genel Müdür Genel Müdür Yard›mc›s›


