KULLANIM KILAVUZU
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BU ÜRÜN SADECE
EVDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR

GENEL

Kullanım Talimatları
Hakkında Bilgi
Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde
kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin
güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.
Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde
kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda
Kaan Züccaciye Pazarlama Tic. Ltd. Şti. sorumluluk kabul etmez.

Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar

UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek
tehlikeleri belirtir.
DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.
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GENEL BAKIŞ
Asma Halkası

Çalıştırma
Anahtarı

Ergonomik
Ayrılabilir Gövde

Çelik Çubuk Ayak

Kesici Çelik Bıçak

DN 1272
ALPHA

Çubuk Blender
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GÜVENLİK
Kullanım Alanı
Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi
kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir
arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet
verecektir.
Yetkisiz Kullanım
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya
da yaralanmaya yol açabilir;
• Bu cihazı akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları
kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması uygun değildir.
Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı
kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken
daha dikkatli olunuz.
• Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzzak
tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine
zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma yutma
riski oluşturabilir.
Güvenlik Önemlidir
UYARI!
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılvuzu
ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı
birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.
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Güvenlik Uyarıları
Ürününüzü kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyunuz ve aşağıdaki
uyarılara dikkat ediniz.
Elektrik kazaları riskini azaltmak için yapılması gerekenler:
1. Ürününüzü kullandıktan sonra kaldırdığınızda küvete veya lavaboya
düşebilecek raflarda saklamayınız.
2. Şarjlı ürünlerde; şarj haricinde, ürününüzü kullandıktan sonra prizden
çıkarınız.
3. Ürünü temizlemeden önce prizden çıkarınız
Yanık, elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskini azaltmak için dikkat
edilmesi gerekenler:
-Ürününüz ev kullanımı içindir. Farklı ortamlarda kullanmayınız.
-Ürünüzün þarj dolumu sırasında gözetiminizde olmasına dikkat ediniz.
Aksi halde çocuklara,yeterliliği olmayan kişilere ve çevreye zarar verebilir.
-Ürün çocuklar ve gerekli yeterliliği olmayan kişiler tarafından
kullanılırken yakından kontrol ediniz.
-Ürününüzü tasarım amacına uygun olarak kullanınız. Farklı firmaların
parçalarını ürününüzde kullanmaya çalışmayınız.
-Ürün kablosunu sýcak yüzeylere temas ettirmeyiniz.
-Ürününüzün kablosu zarar görürse, düzgün çalışmadığını fark ederseniz,
düşürürseniz ve ürününüz zarar görürse kesinlikle kullanmayın. Yetkili
serviste tamir ettirin.
-Ürününüzün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve ürününüze
dolamayınız.
-Kendinizi tam kontrol edemeyeceğiniz uykulu veya alkollü haldeyken
kullanmayınız.
-Ev dışında ve sprey kullanılan ortamlarda ürününüzü çalıştırmayınız.
-Ürününüzle birlikte uzatma kablosu kullanmayınız.
-Sıcaklığı 60 derece üzerindeki yerlerde bulundurmayınız.
NOT!
Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma
talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki
kullanımlar için saklayınız.
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ÜRÜNÜN KULLANILMASI
Önemli Uyarılar
1- Cihazı çalıştırmadan önce şebeke cihazının voltajını tip etiketinle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.
2-Cihazınızı kesinlikle içi su dolu olan küvet, lavabo vb. yanında kullanmayınız.
3- Cihazınızı kesinlikle nemli kullanıp, muhafaza etmeyiniz.
4- Cihanızın ana gövdesini kesinlikli suyla temas ettirmayi-niz.
5- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürşmlü ya da başka bir nedenden dolayı
zarar gördüyse kesinlikle kullanmayınız.
6- Cihazınızı kullanmadığınızda ve temizlerken fişini çekiniz.
7- Cihazınızı yalnızca kendi kullanım alanına uyacak şekilde kullanınız. Cihazınızı
30 saniyeden daha uzun süre çalıştırmayınız. 30 saniya boyunca kullandıktan sonra
soğuması için motorun soğuması için biraz bekleyin.
8- Cihazın bıçakları keskindir. Bıçakları tutarken dikkatli olunuz.
9- Cihaz çalışırken bıçağı ellemeyin. Bıçak çok keskin olduğundan kendinize zarar
verebilirsiniz. Cihazı kapattığınızda da bıçağı ellemeyin, bir sûra daha dönecektir.
10- Cihazı kızgın yağ için kullanmayınız. Yağın sıçrama ve yakma riski vardır.
12- Cihazınız suya düşmüşse, cihazınızı almak için elinizi suya değdirmeyiniz.
13- Cihazınızı kesinlkile tamir etmeye ya da içini açmaya çalışmayınız.
14- Cihazınızı düşürmemeye özen gösteriniz.
15- Cihazı ıslak iken kullanmayınız.
16- Cihazın fişini pirizden çekerken kesinlikle kablosundad tutarak çekmeyiniz. Her
zaman fişinden tutarak çekiniz.
17- Cihazınızı temizlerken kesinliklese, aşındırıcı ve sert temizlik malzemesi
kullanmayınız.
18- Çocukların cihazı kullanmalarına ya da oynamalrına engel olunuz.
19- Cihazınızı kesinlikle parlayıcı, patlayıcı kimyasalların ya da sıvıların yakınında
kullanmayınız.
20- Cihazın kablosunu ısınmış, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
21- Cihazın fişi pirize takılıyken cihazı kesinlikle gözetimde bırakmayı rnız.
22- Bu cihaz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri düşük olan y ada bilgi ve
deneyimden yoksun kişiler tarafından ( çocuklar da adhil) ancak güvenliklerinden
sorumlu bir kişinin gözetimi altında ve cihazın kullanımı hakkında önceden
bilgilendirimiş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştı.
23- Cihazı kendi kullanım alanları dışında kullanmayınız.
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Kullanım
El blenderi sos, çorba, mayonez beya bebek maması gibi yiyeceklerin hazırlanması için
kullanılmaktadır.
Paslanmaz çelik blender ayağını cihaza yerleştirip çevirerek kilitleyiniz.
Blenderi yiyecek dolu kap içine yerleştiriniz. Hız seviyesini seçip, ilgili tuşa basarak
cihazı çalıştırınız.
El blenderim kesinlikle 1 dakikadan uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.
Cihazın Kullanımı:
1- İlk kullanımdan önce blender ayağını temizleyiniz
2- Blender ayağını ana gövdeye takınız ve döndürerek sa-bitleyiniz.
3- Kullanımdan sonra cihaz fişini pirizden çekiniz ve ters şekilde çevirerek blender
ayağını ana gövde üzerinden sökünüz.
Cihazın Temizlik ve Bakımı:
1- Cihazı temizlemeden önce fişinin pirizden çekilmiş olduğuna dikkate ediniz.
2- Cihazın ana gövdesini hafif nemli bezle temizleyebilirsiniz. Cihazı temizlemek için
asla suyla temaz ettirmeyiniz.
Kullanım Alanı:
Cihaz ev tipi kullanıma uygundur, kendi kullanım alanı dışında ve dışarıda kullanmayınız.

DİKKAT
Blender bıçağı oldukça serttir. Kullanırken dikkatli olunuz. Yiyeceğin içinde su
olmaksızın cihazı kullanmayınız. Karıştırmanız gereken yiyeceği mutlaka su ile
beraber karıştırınız.
DİKKAT
Cihazı 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız. Çok sert
yiyecekler için 10 saniyeden daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.
DİKKAT
Cihazınızın çelik bıçağını tutarken; ölçü kabını boşaltırken ve temizlerken
dikkatli olunmalıdır.
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UYARI!
• Bu ürünü teslim aldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde herhangi
bir sorun oluşursa ve bu sorunun üretimden kaynaklanan bir
arıza olması halinde, tüketici kendi takdirine bağlı olarak; 6502
sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11. Maddesinde
belirtilen aşağıdaki seçimlik haklarına sahiptir.
- Ürünün tamir edilmesini,
- Ürünün ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini,
- Ayıp oranında bedel indirimi,
- Ücretin iadesini, isteme hakkına sahiptir
• Tüketicinin satış sonrası hizmetler hususunda ortaya
çıkabilecek sorunlar için, ilçe kaymakamlıklarında bulunan
Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
GERİ DÖNÜŞÜM:
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için
özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlkte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.
Cihazın paketleme elemanları ger dönüşüme uygun maddelerden
üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.
SEVK:
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için,
iyi ve yumuşak pakettete taşıınması gerekmektedir.
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GARANTİ BELGESİ
Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.
Üretici Firma
Ünvan : SARIKAYA ELEKTRİKLİ EV GER.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres : KAVAKLI CAD. SARMAŞIK SOK. NO:2 HALKALI İST
Telefon : 0212 471 11 11
Marka ve İmtiyaz Sahibi
Ünvan : Kaan Züccaciye Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Adres : İstoç Toptancılar Çarşısı 1. Ada No:108 Bağcılar / İSTANBUL
Telefon : 0212 659 75 55 Faks : 0212 659 75 56
Malın Cinsi		
: Çubuk Blender
Markası			: CVS
Modeli			
: DN 1272
Seri No			
:Garanti Süresi		
Azami Tamir Suresi

: 2 yıl
: 20 iş günü

Satışa Yetkili Distribütör Firma
Ünvan			:
Merkez Adres		
:
Telefon			:
Faks			:
Satıcı Firma
Ünvan			:
Adres			:
Telefon			:
Faks			:
Fatura Tarihi ve No
:
Teslim Tarihi ve Yeri
:
Yetkili İmza ve Firma Kaşe:

