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Yeni konuşan tost makinenizden,
duyacağınız ve tadacağınız çok şey 
var. Her şeyden önce gelin, sizin için 
hazırladığımız kullanma kılavuzunu 
bir okuyun. Göreceksiniz en fazla 
10-15 dakika sürecek. Ardından 
Tost Makinenizi keyifle ve güvenle 
kullanabileceksiniz.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince 

açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli 

olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, 

bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde 

tutmanızı öneririz.
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İLK 
KULLANIMDAN
ÖNCE
+ Kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve gerektiğinde tekrar 

başvurmak üzere kılavuzu muhafaza edin. 

+ Tost makinenizi ilk kez kullanmadan önce, üzerindeki her türlü tanıtım 

etiketi ve ambalaj malzemesini sökün.

+ Sıcak suyla nemlendirilmiş bir sünger ya da bezle silerek pişirme 

plakalarını temizleyin. Cihazınızı suya daldırmayın ve pişirme yüzeylerini 

doğrudan akan suya maruz bırakmayın.

+ Makinenizi kurulamak için bez veya kâğıt havlu kullanın.

+ Tost makineniz ilk kez ısıtıldığında, hafif bir koku ve duman çıkarabilir. 

Isınarak çalışan pek çok cihaz için normal olan bu durum, cihazın güvenliği 

açısından herhangi bir sorun yaratmaz.

+ En iyi sonuçları elde edebilmek için, pişirme plakalarına ince bir tabaka 

halinde yağ veya yapışma önleyici sprey uygulayın.





TO S T  M A K İ N E N İ Z 
H A N G İ  PA R Ç A L A R D A N 
O L U Ş U YO R ?
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Kumanda paneli

180 derece 
açma düğmesi

Kulp

Kilit düğmesi

Yapışmaz 
pişirme plakası

Alt gövde

Gövde 
kolu
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+ Yalnızca AC 220-240 Volt gerilim ve frekans 

değerlerine sahip şebeke elektriği kullanın. 

+ Tost makinenizin yüzeyi kullanım sırasında 

çok sıcak olacaktır. Yalnızca kulplarından 

tutarak kullanın. 

+ Elektrik çarpması tehlikesinden korunmak 

için tost makinenizin elektrik kablosunu, 

fişini veya pişirme ünitesini suya ya da başka 

herhangi bir sıvıya daldırmayın.

+ Tost makinenizi, çocuklarınızın güvenliği için 

onların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. 

+ Kullanmadığınız zamanlarda veya 

temizlemeden önce tost makinenizi fişten 

çekin. Parça ve aksesuarlarını söküp takmadan 

ve temizlik işlemlerine başlamadan önce tost 

makinenizin soğumasını bekleyin.

+ Elektrik kablosu veya fişi zarar görmüş olması 

halinde tost makinenizi kesinlikle çalıştırmayın. 

Böyle bir durumda ürünün onarımı için, 

Homend teknik servis ya da benzer bir uzman 

personele başvurun.

+ Homend tarafından tavsiye edilmemiş

aksesuarların kullanılmasının, yangına, 

elektrik çarpmasına ve yaralanmalarına yol 

açabileceğini sakın unutmayın.

+ Tost makineniz yalnızca ev, yazlık, otel ve 

benzeri ortamlarda kullanıma uygundur. Cihazı 

açık alanlarda ve ticari amaçlarla kullanmayın.

+ Elektrik kablosunun masa veya tezgâh 

kenarından sarkmamasına ya da sıcak yüzeylere 

temas etmemesine dikkat edin. 

+ Tost makinenizi, sıcak durumdaki gazlı veya 

elektrikli ocak ya da fırınların üzerine veya 

yakınına yerleştirmeyin. 

+ Kullanım sonrasında cihazın fişini prizden 

çekin.

+ Cihazı, belirlenmiş kullanım amacı dışında 

kalan amaçlarla kullanmayınız.

+ Harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan 

kumanda sistemi üzerinden çalıştırmayın.

+ İçinde sıcak yağ veya başka sıcak sıvılar 

bulunması durumunda, tost makinenizi hareket 

ettirirken çok dikkatli olun.

TO S T  M A K İ N E N İ Z İ 
G Ü V E N L E  K U L L A N M A K , 
S İ Z İ N  E L İ N İ Z D E .
Ö N E M L İ  U YA R I L A R !
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+ Sekiz yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel beceri ya 

da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler, güvenliklerinden sorumlu 

kişilerin sorumluluğunda, gözetim altında ve ürünün güvenli kullanımına 

ilişkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla 

kullanabilirler.

+ Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde 

muhafaza edin.

+ Tost makineniz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

+ Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bununla ilgili bir tehlikenin 

ortaya çıkmaması için, kablonun üretici firma, yetkili teknik servis veya benzer 

kalifiye personel tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

+ Kullanım sırasında elektrik kablosunun pişirme plakaları arasına 

sıkışmadığından veya kenarlarına temas etmediğinden emin olun.

+ Kullanım sırasında tost makinenizi daima yatay konumda yerleştirin

UYARI: 

+  Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için gereken onarımlar sadece 

yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 

+ Kullanım kılavuzu mutlaka saklanmalıdır.

+ Tost makineniz evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle topraklı priz 

kullanılması gerekir.
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IZGARA VE TOST MAKİNENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Kumanda Paneli

Izgara ve Tost Makinenizin fişini prize takın. Makineniz tek bir sinyal sesi verecek ve tüm 

ışıklar bir kez yanıp sönecek. Ardından, güç ışığı bir kez daha yanıp sönmeye devam 

edecek. Güç düğmesine bastıktan sonra beş farklı yiyecek türü ve sıcaklık düğmesi 

yanacak. Bu noktada istediğiniz işlevi seçebilirsiniz. En iyi sonuçları elde edebilmek 

için, yapışmaz özellikteki plakaların üzerine bir çay kaşığı bitkisel yağı yayıp ve bir havlu 

yardımıyla fazla yağı emdirebilirsiniz.

Biftek 

+ Biftek düğmesine bastığınızda, ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak ve 

ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

+ Ön ısıtma tamamlandığında makineniz üç sinyal sesi verecek, kırmızı ışık sönecek ve 

ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, bifteğinizi pişirmeye başlayabilirsiniz.  

+ Tost makinenizi açın ve bifteğinizi cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı kapatın. 

Tost makineniz 5 saniye sonra bifteğin yükseklik derecesini otomatik olarak algılayacak, 

algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda 

süre sayacı görüntülenecektir. +/- sembolü ile bifteğin pişme derecesini değiştirebilirsiniz.

+ Pişirme işlemi tamamlandığında, tost makineniz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi 

durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir. 



G R I L L I A N T0 8

Sosis 

+  Sosis düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık 

yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

+  Ön ısıtma tamamlandığında makineniz üç sinyal sesi verecek, kırmızı ışık sönecek 

ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, sosislerinizi pişirmeye başlayabilirsiniz.  

+ Tost makinenizi açın ve sosisleri cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı 

kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra sosisin yükseklik derecesini otomatik olarak 

algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak 

ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir.  

+ Pişirme işlemi tamamlandığında, tost makineniz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi 

durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir. 

 

Balık 

+ Balık düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık yanacak 

ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

+ Ön ısıtma tamamlandığında, üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek ve 

ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, balıklarınızı pişirmeye başlayabileceksiniz.  

+ Tost makinenizi açın ve balıklarınızı cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı 

kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra balığın yükseklik derecesini otomatik olarak 

algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik olarak 

ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir.  

+ Pişirme işlemi tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi 

durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir. 

Sandviç 

+ Sandviç düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık 

yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

+ Ön ısıtma tamamlandığında, üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek 

ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, sandviçlerinizi pişirmeye 

başlayabileceksiniz.  
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+ Tost makinenizi açın ve sandviçlerinizi cihaz üzerine yerleştirin. Ardından ızgarayı 

kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra sandviçlerin yükseklik derecesini otomatik 

olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini otomatik 

olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir. Sandviç bölümünde, 

yükseklik derecesine göre süreyi ayarlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

+ Pişirme işlemi tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi 

durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir. 

Hamburger 

+ Hamburger düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık 

yanacak ve ürün ön ısıtmaya başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

+  Ön ısıtma tamamlandığında, üç sinyal sesi duyulacak, kırmızı ışık sönecek 

ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, hamburgerlerinizi pişirmeye 

başlayabileceksiniz.  

+ Tost makinenizi açınız ve hamburgerleri cihaz üzerine yerleştiriniz. Ardından 

ızgarayı kapatın. Tost makineniz 5 saniye sonra hamburgerin yükseklik derecesini 

otomatik olarak algılayacak, algılanan yükseklik derecesine göre ısıtma süresini 

otomatik olarak ayarlayacak ve ekranda süre sayacı görüntülenecektir.   

+ Pişirme işlemi tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi 

durdurulacak, güç ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir. 

Sıcaklık 

+ Sıcaklık düğmesine bastığınızda ekranda sıcaklık görüntülenecek, kırmızı ışık 

yanacak ve cihaz ısınmaya başlayacaktır. Sıcaklığı ayarlamak için +/- sembolüne 

basarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

+ Ön ısıtma tamamlandığında, cihaz üç sinyal sesi verecek, kırmızı ışık sönecek 

ve ardından yeşil ışık yanacaktır. Bu noktada, yiyeceklerinizi pişirmeye 

başlayabileceksiniz. 

+  Ön ısıtma tamamlandıktan sonra, zamanlayıcı düğmesinin ışığı yanacaktır.  

+  Zamanlama (zaman ayarı) işlevine ihtiyaç duyarsanız, zamanlama (zaman ayarı) 

düğmesine basın. Pişme süresi ekranda görüntülenecektir, ayarlamak için +/- 

sembolüne basabilirsiniz. 
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+ Süre sayacı 3 saniye sonra işlemeye başlayacaktır. Bu işlem sırasında, sıcaklık 

düğmesine basarak istediğiniz zaman süresinde sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

+ Zamanlama (zaman ayarı) işlevini iptal etmek isterseniz, zamanlama ayarı 

düğmesine uzunca bir süre basılı tutun. 

+ Zamanlama (zaman ayarı) işlevi seçilmezse ürün her zaman ayarlanan sıcaklıkta 

çalışacaktır. Zamanlama (zaman ayarı) işlevi seçeneği varsa, zamanlama süresi 

tamamlandığında cihaz üç sinyal sesi verecek, ısıtma işlemi durdurulacak, güç ışığı 

yanıp sönmeye başlayacak ve tüm diğer ışıklar sönecektir.  

AÇIK IZGARA ŞEKLİNDE KULLANIM

Tost makinenizi açık ızgara konumuna getirmek için 180 derece açma düğmesine 

basın.

+ Pişirme işlemi için cihazı temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin. Tost Makinenizi açık 

ızgara konumunda da kullanabilirsiniz.

+ Tost Makinenizin sağ kolu üzerinde bulunan kilit açma düğmesine basın. Üst gövde 

arkaya doğru açılacak, alt ve üst pişirme plakaları aynı hizaya gelerek düz bir pişirme 

yüzeyi oluşturacaktır.  

+ Sol elinizle kulpu tutarken, sağ elinizle kilit açma düğmesini basılı tutun. Kulpu 

yukarı doğru kaldırarak, üst gövdeyi yatay konuma getirin ve tezgahın üzerine 

yerleştirin. Üst gövdeyi tekrar kaldırıp kapatana kadar, cihaz bu şekilde kalacaktır. 

+ Tost Makinenizi açık ızgara konumunda kullanarak hamburger, biftek, tavuk ürünleri 

(Açık ızgarada her noktası eşit pişmeyeceği için kemikli tavuk önerilmemektedir.), 

balık ve sebze pişirebilirsiniz. 

+İki pişirme plakasını aynı anda kullanmanıza olanak tanıyan açık ızgara konumu, tost 

makinenizi en verimli şekilde kullanabileceğiniz pişirme şeklidir. 

+ Farklı gıdaları farklı plakalar üzerinde pişirerek koku ve tatlarının birbirine 

karışmasını önleme veya bol miktarda malzemeyi kısa sürede pişirme imkanına 

sahipsiniz. Açık ızgara, aynı zamanda farklı kalınlıkta et dilimlerini istediğiniz ölçüde 

pişirmenize de olanak tanıyacaktır. 
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PİŞİRME PLAKALARININ ÇIKARILMASI

+ Pişirme plakalarını sökmeden önce tost makinenizin fişini prizden çekin ve 

soğumasını bekleyin.

+ Tost makinenizi açın veya düz konuma getiriniz.  

+ Tost makinenizin ön tarafında bulunan pişirme plakası kilit düğmesine sertçe 

bastığınızda, plaka serbest kalacaktır. Serbest kalan plakayı iki elinizle tutarak 

metal yuvaların altından çekin ve cihazdan alın. Diğer pişirme plakasını da aynı 

işlemleri uygulayarak sökün.

 

IZGARA VE TOST MAKİNENİZİ NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

+ Temizlik işlemleri öncesinde tost makinenizin fişini prizden çekiniz ve soğumasını 

bekleyiniz. Tost makineniz hafif ılık haldeyken temizlik işlemleri daha kolay 

olacaktır. Temizlik için tost makinenizi sökmenize gerek yoktur.  

+ Pişirme plakalarını suda ve bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

+Pişirme plakalarını yumuşak bir bezle silin. Yapışmış ve sertleşmiş gıda 

kalıntılarını temizlemek için, ilgili bölgeye bir miktar deterjan ve ılık su sökün. 

Ardından aşındırıcı yumuşak bir bulaşık süngeriyle temizleyin. Ayrıca, üzerine ıslak 

kâğıt havlu sererek de gıda kalıntılarının yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

+ Yanmaz yapışmaz kaplamayı çizebilecek veya bozabilecek, aşındırıcı özellikte 

herhangi bir madde kullanmayın.

+Gıdaları, plakaların üzerinden almak için metal mutfak gereçleri kullanmayınız. 

Metal gereçler, yapışmaz yüzey kaplamasına zarar verebilir.

+ Tost makinenizin dış kısımlarını yalnızca nemli bir bezle silerek temizleyin. 

Boyaya zarar vermemek için aşındırıcı süngerler veya bulaşık telleri kullanmayın. 

Makinenizi suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın. 

+ Tost makinenizi bulaşık makinesinde yıkamayın.

+ Her kullanım sonrasında damlama tepsisini çıkarıp boşaltın ve ılık sabunlu suyla 

yıkayın. Yüzeye zarar verebileceği için, aşındırıcı sünger veya sert deterjanlar 

kullanmayın. İyice durulayıp temiz ve yumuşak bir bezle tamamen kurulayın ve 

tekrar yerine takın. 
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Model No

Güç

Gerilim

Grilliant 1343H

2000W

220-240V 50-60 Hz

İthalatçı / Üretici firma teknik 

özelliklerde haber vermeden 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine 

uygun olarak geri dönüşümü olan 

parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu tost makinesinin

geri dönüşümünü sağlamak için 

Homend Müşteri Hizmetleri’ne 

başvurunuz.

homend.com.tr

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis Listesi
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Size şimdi anlatacaklarımıza 
kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi 

biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 

0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. 

Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı 

hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



homend.com.tr


