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PARÇALAR VE ÖZELLİKLER
PARÇALAR VE AKSESUARLAR

BPA içermeyen 
sürahi

Hız seçme 
düğmeleri

Pres döküm 
metal taban 

Anlaşılır dokunmatik 
kumanda paneli

Paslanmaz 
çelik bıçak

Malzeme kabı 
bulunan kapak
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BLENDER GÜVENLİĞİ

Hem sizin hem de başkalarının güvenliği oldukça önemlidir.
Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm 
güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.

Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.
Bu simge, sizin veya başkalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek 
olası tehlikeler konusunda sizi uyarmaktadır.
Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da 
"UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

Talimatları derhal izlememeniz halinde, 
ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya 
ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düşürülebileceği 
ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

TEHLİKE

UYARI

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER
Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de 
içeren temel güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi 
gerekmektedir:

1� Tüm talimatları okuyun� Mutfak aletinin yanlış kullanımı 
kişisel yaralanmalara neden olabilir�

2� Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için Blender'ı 
suya veya başka bir sıvıya sokmayın�

3� Bu cihaz, aletin kullanımı hakkında bu kişinin güvenliğinden 
sorumlu birey tarafından gözetim ya da talimat sağlanmadığı 
durumlarda fiziksel, duyusal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya 
da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır� 

4� Bu cihaz, 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ve fiziksel, 
duyusal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim 
ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, aletin güvenli 
kullanımı hakkında gözetim ya da talimat sağlanması 
ve ilgili tehlikelerin anlaşılması halinde kullanılabilir� 
Çocuklar alet ile oynamamalıdır� Çocuklar, gözetim 
sunulmadığı takdirde temizlik veya bakım işlemlerini 
gerçekleştirmemelidir� 

Pres döküm 
metal taban 
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BLENDER GÜVENLİĞİ

5. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak üzere 
çocukların gözetim altında tutulması gerekmektedir� 
Çocukların gözetim olmadan blenderı kullanmasına izin 
vermeyin� Çocukların yakınında kullanılırken dikkatli 
olunmalıdır�

6� Hareketli parçalara temas etmekten sakının� Kişilerin 
yaralanmasının ve/veya Blender'ın hasar görmesinin 
önlenmesi için ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve spatulalar 
ile diğer aletleri çalıştığı sırada bıçaktan uzak tutun� 

7. Gözetimsiz bırakılacağında ve kurulum, demonte etme veya 
temizleme işlemleri öncesinde blenderı her zaman prizden 
çıkarın� Cihazı çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayın�

8� Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış 
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olan cihazları 
çalıştırmayın� Kontrol, onarım veya ayarlama için aygıtı en 
yakın Yetkili Servise geri götürün� Güç kablosu hasarlıysa, 
üretici veya servis temsilcisinden edinilebilecek özel bir 
kablo ya da tertibat ile değiştirilmelidir�

9. Güç kablosunun hasarlı olması durumunda, tehlikeden 
kaçınmak üzere, bu kablo üretici, hizmet temsilcisi veya 
benzer vasıflarda kişiler tarafından değiştirilmelidir�

10� Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına 
izin vermeyin� 

11� Bıçaklar keskindir� Keskin kesme bıçakları ile işlem 
yapılırken, sürahi boşaltılırken ve temizleme sırasında 
itina gösterilmelidir�
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BLENDER GÜVENLİĞİ
12� Ciddi yaralanma veya Blender hasarı risklerini azaltmak için 

karışım hazırlarken ellerinizi veya araçları sürahinin dışında 
tutun� Bir spatula kullanılabilir ancak bu araç yalnızca 
Blender'ın çalışmadığı zamanlarda kullanılmalıdır�

13� Yanıp sönen ışık, cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir� 
Bıçaklar veya hareketli parçalar ile temastan kaçının�

14� Açık havada kullanmayın�
15� Ani buharlaşma nedeniyle cihazdan dışarı atılabileceğinden, 

Blender'a sıcak sıvı dökerken dikkatli olun�
16� Blender'ı her zaman kapağı kapalı şekilde çalıştırın�
17� Önerilmeyen veya KitchenAid tarafından satılmayan 

eklentilerin kullanılması yangın, elektrik çarpması veya 
yaralanmaya neden olabilir� 

18� Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzer uygulamalarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
-  mağazalar, ofisler veya diğer çalışma alanlarında 

personel mutfak bölümlerinde;
- çiftlik evlerinde;
-  otel, motel ya da benzer konaklama ortamlarındaki 

müşteriler tarafından;
-  pansiyon türü ortamlarda�

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır�
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ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

BLENDER GÜVENLİĞİ
ELEKTRİKSEL GEREKLİLİKLER

Elektrik Gücü Miktarı: 550 Watt

Gerilim: 220–240 Volt

Frekans: 50-60 Hertz

NOT: Priz fişe uymazsa, yetkili bir 
elektrik teknisyeni ile irtibata geçin� 
Prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin� 
Bir uyarlayıcı kullanmayın�

Bir uzatma kablosu kullanmayın� 
Güç kablosu fazla kısaysa, yetkili bir 
elektrik teknisyeni ya da tamirciden 
alet yakınlarına bir fiş takmasını isteyin�

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir �şe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, 
yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

UYARI

Ambalajlama materyalinin atılması 
Ambalajlama materyali %100 geri 
dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve 
geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir � 
Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının 
sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten 
yerel yönetim düzenlemelerine tamamen 
uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir� 
Ürünün hurdaya çıkarılması 
- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve 
Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi 
(WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir� 
- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye 
edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygunsuz 
şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, 
çevreye ve insan sağlığının maruz kalacağı 
olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız� 

- Ürün veya birlikte verilen belgeler 

üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev 
atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli 
ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm 
için toplandığı uygun bir merkeze 
alınması gerektiğini göstermektedir� 
Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması 
ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı 
tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız 
mağaza ile irtibata geçin�
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Blender beş hızda çalışır: 1 en düşük, 5 ise 
en yüksek hızdır� Aynı zamanda Buz Kırma 
ve Darbe işlevlerine de sahiptir�

HIZ KONTROL KILAVUZU

MADDE HIZ
Buzlu içecek karışımı Buz kırma, 

5

Cheesecake 5

Diilimlenmiş meyveler Darbe, 2

Dilimlenmiş sebzeler Darbe, 2

Krem peynir içerikli ezme 1

Kremalı çorba 1

Kırık/parçalanmış buz Buz

Sos 1

Küçük doğranmış taze meyveler Buz kırma

Küçük doğranmış taze sebzeler Buz kırma

Tartlar/tatlılar için yumuşak jelatin 5

Dondurulmuş, dilimlenmiş 
meyve (bıçağın ucuyla 
delinebilecek kıvama gelene 
kadar buzunu çözdürün)

Buz kırma

Dondurulmuş yoğurt içeren içecek 5

Dondurulmuş konsantrattan 
meyve suyu

1, 3

Meyve içeren içecek (seyreltilmiş) Buz kırma, 
5

Meyve içeren içecek (kıvamlı) Buz kırma, 
1

Meyve içeren sos 1

Rendelenmiş sert peynir 5

MADDE HIZ
Et suyu 3

Buzlu süt içeren içecek Buz kırma, 
5

Sandviç içinde kullanılacak 
etli salata

Darbe, 2

Mus 5

Yulaf Ezmesi 4

Krep hamuru 3

Pesto 2

Meyve püresi/Bebek maması 4

Et püresi/Etli bebek maması 4

Sebze püresi/Sebzeli bebek maması 4

Salata sosu 3

Kırıntı halinde tuzlu malzeme Darbe, 2

Şerbet içeren içecek 1, 5

Yumuşak ricotta veya 
çökelek peyniri

1, 3

Kırıntılı süsleme 2

Kırıntı halinde tatlı malzeme Darbe, 2

Tatlı, gevrek süsleme Darbe, 2

Sebzeli ana yemek sosu 1

Waffle hamuru 3

Beyaz sos 1

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI
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NOT: Sürahi, doğru konumlandırıldığında, 
sürahi tabanına tamamen oturacaktır� 
Oturmazsa, adım 1 ve 2'yi yineleyin�

2
Sürahi yerine oturana kadar 
sürahiyi yaklaşık 1/8 tur kadar 
saat yönünde çevirin�

3 Blender elektrik kablosunun 
uzunluğunu ayarlayın�

4 Sürahinin kapağını sıkıca kapatın�

BLENDER'IN KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLMESİ

BLENDER’IN ÇALIŞTIRILMASI

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE
Blender'ı ilk defa kullanmadan önce, 
Blender tabanını ılık nemli bir bezle 
silin ve ardından Blender'ı nemli bezle 
temizleyin� Yumuşak bir bezle kurulayın� 
Sürahi, kapak ve malzeme kapağını ılık 
sabunlu suda yıkayın (bkz� "Bakım ve 
temizleme" bölümü) Parçaları durulayın 
ve kurulayın�

1
Sürahi tırnaklarını tabandaki yuvalar ile 
hizalayın� Sürahi kolu blender tabanının 
sağ veya sol tarafında olabilir�

Tırnak

Yuva
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BLENDER’IN ÇALIŞTIRILMASI

5
Blenderı kullanmadan önce, topraklanmış 
bir prize takın ve GÜÇ ( ) düğmesine 
basın� Cihaz hazır olduğunda Güç 
göstergesi yanıp sönecektir�

6
Sürahiyi tabandan çıkarmadan önce 
yanıp sönen ışıkları söndürmek için her 
zaman GÜÇ ( ) düğmesine basın ve 
güç kablosunu prizden çıkarın�

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir �şe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, 
yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

UYARI
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NOT: İstenilen hız seçilmeden önce 
Blender yalnızca Güç ( ) düğmesine 
(Güç LED’i yanıp sönecektir) basıldığında 
çalışacaktır�

1 Malzemeleri sürahiye koyun ve sürahinin 
açık alanlarını kapakla sıkıca kapatın� 2

GÜÇ ( ) düğmesine basın� Cihaz 
hazır olduğunda Güç göstergesi yanıp 
sönecektir� Daha sonra ilgili hızda sürekli 
çalışma için istenilen hız düğmesine 
basın� Seçilen hızın yanındaki beyaz 
gösterge ışığı açık kalacaktır� Yeni bir hız 
düğmesine basarak, cihazı durdurmadan 
ayarları değiştirebilirsiniz�

BLENDER KULLANIMI

Kullanım öncesinde
Güç göstergesi ışığı veya Darbe işlevi gösterge 
ışığı açıkken:
-  Bıçak hareketine müdahale etmeyin�
-  Sürahi kapağını çıkarmayın�

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

Blender'ı çalıştırmadan önce, sürahinin Blender 
tabanına uygun şekilde sabitlendiğinden 
emin olun�

3

İşlem bittiğinde, Blenderı durdurmak için 
GÜÇ ( ) düğmesine basın ve kapatmak 
için yeniden GÜÇ ( ) düğmesine basın� 
Sürahiyi çıkarmadan önce Blenderı 
prizden çekin�

W11091684A_17_TR.indd   302 4/26/17   12:38 PM



TÜ
RK

ÇE

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI  |  303

1
Blenderı çalıştırmadan önce, sürahinin 
tabana uygun şekilde sabitlendiğinden 
emin olun�

2
Malzemeleri sürahiye yerleştirin 
ve kapağı sıkıca kapatın� En fazla 
1/2 kalıp kadar buz küpü kullanın�

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI
BUZ KIRMA İŞLEVİNİN KULLANILMASI

Blenderınız bir Buz kırma ( ) işlevine sahiptir� Bu işlev seçildiğinde, Blender otomatik olarak, 
30 saniye boyunca belirli aralıklar buz ya da diğer malzemeleri kırmak için en iyi hızda çalışacaktır�

İPUCU: Bir seferde 1/2 standart buz kalıbı veya 6 veya 7 buz küpünü işleme alın� 
Blender kapalıyken bir spatula yardımıyla ara ara karıştırmak faydalı olabilir� Buz kırma 
( ) özelliği, sıvı malzeme eklenmesine gerek kalmadan buzları parçalamak ve kırmak 
için optimize edilmiştir� 

3
GÜÇ ( ) düğmesine ve ardından BUZ 
KIRMA ( ) düğmesine basın� Buz kırma 
işlevi, zamanlamalı bir işlevdir� 

4
Zamanlanan işlev sona erdiğinde Blender 
duracaktır� Kapatmak için GÜÇ ( ) 
düğmesine basın� Sürahiyi çıkarmadan 
önce Blenderı prizden çekin�
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BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

1
Blenderı çalıştırmadan önce, sürahinin 
tabana uygun şekilde sabitlendiğinden 
emin olun�

2 Malzemeleri sürahiye yerleştirin ve 
kapağı sıkıca kapatın�

DARBE İŞLEVİNİN KULLANILMASI

3
GÜÇ ( ) düğmesine basın ve ardından 
istenilen süre boyunca DARBE ( ) 
düğmesine basılı tutun� 

4
İşiniz bittiğinde, cihazı kapatmak için, 
GÜÇ ( )düğmesine basın� Sürahiyi 
çıkarmadan önce Blenderı prizden çekin�
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HIZLI İPUÇLARI

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI

• Buz kullanarak içecek hazırlayacağınızda 
önce Buz kırma işlevi ile başlayın ve daha 
sonra pürüzsüz bir doku için hazırlık 
işlemini 5� Hızda bitirin� 

• Doğrudan buzluktan alınmış buz, kısmen 
erimiş buzdan daha iyi bir şekilde 
parçalanacaktır�

• Küçük buz küpleri, büyük buz küplerinden 
daha hızlı bir şekilde parçalanabilir 
ve kırılabilir�

• Çoğu malzeme karışımında malzemeyi iyice 
harmanlamak için karıştırma işlemine Hız 1 
ile ayarında başlayın� Daha sonra, istediğiniz 
şekilde hızı artırın�

• İstiyorsanız, Blender 1, 2 veya 3� Hızlarda 
çalışırken sıvı ya da buz küpü eklemek 
için sürahinin ortadaki malzeme kabını 
çıkarabilirsiniz�

• Sürahideki araçları kullanmadan önce 
Blender'ı durdurun� Blender kapalı 
olduğunda malzemeleri karıştırmak 
için yalnızca plastik bir spatula kullanın� 
Motor çalışırken, spatula dahil olmak 
üzere asla herhangi bir araç kullanmayın�

• Mümkünse, sıcak yiyecekleri karıştırmadan 
önce yiyeceklerin soğumasını bekleyin� Ilık 
yiyecekleri karıştırmaya Hız 1 ile başlayın� 
Gerekli ise, hızı teker teker artırarak ilerleyin�

• Sıcak gıda veya sıvıları karıştırırken Blender 
sürahisini en üst düzeye kadar doldurmayın� 
Kapağı sabitleyin, orta malzeme kapağını 
çıkarın ve kapak kısmına bir havlu yerleştirin� 
Yalnızca Hız 1’de çalıştırın� Sıcak sıvıları 
işleme alırken çıplak elinizle sürahi 
kapağına dokunmayın�

BLENDER SÜRAHİSİNİN MALZEME KABININ VE YUMUŞAK BAŞLATMA 
İLE KARIŞTIRMA İŞLEVİNİN KULLANILMASI

• Malzemelerin ölçülmesi ve eklenebilmesi 
için Blender sürahisi malzeme kabı 
kullanılabilir� Kabı çıkarın ve 1, 2 veya 3� 
Hızlarda malzeme ekleyin� Dolu sürahi ile 
yüksek hızlarda veya sıcak malzemelerle 
çalışırken malzemeleri eklemeden önce 
Blenderı durdurun�

• Yumuşak Başlatma ile karıştırma özelliği, 
Blenderı otomatik olarak düşük hızda 
başlatarak malzemelerin bıçağa doğru 
çekilmesini sağlar ve daha sonra en 
iyi performans için hızlıca seçilen hız 
seviyesine çıkar� Yumuşak Başlatma 
ile karıştırma özelliği yalnızca bir hız 
seçildiğinde çalışır ve Darbe ( )  
modunda ya da Buz kırma ( ) 
özellikleriyle birlikte çalışmaz� 

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI
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NASIL YAPILIR?

Aromalı jelatinin çözdürülmesi: Sürahiye 
kaynar su dökün, jelatini ekleyin� Orta malzeme 
kapağını çıkarın ve kapak kısmına bir havlu 
yerleştirin� 10 ile 30 saniye kadar süreyle, 
jelatin çözülene kadar Hız 1’de karıştırın� 
Diğer malzemeleri ekleyin�

Kurabiye, kraker veya ekmek kırıntısı 
hazırlama: Kurabiye, kraker veya ekmeği 
yaklaşık 4 cm çaplı parçalara ayırın� Sürahiye 
koyun� Darbe modunda, kapağı kapatarak 
istenilen yoğunluğa ulaşana kadar birkaç 
darbe işlemi ile her seferinde 3 saniye 
süreyle Hız 2’de karıştırın� 

Tart ve tatlı kırıntıları için daha küçük 
kırıntılar hazırlayın: Kurabiye, kraker veya 
ekmeği yaklaşık 4 cm çaplı parçalara ayırın 
ve sürahiye koyun� Yaklaşık 20 ila 30 saniye 
kadar, istenilen yoğunluğa ulaşana kadar 
küçük darbeler halinde işlem yapın�

Meyve ve sebze doğrama: Sürahiye 280 g 
kadar meyve veya sebze parçacığı koyun� 
İstenilen yoğunluğa ulaşana kadar Hız 1’de 
kısa süreli darbelerle işlem yapın�

Meyve püresi hazırlama: Sürahiye 500 g 
kadar konserve veya pişirilmiş meyve koyun� 
Her 250 g meyve için 2 ila 4 yemek kaşığı 
(30 ila 60 ml) meyve suyu veya su ekleyin� 
Üzerini kapatın ve yaklaşık 5 ila 10 saniye 
boyunca Hız 4 ayarında karıştırın�

Sebze püresi hazırlama: Sürahiye 360 g 
kadar konserve veya pişirilmiş sebze koyun� 
Bir 180 g sebze için 2 ila 4 yemek kaşığı 
(30 ila 60 ml) et suyu, su veya süt ekleyin� 
Üzerini kapatın ve yaklaşık 10 ila 20 saniye 
boyunca Hız 4 ayarında karıştırın�

Et püresi hazırlama: Pişmiş, kuşbaşı doğranmış, 
yumuşak et parçalarını sürahiye koyun� Bir 125 g 
et için 3 ila 4 yemek kaşığı (45 ila 60 ml) et 
suyu, su veya süt ekleyin� Üzerini kapatın ve 
10 saniye boyunca Hız 1’de karıştırın� Blenderı 
durdurun ve sürahinin kenarlarını sıyırın� Üzerini 
kapatın ve yaklaşık 10 ila 20 saniye daha Hız 4 
ayarında karıştırın� 

Et suyundaki topakları giderme: Sos veya 
et suyu topaklanırsa, sosu ya da et suyunu 
sürahiye koyun� Üzerini kapatın ve pürüzsüz 
hale gelene kadar yaklaşık 5 ila 10 saniye 
boyunca Hız 3 ayarında karıştırın� 

Kıvam artırmak için un ve sıvı karıştırma: 
Unu ve sıvıyı sürahiye koyun� Üzerini kapatın 
ve pürüzsüz hale gelene kadar yaklaşık 5 ila 
10 saniye boyunca Hız 1 ayarında karıştırın� 

Beyaz sos hazırlama: Sürahiye süt, un ve 
tercih ederseniz tuz koyun� Üzerini kapatın 
ve iyice karışana kadar yaklaşık 5 ila 10 saniye 
boyunca Hız 1 ayarında karıştırın� Tencereye 
koyun ve her zamanki gibi pişirin� 

Meyve püresi hazırlama: Sürahiye önce 
sıvıları ve dondurulmuş malzemeleri koyun ve 
daha sonra da üste diğer malzemeleri ekleyin� 
Üzerini kapatın ve Buz Kırma işlevinde 10 ila 
15 saniye kadar, Hız 5 modunda da istenilen 
şekilde 10 ila 15 saniye kadar karıştırın�

Hazır karışımdan krep veya waffle hamuru 
hazırlama: Karışımı ve diğer malzemeleri 
sürahiye koyun� Üzerini kapatın ve iyice 
karışana kadar 10 ila 20 saniye boyunca Hız 
3 ayarında karıştırın� Blenderı durdurun ve 
gereken şekilde sürahinin kenarlarını sıyırın� 

Peynir rendeleme: İyice soğutulmuş peyniri 
1,5 cm büyüklüğünde küpler halinde doğrayın� 
Sürahiye en fazla 65 g peynir koyun� Üzerini 
kapatın ve yaklaşık 5 ila 10 saniye boyunca 
Hız 5 ayarında karıştırın� Parmesan gibi sert 
peynirlerin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin 
ve daha sonra 10 ila 15 saniye boyunca Hız 5 
ayarında karıştırın� 

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI
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ÖNEMLİ: En iyi sonuçlar için kapağı 
ve malzeme kabını elde yıkayın�

1
Sürahiyi ters çevrilmiş şekilde bulaşık 
makinesinde yıkayın� Veya sabunlu suda 
elde yıkayın, durulayın ve kurulayın�

SÜRAHİNİN AYRI OLARAK TEMİZLENMESİ

Blender sürahisi, tabana bağlı olarak veya ayrı şekildeyken kolaylıkla temizlenebilir� 
• Her kullanım sonrasına Blender'ı iyice temizleyin�
• Blender tabanını veya kablosunu suya daldırmayın�
• Aşındırıcı temizleyiciler veya ovma telleri kullanmayın�

BLENDER'IN TEMİZLENMESİ

BAKIM VE TEMİZLEME

1

Blender tabanını, kontrol bandını, 
kabloyu, kapağı ve malzeme kabını 
temizlemek için: Temizlemeden önce 
Blenderı prizden çıkarın� Ilık, nemli bir 
bezle silin, nemli bezle temizleyin ve 
kuru bir bezle kurulayın�

2

Sürahiyi tabana takılı durumdayken 
temizlemek için: Sürahiyi tabancan 
çıkararak, sürahinin yarısını ılık (sıcak 
değil) suyla doldurun ve 1 ya da 
2 damla bulaşık deterjanı ekleyin� 
Sürahinin kapağını takın ve sürahiyi 
tabana yerleştirin, Hız 1 ayarına basın ve 
Blenderı 5 ila 10 saniye kadar çalıştırın� 
Sürahiyi çıkarın ve ılık suyla durulayın�
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SORUN GİDERME

Hiçbir gösterge ışığı yanmıyor� 

Blenderın topraklanmış bir prize takılı 
olup olmadığını kontrol edin� Takılı ise, 
GÜÇ ( ) düğmesine basın ve Blenderı 
prizden çıkarın� Yeniden aynı prize takın 
ve GÜÇ ( ) düğmesine basın� Blender 
çalışmamaya devam ederse, Blenderın 
bağlı olduğu elektrik devresindeki 
sigortayı veya devre kesiciyi kontrol edin 
ve devrenin kapalı olduğundan emin olun�

Tüm gösterge ışıkları aynı anda 
yanıp sönebilir�

Blender prize takılıysa ancak Güç ( ) 
düğmesine basıldığında hiçbir şey oluyorsa 
ve tüm gösterge ışıkları yanıp sönüyorsa, 
motor rotoru kilitlenmiş olabilir� GÜÇ ( ) 
düğmesine basın ve Blenderı prizden çıkarın� 
Yeniden prize takın ve daha sonra GÜÇ ( ) 
düğmesine baktıktan sonra istenilen hızı seçin�

ÖNEMLİ: Öncelikle, Güç ( ) düğmesine basılmadan Blender herhangi bir 
hızda çalışmayacaktır�

Bir ayar seçildiğinde Blenderın çalışmaması

Bir gösterge ışığı aralıkla yanıp sönüyor� 

Blender prize takılıysa ancak başlatılmıyorsa 
ve bir ışık diğer gösterge ışıkları arasında 
aralıkla yanıp sönüyorsa Blenderın tuşlarından 
biri takılmış olabilir� Blenderı kapatmak için 
GÜÇ ( ) düğmesine basın ve daha sonra da 
Blenderı prizden çıkarın� Blenderı yeniden 
prize takın ve takılan tuşu düzeltmek için 
GÜÇ ( ) düğmesine basın�

W11091684A_17_TR.indd   308 4/26/17   12:38 PM



TÜ
RK

ÇE

SORUN GİDERME  |  309

Blenderın karıştırma işlemi sırasında durması

Tüm gösterge ışıkları sırayla yanıp sönüyor� 

Blenderda sıkışma oluşmuş olabilir� Sıkışma 
oluşması halinde, Blender, motora hasar 
vermemek için çalışmayı kesecektir� Blenderı 
sıfırlamak için GÜÇ ( ) düğmesine basın ve 
güç kablosunu prizden çekin� Sürahi tertibatını 
tabandan çıkarın ve bir kazıma aleti kullanarak, 
sürahi altındaki birikintileri parçalayın veya 
giderin ve bıçakları serbest bırakın�

Tüm gösterge ışıkları aynı anda yanıp sönebilir� 

Blenderda aşırı yükleme olabilir� Blenderın 
yoğun malzemelerin karıştırılması sırasında 
aşırı yüklenmesi halinde, blender motorun 
hasar görmesini önlemek için otomatik olarak 
kapatılacaktır� Blenderı sıfırlamak için GÜÇ ( ) 
düğmesine basın ve güç kablosunu prizden 
çekin� Sürahi tertibatını tabandan çıkarın 
ve içeriği küçük partilere ayırın� Sürahiye 
sıvı eklenmesi, Blender üzerindeki yükü 
de azaltabilir�

Sorunun bu bölümde verilen adımlar ile çözülememesi halinde, yetkili hizmet merkezlerinden 
biri ile iletişime geçin (bkz� “Garanti ve servis işlemleri” bölümüne bakın)� 

SORUN GİDERME
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GARANTİ VE SERVİS
KİTCHENAİD BLENDER GARANTİSİ

Garanti Süresi: KitchenAid tarafından 
Karşılanacak Kısım:

KitchenAid tarafından 
Karşılanmayacak Kısım:

Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika:
5KSB1565 modeli için:
İki yıllık tam garanti, 
başlatılacağı tarih:
Ürünün satın 
alındığı tarih�

Malzeme ya da işçilikteki 
kusurları düzeltmek için 
yedek parça ve onarım 
iş gücü maliyetleri� 
Servis işlemleri yetkili 
bir KitchenAid Hizmet 
Merkezi tarafından 
gerçekleştirilmelidir�

A�  Blender normal ev tipi 
yiyecek hazırlama dışındaki 
işlemlerde kullanıldığında 
yapılacak onarımlar�

B�  Kazalar, değişiklikler, yanlış 
kullanım, suistimal veya yerel 
elektrik kanunları ile uyumsuz 
kurulum/çalıştırmadan 
kaynaklı hasarlar�

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KITCHENAID DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK 
KABUL ETMEMEKTEDİR� 

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma 
konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle 
iletişime geçebilirsiniz�

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir�

ESSE
Büyükdere Cad�Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, Istanbul / TURKEY
gulk@esse�com�tr
Tel: +90 212 346 05 65 

© 2017� Tüm hakları saklıdır� 
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir� 

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:  
www�kitchenaid�eu

Bu talimatlara, www�kitchenaid�eu adresinde bulunan web sitemizden 
de ulaşabilirsiniz� 
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