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KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı, bu kullanma kıla-

vuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en 
yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız. 

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET TALİMATLARI
Ekmek Kızartma makinenizi kullanmadan önce bu kullanma kılavuzu-
nu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz. 
• Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
• Cihaz, tam bir gözetim olmadığı sürece, 3 yaşın altındaki çocuk-

lardan uzak tutulmalıdır. 
• Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi 

vasıtasıyla çalıştırılmasının amaçlanmadığını belirtmelidir.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yete-

nekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafın-
dan gözetim altında veya  cihazın güvenli bir şekilde kullanımına 
ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat veri-
lirse kullanılabilir. 

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altın-

da olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği 

şekilde saklayın.
• Cihaz çalısıyorken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir. 

Sıcak yüzeylere ASLA dokunmayınız.  
• Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma 

engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı 
derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize 
uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

• Makineniz çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından 
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ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.
• Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
• Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız. 
• Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Tutamağı veya ilgili 

düğmeleri kullanınız. 
• Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok 

yakınına yerleştirmeyiniz.
• Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya 

tezgah kenarına yerleştirmeyiniz.Küçük bir darbede cihazınız aşa-
ğıya düşebilir.

• Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada 
başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. 
Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutu-
nuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

• Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
• Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Cihazınızı amacına (Ekmek Kızartmak için) uygun kullanınız. Başka 

amaçlar için kullanmayınız.
• Cihazınızın fişini; bakım ve temizliği yaparken, işi bittiğinde mut-

laka prizden çekiniz.
• Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışma-

yınız, en yakın STİLEVS servisine götürünüz.
• Cihazınıza başka marka ekmek kızartma makinelerinin parçalarını 

takmayınız veya taktırmayınız.
• Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en 

yakın STİLEVS servisine götürünüz.
• Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
• Cihazınızı mikrodalga fırında kullanmayınız.
• Cihazınızın fişi prizde takılıyken, kızarmış ekmek dilimlerini çıkar-

maya çalışmayınız. Tehlikeli olabilir.
• Cihazınızın içine çabuk katılaşan hamur gibi malzemeleri kesinlikle 

koymayınız.
• Cihazınızın ekmek kızartma haznelerine uygun ekmek dilimleri 

yerleştiriniz. Çok kalın ekmek dilimleri ya da folyo içinde ekmek 
veya başka şeyler yerleştirmek kısa devre ya da yangına sebebiyet 
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verebileceğinden çok tehlikelidir.
• Kullanım esnasında, cihazınızı kolay tutuşabilen tekstil (perde gibi) 

ve benzeri şeylerin yakınında kullanmayınız.
• Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir 

sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda 
ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Ekmek kızartma gözlerinin daima temiz olduğundan emin olunuz. 
Aksi takdirde kısa devre ve yangına sebebiyet verebilirsiniz.

DİKKAT: İlk kullanımda cihazınızdan koku ve duman gelmesi normal 
bir durumdur. Bu durum ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilk 
kullanımdan önce cihazınızı bir süre boş çalıştırınız ve daha sonra 
soğumasına izin veriniz.

II. CİHAZIN TANITIMI
1. Tekrar ısıtma düğmesi
2.  Dondurulmuş ekmek çözme (defrost) 

düğmesi
3. İptal düğmesi
4. Kontrol düğmesi
5. Gösterge lambası
6. Açma / Kapama mandalı
7. Ekmek kızartma haznesi

III. TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli : TostBig EK-889
Gerilim : 220-240V AC
Frekans : 50/60 Hz
Güç : 780-930W
Kapasite : 2 Dilim
Yeniden Isıtma : Var

IV. KULLANIM
• İlk kullanımdan önce ekmek kızartma makinenizi ambalajından dikkatlice 

çıkarınız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde 
var olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz.

• Cihazınızı ve fişli kablosunu su ya da başka bir sıvıya daldırmadan te-
mizleyiniz. Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar, 
tel veya aşındırıcı temizleyeciler kullanmayınız.

• Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
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• Cihazınızın fişini prize takınız ve kızartma mandalını kullanarak cihazınızı 
çalıştırınız. İlk kullanımda cihazınızdan duman gelmesi normaldir. Bu 
durum, kısa bir sürede kendiliğinden geçecektir.

• Cihazınız çalıştığında İPTAL “İPTAL” düğmesi otomatik olarak yanacaktır. 
Bu düğmeye basarak, cihazınızı ayarlanan süreden erken durdurabilir-
siniz.

• Tekrar ısıtma düğmesi ile önceden kızartmış olduğunuz ekmek dilim-
lerini ısıtabilirsiniz. Bu fonksiyonda süre ayarı yapılamaz, otomatiktir. 
Ekmekleri yuvaya koyunuz ve tutamağı aşağıya çekerek cihazı çalıştırınız. 
Daha sonra tekrar ısıtma düğmesine basarak, ekmekleri ısıtınız.

• Çözme (DEFROST) düğmesi; buzluktan çıkarttığınız dondurulmuş ekmek-
leri çözmek için kullanılır.Düğmeye bastığınız takdirde aktif hale gelir.

• Ekmeği kızartma haznesine koyunuz.
• Kontrol düğmesini kullanarak pişirme derecesini seçiniz ve açma-kapa-

ma mandalı aşağıya doğru çekerek, ekmeklerinizi kızartmaya başlayınız.
• Pişirme dereceleri; 1 (az kızarmış) ile 7 (çok kızartmış) arasındadır. İlk 

kullanımda 3. kademede başlamanız tavsiye edilir. Size en uygun pişir-
me derecesini ayarlamak için bir kaç deneme yapmanız gerekebilir. En 
iyi pişirme süresi; ekmeğin tazeliği ve diğer durumlara göre değişkenlik 
gösterebilir. Size önerimiz farklı pişirme sürelerini denemeniz. 

• Sıkışan ekmek dilimlerini çıkarmak için;
*  Cihazın fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
*  Cihaz soğuduktan sonra, ekmek kızartma mandalını aşağıya doğru 

bastırınız ve makinenizi ters çevirerek sıkışmış ekmek dilimlerinin 
kurtulması için cihazınızı sallayınız.

*  Sıkışmış ekmek dilimlerini çıkarmak için çatal veya keskin uçlu, köşeli 
madeni aletler kullanmayınız. Cihazınızın resiztans tellerine zarar 
verebilirsiniz.

• Cihazınızın dış yüzeyi metal olduğunda, çalışma esnasında ısınacaktır. 
ASLA cihazınız çalışırken metal yüzeylerine dokunmayınız ve cihazı ço-
cuklarınızın ulaşamayacakları bir yerde kullanınız.

V. TEMİZLİK VE BAKIM
• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlama-

dan önce mutlaka fişi prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
• Cihazınızı temizlemek için kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırma-

yınız.
• Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. Ancak; 

daha sonra mutlaka kurulayınız.
• Cihazınızı temizlemek için kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı 
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temizleyiciler kullanmayınız.
• Her kullanımdan sonra özel bölmede toplanan kırıntıları temizlemek için 

cihazınızın kırıntı tepsisini çekerek çıkarınız. Bu işlemi bir çöp sepetinin 
üzerinde yaparak kırıntıların çöp sepeti içine düşmesini sağlayınız.

• Özel kırıntı tepsisini temiz, nemli bir bezle siliniz ve sonra mutlaka ku-
rulayınız.

• Kırıntıları toplayan hazne içine herhangi bir şey atmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya 
cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yap-
mak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar 
kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden 

koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak 
hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve 
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi 
tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün 
itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya 
(ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi 
ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şah-
sen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüke-
tici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
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• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Ha-
kem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumun-
da, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 
  34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 7 8  
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine 
Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direkti-
flerine uygun olarak geri 
dönüşümü olan par-
çalardan oluştuğu için çöpe 
atılmaması gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için 
en yakın toplama merkezine 
başvurunuz.
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USER MANUAL
Thanks for choosing our product. As you read this user manual, and use your 

appliance according to the instructions given hereby, you can optimize the per-
formance of your appliance. 

INDEX
I. Safety Instructions
II.  Introduction of Appliance
III. Technical Specifications
IV. Usage
V. Cleaning and Maintenance

I. SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ CAREFULLY-ALWAYS MAINTAIN SAFETY WHEN WORKING WITH ANY 
APPLIANCE
• Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance 

before operating.
• Do not touch hot surfaces-Use handles or knobs.
• To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs or appliances in 

water or any other liquid.
• Do not leave any appliance unattended while it is operating.
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children 

or infirm persons.
• Unplug from outlet when not in use or before cleaning. 
• Allow to cool before putting on or taking off any parts.
• Do not aerate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance 

has been damaged in any manner. 
• If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manu-

facturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a 
hazard.

• The use of accessory attachments not recommended by the appliance manu-
facturer may cause injuries.

• Do not use outdoors.
• Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into 

contact with any hot surfaces.
• To disconnect-remove the plug from the outlet. 
• Do not pull plug out by the cord.
• Do not use this product for anything other than intended use. 
• This product is intended for household use only.
• No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with 

these instructions or any other improper use or mishandling.
• Use the toaster without bread for the first time. There will be some smoke at 

first; this is normal.
• The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the 

openings for the bread.
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• Bread may burn. Therefore this toaster must not be used near or below curtains 
and other combustible materials.

• Do not place the cable or any other object over the bread openings whilst the 
toaster is in operation.

• Do not attempt to dislodge food while the toaster is in operation.
• Toasting lever must be in the‘UP’ position before attaching or disconnecting 

the plug from wall outlet.
• Do not insert metal objects or other utensils into the toaster, as this will cause 

an electric shock or cause a fire.
• Do not leave the toaster unattended whilst in operation.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appli-
ance.

II. INTRODUCTION OF APPLIANCE
1. Reheat button
2. Defrost button
3. Cancel button
4. Browning control
5. Indicator lamp
6. Toast lever 
7.  Bread slot

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand : Stilevs
Model : TostBig EK-889
Voltage : 220-240V AC
Frequency : 50/60Hz
Power : 780-930W
Capacity : 2 slices

IV. USAGE
• Bread can be toasted as follow: Push the plug into the socket and turn on the 

toaster using the toast lever. Note: When using the appliance for the first time, 
it will emit some smoke. This is normal and it will stop by itself after a few 
minutes.

• The stop button with indicator light-the light comes on automatically once the 
toaster is turned on.

• The stop button is there to prematurely stop the toasting process.
• Reheat button with indicator light-the light goes on when the button is de-

pressed.
• The reheat button is used to heat up the toast.



10

• The defrost button with indicator light-the light goes on when the button is 
depressed.

• The defrost button is used for toasting bread directly from the freezer.
• Place the bread in the toaster clip.
• The clip can be opened by pushing together by hand.
• Place the clip in the toaster slot but the toast does not bring up by itself.
• Please select baking time, baking time is completed, the timer will close the 

toaster, and in a wait state.
• Experiment for you to find the perfect toasting time. The optimal time changes 

depending on the freshness of the bread and on the other ingredient. We advise 
you to alternate the two toaster clips half way through the toasting process. 
This will ensure that the bread is evenly browned.

• Do not use a knife, fork or other utensil to remove the bread from the toaster 
or to clean the toaster. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the 
appliance before attempting to remove it.

• The top of the appliance becomes hot because metal conducts heat so well. 
Therefore do not touch the outside of the toaster during use and keep well out 
of reach of children.

V. CLEANNING AND MAINTENANCE
• Switch off and unplug toaster from the power outlet.
• Allow to cool before cleaning.
• Wipe over exterior of toaster and cord with a soft damp sponge or cloth.
• Do not use abrasive or strong household cleaners as they will damage the fin-

ish.
• The crumb tray will need to be cleaned occasionally.
• Brush the crumbs from the tray using a small brush or cloth.
• Slide the crumb tray back, ensuring it locks into place.
• Do not try to clean the inside of the toaster, as this may damage the heating 

elements.
• Water and other liquid must never enter the toaster.

AEEE
This marking indicates that this prod-
uct should not be disposed with 
other household wastes throughout 
the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, 
please use the return and collection 
systems or contact the retailer where 
the product was purchased. They can 
take this product for environmental 
safe recycling.
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Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken 
aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 

masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 

ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 

ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş 
gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis 
istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili 
servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içer-
isinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen 
süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı ye-
rdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.
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İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,   
     34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

MALIN   
Cinsi : Ekmek Kızartma Makinesi     
Markası : Stilevs  
Modeli : TostBig EK-889
Menşei : P.R.C.
                                                   
Teslim Tarihi ve Yeri  

Garanti Süresi: 3 Yıl    Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

w w w . s t i l e v s . c o m . t r

TOSTBIG EK-889
PN MODEL SERİ NO

SGH23620 Inox


