
GRILLIANT
Kullanım Kılavuzu





Şöyle güzel bir tost veya
ızgara keyfinizi ikiye katlayan 
bir ziyafet hazırlamak için 
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Her şeyden önce gelin, sizin için 
hazırladığımız kullanma kılavuzunu 
bir okuyun. Göreceksiniz en fazla 
10-15 dakika sürecek. Ardından 
Grilliant’ı keyifle ve güvenle 
kullanabileceksiniz.

Kullanım kılavuzunda her şeyi elimizden geldiğince

açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız

yeterli olacaktır. Ama yine de kılavuzunuzu,

yarın öbür gün aklınıza bir şeyin takılması ihtimalini

göz önünde bulundurarak, rahat erişebileceğiniz

bir yere kaldırmanızı öneririz. 
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+ Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun,

10 dakika içinde Grilliant ile tanışmış olacaksınız.

Ardından tost makinenizin parçalarını ambalajlarından çıkarın.

+ Tost makinenizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan

voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin

ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

+ Grilliant’ınızın parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü

fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı

canlı destek hattımızdan hemen arayın.

+ Tost makinenizin tüm aksesuarlarının tam ve hasarsız olduğundan

emin olduktan sonra, ilk kullanımdan önce mutlaka boş bir şekilde

10 dakika boyunca çalıştırın. Hafif bir koku gelebilir ama bu normaldir. 
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İLK 
KULLANIMDAN
ÖNCE





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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+ Lütfen tost makinenizi kullanmadan önce 

burada yazan uyarıları dikkatle okuyun. 

+ Tost makineniz çalışırken, üst yüzeyi ısınır. 

Bu nedenle makinenizi düz, yanmaz ve 

kaymaz bir yerde kullanmanızı ve kullanım 

sırasında açma kolu dışındaki bölümlere 

dokunmamanızı tavsiye ederiz. 

+ Grilliant ile işiniz bittiğinde ya da 

temizlemeden önce, fişini prizden çekmeyi 

unutmayın. Fişi prizden çekerken ise kablodan 

değil fişten tuttuğunuzdan emin olun.

+ Tost makinenizi soba ve ocak gibi doğrudan 

ısı kaynaklarından mesafeli bir yerde 

kullandığınızdan emin olun.

+ Eğer ürününüzün herhangi bir parçasının 

hasar gördüğünü fark ederseniz lütfen

hemen bizi arayın. Makinenizi hasarlı 

durumda kullanmak hem hasarın boyutunu 

arttırır hem de sizin için risklidir.

Lütfen, bu riski almayın. 

+ Tost makinenizi asla kendi başınıza tamir 

etmeye çalışmayın. Sizin için tıkır tıkır çalışan 

bir servis sistemi kurduk. Lütfen, makinenizin 

tamire ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde, 

bizi 0850 222 32 45 numaralı telefondan 

arayarak canlı destek hattında çalışan 

arkadaşımızla görüşün. Sizin için en uygun 

ve hızlı çözüm yolunu bulalım. Bu da işimizin 

önemli bir parçası.

+ Bizim onaylamadığımız parçaları tost 

makinenizde kullandığınız takdirde 

garantinizin geçerliliğini yitireceğini lütfen 

unutmayın. Daha da önemlisi böyle bir 

tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası 

ve yaranmalara neden olabilecek sonuçlar 

doğurabilir. 

+ Tost makineniz çocuğunuzun oyuncağı 

değildir. Eğer çocuğunuz size güzel bir 

tost veya ızgara hazırlamak istiyorsa, bunu 

oyuncak mutfak eşyalarıyla daha güvenli 

bir şekilde yapabilir. Grilliant, yetişkinlerin 

kullanımı için tasarlanmıştır. 

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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TO S T  M A K İ N E N İ Z İ
N A S I L
K U L L A N A C A K S I N I Z ?
Lütfen öncelikle Grilliant’ın düz, 

ısıya dayanıklı ve kaymaz bir 

zeminde olduğundan emin olun. 

Yağ damlama tepsisini doğru yere, 

doğru şekilde yerleştirdiğinizden 

emin olun.

Izgara kilitliyse, kilidi ve kolu 

tamamen yukarı iterek üst korumayı 

açık konuma getirin. 

Tost makinenizi çalıştırmadan önce 

ızgara konumunu seçin ve plakalar 

sıcakken bu konumu değiştirmeyin.

Tostlarınızı veya ızgarada pişirmek 

istediğiniz ürününüzü tost 

makinesine yerleştirdikten sonra, 

sağ ve sol tarafta bulunan sıcaklık 

kontrolünü dilediğiniz ısı ayarına 

getirin. Bu sırada LED ekran yanacak 

ve dijital başlangıç yanıp sönerek 

ürünün ısındığını belirtecek.

Tost makineniz, istediğiniz sıcaklığa 

ulaştığında, dijital ekran yanıp 

sönmeyi durduracak. Daha lezzetli 

sonuçlar için, tost makinenizi 

önceden ısıtarak kullanmanızı 

tavsiye ederiz. 
İşlem sırasında ısınma 

göstergeleri yanıp söner. Bu 

durum, Grilliant’ın arzu ettiğiniz 

sıcaklığı korumak için ısıtma 

elemanını çalıştırıp kapattığını 

ifade eder.

KAPALI IZGARA KULLANIMI

Kapalı Izgara kullanımı, yüksek 

sıcaklıkta, hızlı ve çift taraflı ızgara 

yapmak için idealdir. But, biftek ve 

hamburgerlerin yanı sıra sandviç 

ve panini hazırlamak için tercih 

edebilirsiniz. 

1. Üst ve alt ısıtma plakalarına biraz 
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Plakalar yerine tam oturtulmadığı zaman 

Grilliant Tost Makineniz çalışmaz ve Ea2 

hatası verir. Bu durumda ürünün prizden 

çıkarılarak plakaların çıkarılıp yerine 

tam yerleştirilmesi gerekir.
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kızartma yağı sürdükten sonra üst 

muhafazayı kapatın.

2. Tost makinenizin fişini uygun bir 

prize takın.

3. Ürünlerinizin ne kadar 

sıcaklıkta ve sürede pişmesini 

istediğinize karar vererek, üst ve alt 

ızgaralarınızın ısı ayarını yapın.  

4. Kolu tamamen yukarı iterek 

üst muhafazayı açın ve ekstra yağ 

eklemeden pişirmek istediğiniz 

ürünü ızgara bölümüne yerleştirin. 

5. Üst muhafazayı kapatın. 

Durdurucu sürgülü kumandayı 

kullanarak her iki ızgara plakası 

arasında minimum bir mesafe 

ayarlayabilirsiniz. 

Pişirme süresi yiyeceğin türüne 

ve kişisel zevkinize bağlıdır. Bu 

nedenle maksimum lezzet için 

pişirme sürecini takip etmenizi 

öneririz. Fakat, takipten başka 

bir şey yapmanıza gerek yok. 

Grilliant, alt ve üst ızgara 

plakalarıyla ürününüzü pişirdiği 

için herhangi bir çevirme 

işlemine ihtiyaç duymaz.

6. Yiyeceklerinizi çıkarmak için 

kolu tamamen yukarı iterek üst 

muhafazayı yavaşça açın. Bu sırada 

tost makinenizin ızgara bölümünden 

sıcak buhar çıkabileceğinden, 

dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. 

Yiyecekleri çıkarmak için yalnızca 

ısıya dayanıklı plastik veya ahşap 

ürünler kullanın. 

7. Leziz ürünlerinizi Grilliant ile 

hazırladıktan sonra, her iki sıcaklık 

kontrolünü kapattığınızdan 

ve ürününüzün fişini prizden 

çıkarttığınızdan emin olun. Tost 

makineniz tamamen soğuduktan 

sonra üst bölümünü kapatabilirsiniz. 

Tost makinenizin ızgara 

plakalarına zarar vermemek için 

plakalara keskin ve aşındırıcı 

nesneler ile dokunmayın.

Damlama tepsisi i le toplanan 

yağ ve katı yağ kalıntıları 

yeniden kullanılmamalıdır.

AÇIK IZGARA KULLANIMI

Bu konum, ızgara için daha geniş 

bir yüzey alanı sağlar ve sebzeler ile 

etin aynı anda ızgara yapılmasına 

imkân sağlar. Ayrıca birkaç kişi 

ızgaraya katılabilir ve kendi

damak tadına göre kendi 

yemeklerini hazırlayabilir. 

Kolu tutarken serbest bırakma 

düğmesine basın. Kolu kullanarak 

üst kasayı arkaya doğru açın. Bu 

şekilde, tutamak bir stand görevi 

görür. Üst muhafaza tamamen 
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geri itilir itilmez serbest bırakma 

düğmesini bırakın.

Kapalı Izgara konumu kullanımıyla 

aynı adımları takip edeceğiniz 

barbekü kullanımında tek fark, 

yiyecekleri sizin çevirerek pişirmeniz 

gerekmesidir. Bu işlem sırasında 

tost makinenizin ızgara plakalarına 

zarar vermeyecek ve çizmeyecek 

materyaller kullandığınızdan

emin olun. 

Bazı yiyecekler, örneğin içinde 

sıvı miktarı fazla olan domates, 

ızgara yaparken biraz fazla 

ısınır. Bu ürünleri makinenizden 

alırken ekstra dikkatli olmanızı 

tavsiye ederiz.

TEMİZLİK

Temizliğe başlamadan önce 

tost makinenizi kapatın ve f işini 

prizden çekin.

Yağ damlama tepsisini dikkatlice 

çıkarın ve sıcak su ve nötr bir

bulaşık deterjanıyla durulayın. 

Tepsinin içindeki yağ çok sıcak 

olabilir, temizlemeden önce 

tamamen soğumasını bekleyin.

Tost makinenizi temizlemek 

için benzin, solvent, aşındırıcı 

temizleyiciler, metal nesneler 

veya sert f ırçalar kullanmayın.

Izgara plakalarını çıkarmadan 

önce kâğıt havlu ile silin. Üst ve 

alt kısımdaki serbest bırakma 

düğmelerine basarak ızgara 

plakalarını çıkarın. Izgara plakalarını 

yumuşak bir bez veya sünger ve 

sıcak su ile temizleyin.

Izgara plakalarında 

oluşabilecek yağ ve yemek 

artıklarını temizlemek için 

Grilliant ile size verilen temizlik 

spatulasını kullanabilirsiniz. 

Fakat spatulayı sıcak 

ızgara plakalarında 

uygulamamalısınız.

Tost makinenizin muhafaza alanını 

temizlemek için, nemli bir bez veya 

yumuşak bir sünger ve ılık su ile az 

miktarda bulaşık deterjanı kullanın.

Tüm parçaları iyice kurutun.

Izgara plakaları yalnızca ilgili 

konumlarına monte edilebilir. Önce 

serbest bırakma düğmelerinin 

karşısındaki uzun kenarları 

muhafazaya yerleştirin. Ardından, 

diğer uzun kenarları serbest bırakma 

düğmelerinin yerleşmesi ve ızgara 

plakalarının birbirine geçmesi için 

mandalları içeri doğru itin.
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Model no

Voltaj seviyesi

Güç seviyesi

Grilliant 1340H

220-240 V

2000 W

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 cihazın 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


