5KHBC412EXX • 5KHBC412BXX
5KHBC414EXX • 5KHBC414BXX
5KHBC416EXX • 5KHBC416BXX
5KHBC418EXX • 5KHBC418BXX
5KHBC420EXX • 5KHBC420BXX

W10859533A_01_EN_v18.indd 1

2/6/17 3:53 PM

PROFESYONEL EL BLENDERI TALİMATLARI

İÇINDEKILER
PROFESYONEL EL BLENDERI GÜVENLİĞİ
Önemli koruyucu tedbirler������������������������������������������������������������������������������������ 326
Elektriksel gereklilikler�������������������������������������������������������������������������������������������� 328
Elektrikli ekipman atık tasfiyesi���������������������������������������������������������������������������� 328
Profesyonel El Blenderi ve eklentileri için elektriksel veriler��������������������� 329

Türkçe

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER KILAVUZU
Profesyonel El Blenderi parçaları������������������������������������������������������������������������� 330
İsteğe bağlı aksesuarlar������������������������������������������������������������������������������������������ 331
Profesyonel El Blenderi özellikleri����������������������������������������������������������������������� 332
PROFESYONEL EL BLENDERININ ÇALIŞTIRILMASI
İlk kullanım öncesinde�������������������������������������������������������������������������������������������� 333
Kullanım amacı����������������������������������������������������������������������������������������������������������333
Profesyonel El Blenderinin bıçak eklentileriyle birlikte kullanılması������ 334
Profesyonel El Blenderinin çırpıcı eklentisiyle birlikte kullanılması�������� 336
Kase kelepçesi ve sürekli çalıştırma özelliğinin kullanılması��������������������� 338
HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI������������������������������������������338
BAKIM VE TEMİZLEME
Motor gövdesinin yıkanması�������������������������������������������������������������������������������� 339
Eklentilerin yıkanması��������������������������������������������������������������������������������������������� 339
SORUN GİDERME�������������������������������������������������������������������������������������������������������������340
TEKNİK ÖZELLİKLER������������������������������������������������������������������������������������������������������341
GARANTİ VE SERVİS İŞLEMLERİ������������������������������������������������������������������������������343

325

W10859533A_17_TR_v06.indd 325

2/6/17 3:56 PM
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P

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:

TEHLİKE
UYARI

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.

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 koruma sağlamak için bu
Profesyonel El Blenderinin motor gövdesini, kablosunu
veya elektrik fişini suya ya da başka sıvılara daldırmayın.
3. 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.
4. Kullanımda olmadığında, parça takmadan ya da çıkarmadan
önce ve temizlik ya da karbon fırçası değişimi öncesinde
aleti prizden çekin.
5. Hareketli parçalara temas etmekten sakının.
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6. Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış
veya herhangi bir şekilde düşürülmüş veya hasar görmüş
olan cihazları çalıştırmayın. Kontrol, onarım veya elektrik
ya da mekanik ayarlama için aygıtı en yakın Yetkili Servise
geri götürün.
7. Önerilmeyen veya KitchenAid tarafından satılmayan
eklentilerin kullanılması yangın, elektrik çarpması veya
yaralanmaya neden olabilir.
8. Açık havada kullanmayın.
9. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına
izin vermeyin.
10. Kabloyu soba dahil sıcak yüzeylere temastan koruyun.
11. Başta sıcak sıvılar olmak üzere sıvıları karıştırırken
dökülmeleri ve yaralanma olasılığını azaltmak amacıyla
uzun bir kap kullanın ya da her seferinde az miktarda
malzeme karıştırın.
12. Ciddi yaralanma veya ünite hasarı risklerini azaltmak
için karışım hazırlarken ellerinizi veya araçları kabın
dışında tutun. Bir spatula kullanılabilir ancak bu araç
yalnızca ünitenin çalışmadığı zamanlarda kullanılmalıdır.
13. Bıçaklar keskindir. Dikkatlice kullanın.

Türkçe

PROFESYONEL EL BLENDERI GÜVENLİĞİ

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
YALNIZCA TİCARİ KULLANIM İÇİNDİR
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Elektriksel gereklilikler

UYARI

Gerilim: 220–240 Volt
Frekans: 50–60 Hertz
Elektrik Gücü Miktarı: 750 Watt
Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu
priz fişe yalnızca tek bir şekilde oturacaktır.
Uymazsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile
irtibata geçin. Prizi herhangi bir şekilde
değiştirmeyin.

Elektrik Çarpması Tehlikesi
Topraklanmış bir fişe takın.
Topraklama ucunu çıkarmayın.
Bir uyarlayıcı kullanmayın.
Bir uzatma kablosu kullanmayın.
Bu talimatların izlenmemesi, ölüme,
yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.

Daha uzun bir uzatma kablosu
kullanılacağında:
• Uzatma kablosunun işaretlenmiş
elektrik değeri en az cihazın elektrik
derecesi kadar yüksek olmalıdır.
• Kablo, çekilip düşürebileceği ya da
istenmeden takılıp düşebileceğiniz
şekilde tezgahtan ya da masadan aşağı
sarkmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Elektrikli ekipman atık tasfiyesi
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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PROFESYONEL EL BLENDERI GÜVENLİĞİ
Profesyonel El Blenderı ve Eklentileri için Elektriksel Veriler

Modeller

Profesyonel
El Blenderi

Çırpıcı

Karıştırma Kolu

5KHBC412
5KHBC414
5KHBC418
5KHBC416
5KHBC420

KHBC110

5KHBC112
5KHBC114
5KHBC116
5KHBC118
5KHBC120

Volt/Hertz
En düşük hız

9.000 Dev/Dk.

550 Dev/Dk.

9.000 Dev/Dk.

En yüksek hız

18.000 Dev/Dk.

900 Dev/Dk.

18.000 Dev/Dk.

Türkçe

220–240 V / 50–60 Hz

Profesyonel El Blenderimizin motor beygir gücü, motorların mekanik gücünü ölçmek
amacıyla makine laboratuvarları tarafından rutin olarak kullanılan bir makine olan
dinamometre ile ölçülmüştür. 1,0 beygir gücü (HP) olarak ifade ettiğimiz motor gücü
değeri, karıştırma teknesinden Profesyonel El Blenderinin beygir gücü çıkışını değil
motorun kendisinin beygir gücü derecesini yansıtır. Karıştırma teknesinin beygir gücü
çıkışı, 1,0 HP'den bir miktar daha az olacaktır.

UYARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi
Servis işlemleri öncesinde güç bağlantısını kesin
Çalıştırmadan önce tüm parçaları ve panelleri geri yerleştirin.
Bunun yapılmaması, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.

Ünite, servis işlemi uygulanabilir motor fırçalar ile birlikte sunulur. Kapaklar, bu fırçalara
erişim sağlamak üzere ünitenin yanlarında görünür durumdadır. Tüm servis işlemleri,
vasıflı bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmeli ve KitchenAid Profesyonel
El Blenderi Servis/Onarım Kılavuzuna uygun olmalıdır.
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Profesyonel El Blenderi parçaları
Kilitleme anahtarı
Güç/darbe tetikleyici
Hız kontrol kadranı
Kase kelepçesi
365 cm güç
kablosu

Motor gövdesi

Sürekli
çalıştırma
düğmesi
Servis yapılabilir
motor fırçaları

Montaj düğmesi

Kase kelepçesi, göbek
kapağı ve ikincil kol
Kase kelepçesi
Paslanmaz çelik
karıştırma kolu
(5KHBC120
gösterilmektedir)

İkincil kol

Göbek kapağı

Çırpıcı*
*Ayrı satılan aksesuar.

MODEL KARŞILAŞTIRMASI

5KHBC412 (305 mm)

5KHBC414 (356 mm)

5KHBC416 (406 mm)

5KHBC418 (457 mm)

330
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5KHBC420 (508 mm)
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PARÇALAR VE ÖZELLIKLER KILAVUZU
İsteğe bağlı aksesuarlar
Aksesuar

Model No.

Çırpıcı*
*Ayrı satılan
aksesuar

5KHBC110WSS

254 mm

Çok Amaçlı
S-Bıçak

5KHBC112MSS

305 mm

(5KHB112SS Gösterilmektedir)

5KHBC116MSS
5KHBC118MSS
5KHBC120MSS
Önerilen kase
boyutu

5KHBC412OB
5KHBC414OB
5KHBC416OB
5KHBC418OB
5KHBC420OB

Uzunluk

356 mm
406 mm
457 mm
508 mm

Türkçe

5KHBC114MSS

Stil

22,7 litrelik kase (maksimum)
53,0 litrelik kase (maksimum)
87,1 litrelik kase (maksimum)
121,1 litrelik kase (maksimum)
151,4 litrelik kase (maksimum)
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Profesyonel El Blenderi özellikleri
Hız kontrol kadranı
Motor gövdesinin tabanında bulunan
kadranın çevrilmesi ile hızın kolaylıkla
ayarlanabilmesini sağlar.
Güçlü 1HP motor
Uzun süreli çalıştırma için güçlü bir
karıştırma işlemi sağlar.
Güç/darbe tetikleyici
Kol üzerinde bulunur ve karıştırma
sırasında basılı tutularak etkinleştirilir.
Karıştırma işlemini durdurmak için
Güç/darbe tetikleyiciyi serbest
bırakmanız yeterli olacaktır.
Kilitleme anahtarı
Güç/darbe tetikleyicinin çalışması için
kilidi açmak üzere basın, Profesyonel
El Blenderi kullanılmayacağında
kilitlemek için üzerine basın.
Servis yapılabilir motor fırçaları
Bu özellik, motor fırçalarına kolay erişi
sağlar bu da aşınmış olduklarında bakım
yapılabilmesini sağlayarak Profesyonel
El Blenderinin ömrünü uzatır.
Kase kelepçesi
Motor muhafazasına rahatlıkla oturur ve
ellerinizi kullanmadan çalıştırabilmenize
olanak tanır.

Sürekli çalıştırma
Kase kelepçesi ile birlikte kullanıldığında
bu özellik sürekli çalıştırma olanağı tanır.
Döndürme kilitli paslanmaz çelik
karıştırma kolu
Motor gövdesine kolaylıkla oturur
ve kilitlenmek için döndürülebilir.
İkincil kol
Motor muhafazasına rahatlıkla oturur
ve karıştırma işlemi içinde daha iyi
kontrol sağlar.
Göbek kapağı
Kase kelepçesi ve ikincil kol yerinde
olmadığında motor muhafazasına
rahatlıkla oturur.
365 cm güç kablosu
Profesyonel El Blenderinin ocak veya
çalışma alanı üzerine ulaşması için yeterli
uzunluktadır ve kolay temizlik için yuvarlak
hatlara sahiptir ve girintileri yoktur.
Saklama çantası
Profesyonel El Blenderinin en iyi şekilde
saklanabilmesi için dayanıklı çanta.
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PROFESYONEL EL BLENDERININ ÇALIŞTIRILMASI
İlk kullanım öncesinde
KitchenAid Profesyonel El Blenderini
kullanmadan önce kir ve tozları
gidermek için motor gövdesini temiz,
nemli bir bezle silin.
ÖNEMLİ: Motor gövdesini suya
daldırmayın.

Tüm eklenti ve aksesuarları elinizde veya
bulaşık makinesinde yıkayın. Hafif bulaşık
deterjanları kullanılabilir ancak aşındırıcı
temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bir
bezle iyice kurulayın.
ÖNEMLİ: Eklentileri takmadan
veya çıkarmadan önce her zaman
güç kablosunu duvardaki prizden
çektiğinizden emin olun.

Türkçe

Kullanım amacı
KitchenAid Profesyonel El Blenderi restoranlar, profesyonel mutfaklar ve diğer yiyecek
hizmeti konumlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Profesyonel El Blenderi, birçok
farklı malzemenin karıştırılması için doğrudan bir tencere veya kase içinde kullanılabilir.

Aksesuar

Kullanımlar

Çırpıcı*

Krep hamuru, Mayonez, Yumurta beyazı, Puding, Krem şanti

*Ayrı satılan
aksesuar
Çok amaçlı
S-bıçak

Çorbalar, Sebze püreleri, Muslar, Kompostolar, Soslar, Yoğun
Çorbalar, Pişmiş etler, Et suyu, Yumuşak meyveler, Kıymalar
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Profesyonel El Blenderinin bıçak eklentileriyle birlikte kullanılması
1. Karıştırma kolu eklentisini motor
gövdesine yerleştirin ve sabitlemek
için çevirin. Karıştırma kolundaki
eklenti işareti, tamamen takılı olduğunda
motor kampanası ile aynı hizada olmalıdır.

3. Profesyonel El Blenderini hız kontrol
kadranı üzerinde istediğiniz hıza getirin.

4. Profesyonel El Blenderini karışıma
yerleştirin.

UYARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi
Topraklanmış bir fişe takın.
Topraklama ucunu çıkarmayın.
Bir uyarlayıcı kullanmayın.
Bir uzatma kablosu kullanmayın.
Bu talimatların izlenmemesi, ölüme,
yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.

2. Güç kablosunu topraklanmış bir
prize takın.

NOT: Profesyonel El Blenderi, yalnızca
karıştırma kolunda gösterilen maks.
doldurma çizgisine kadar olan sıvılara
daldırılmalıdır. Profesyonel El Blenderinin
hasar görmesini önlemek için karıştırma
eklentisi bağlantı noktasını aşacak
şekilde sıvılara daldırmayın. Motor
gövdesini sıvıya ya da başka karışımlara
daldırmayın. Bıçaklara veya karıştırma
kabına hasar vermekten kaçınmak
için bıçağın karıştırma kabı tabanına
değmesini önleyin veya metal koruma
altına geçebilecek çıkıntıları bulunan
karıştırma kaplarını kullanmayın.
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PROFESYONEL EL BLENDERININ ÇALIŞTIRILMASI
5. Profesyonel El Blenderinin kilidini açmak
için Kilitleme anahtarına basın ve daha
sonra etkinleştirmek için Güç/darbe
tetikleyiciye basılı tutun.
Kilit

Bilek kısmından hafif dairesel hareketlerle
ilerleyerek Profesyonel El Blenderini hafifçe
çekin ve yeniden malzemelerin içine
alınmasını sağlayın. İşi bilek hareketiniz
ve Profesyonel El Blenderi yapmalıdır.
Karıştırma sırasında dengeyi artırmak
için çıkarılabilir ikincil kolu kullanın.

En iyi sonuçlar için Profesyonel El
Blenderini karıştırma kolu malzemeleri
içeren tencere veya kaseye açılı olarak
takılı şekilde yerleştirin. Dengeyi
iyileştirmek için çıkarılabilir ikincil kolu
kullanın. Sıçramaları önlemek için
Profesyonel El Blenderini tencere veya
kaseden çıkarmadan önce durdurun.
Karıştırma

Yukarı
çekme

Profesyonel El Blenderini kısa süreyle
tencere veya kasenin tabanında bırakın
ve daha sonra açılı bir şekilde tutarak
yavaşça tencere veya kasenin kenarından
yukarı çekin. Profesyonel El Blenderi
yukarı çekildikçe tencere veya kasenin
tabanındaki malzemelerin yukarı hareket
ettiğini göreceksiniz. Malzemeler alttan
yukarı doğru çekilmeye son verdiğinde,
Profesyonel El Blenderini yeniden
tabana alın ve tüm malzemeler istenilen
yoğunluğa ulaşana kadar işlemi yineleyin.

Türkçe

Güç/darbe
tetikleyici

6. Karıştırma işlemi tamamlandığında,
Profesyonel El Blenderini karışımdan
çıkarmadan önce Güç/darbe tetikleyiciyi
serbest bırakın.
7. Kullanımdan hemen sonra, eklentileri
değiştirmeden veya çıkarmadan önce
prizden çekin.
ÖNEMLİ: Bıçağı çevreleyen korumaya
yiyecek sıkışması durumunda şu
talimatları izleyin:
1. Güç/darbe tetikleyiciyi serbest
bırakın ve Profesyonel El Blenderini
prizden çekin.
2. Plastik koruma içine sıkışan yiyeceği
çıkarmak için bir spatula kullanın.
Sıkışan yiyeceği parmağınızla
çıkarmaya çalışmayın.
3. Profesyonel El Blenderini elektrik
prizine geri takın ve çalıştırmaya
devam edin.
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Profesyonel El Blenderinin çırpıcı eklentisiyle birlikte kullanılması
1. Çırpıcı eklentisini motor gövdesine
yerleştirin ve sabitlemek için çevirin.
Çırpıcıdaki eklenti işareti, tamamen
takılı olduğunda motor kampanası
ile aynı hizada olmalıdır.

UYARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi
Topraklanmış bir fişe takın.
Topraklama ucunu çıkarmayın.
Bir uyarlayıcı kullanmayın.
Bir uzatma kablosu kullanmayın.
Bu talimatların izlenmemesi, ölüme,
yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.

2. Güç kablosunu topraklanmış bir
prize takın.
3. Profesyonel El Blenderini hız kadranı
üzerinde istediğiniz hıza getirin.
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PROFESYONEL EL BLENDERININ ÇALIŞTIRILMASI
4. Çırpıcıyı karışıma yerleştirin.

En iyi sonuçlar için Profesyonel El Blenderini
çırpıcı malzemeleri içeren tencere veya
kaseye açılı olarak takılı şekilde yerleştirin.
Dengeyi iyileştirmek için tencereyi veya
kaseyi tutmak için boştaki elinizi kullanın ya
da Profesyonel El Blenderini motor ünitesinin
tabanına yakın bir şekilde tutun. Sıçramaları
önlemek için Profesyonel El Blenderini
tencere veya kaseden çıkarmadan önce
durdurmayı unutmayın.
Karıştırma

Bilek
hareketi

5. Profesyonel El Blenderinin kilidini açmak
için Kilitleme anahtarına basın ve daha
sonra etkinleştirmek için Güç/darbe
tetikleyiciye basılı tutun.
Kilit

Güç/Darbe
Tetikleyici

Türkçe

NOT: Profesyonel El Blenderi yalnızca
eklentinin uzunluğu kadar derin
sıvılara daldırılmalıdır. Blenderin hasar
görmesini önlemek için karıştırma
eklentisi bağlantı noktasını aşacak şekilde
sıvılara daldırmayın. Motor gövdesini
sıvıya ya da başka karışımlara daldırmayın.
Bilek kısmından hafif dairesel hareketlerle
ilerleyerek çırpıcıyı hafifçe çekin ve yeniden
malzemelerin içine alınmasını sağlayın.
İşi bilek hareketiniz ve çırpıcı yapmalıdır.
Karıştırma sırasında dengeyi artırmak için
çıkarılabilir ikincil kolu kullanın.
6. Karıştırma işlemi tamamlandığında,
Profesyonel El Blenderini karışımdan
çıkarmadan önce Güç/darbe tetikleyiciyi
serbest bırakın.
7. Kullanımdan hemen sonra, eklentileri
değiştirmeden veya çıkarmadan önce
prizden çekin.
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PROFESYONEL EL BLENDERININ ÇALIŞTIRILMASI

B

Kase kelepçesi ve sürekli çalıştırma özelliğinin kullanılması

ÖNEMLİ: Sürekli çalıştırma özelliği için
önerilen maksimum karıştırma süreleri:
30 dakika — Düşük Hız
10 dakika — Yüksek Hız

1. Çentikli kilidi, kelepçe üstündeki
yuvadan kase kelepçesine doğru
kaydırarak takın ve daha sonra
karıştırmak için kullandığınız kase
için doğru noktaya sabitlemek için
ayar çarkını kullanın.
2. Kase kelepçesini karıştırma için
kullandığınız kasenin kenarı
üzerinden kaydırın ve kelepçedeki
beyaz çentiğin kaseye oturmasını
sağladıktan sonra yerine sabitlemek
için düğmeyi çevirin.
3. Profesyonel El Blenderini kase kelepçesi
destek kolunun altındaki yuvaya takın
ve bu şekilde Profesyonel El Blenderinin
karıştırmakta olduğunuz karışıma
yerleştirilmesini sağlayın.
4. Profesyonel El Blenderinin kilidinin
açılması için Kilitleme düğmesine
ve daha sonra aynı anda Güç/
darbe tetikleyici ve sürekli çalıştırma
düğmesine basın, daha sonra sürekli
çalıştırma işlevini etkinleştirmek için
Güç/Darbe tetikleyiciyi serbest bırakın.
Bu ayarda, Profesyonel El Blenderi eller
kullanılmadan çalıştırılabilecektir.

HARIKA SONUÇLAR ELDE ETMEK IÇIN IPUÇLARI
• Kolay karıştırma veya doğrama için katı
yiyecekleri küçük parçalara ayırın.
• Profesyonel El Blenderi, yüksek çalışma
sıcaklıklarına karşı termal koruma ile
donatılmıştır. Profesyonel El Blenderinin
kullanım sırasında aniden durması
durumunda, blenderi prizden çıkarın
ve otomatik olarak sıfırlanması için
10 dakika bekleyin.
• Sıçramayı önlemek için Profesyonel
El Blenderini Güç/darbe tetikleyiciye
basmadan önce karışıma yerleştirin ve
Profesyonel El Blenderini karışımdan
dışarı çekmeden önce Güç/darbe
tetikleyiciyi serbest bırakın.
• Ocak üzerindeki bir tencerede karıştırma
işlemi yapacağınızda, Profesyonel El
Blenderinde aşırı ısınmayı önlemek için
tencereyi ısıtma elemanından uzaklaştırın.

• En iyi karıştırma sonuçları için Profesyonel
El Blenderini açılı olarak tutun ve kap
içinde hafifçe yukarı ve aşağı hareket
ettirin. Profesyonel El Blenderi ile
karışıma bastırmayın.
• Taşmayı önlemek için Profesyonel
El Blenderini kullanırken kap içindeki
karışımda alan bırakın.
• Profesyonel El Blenderini ekstra uzun
kablosunun sıcak bir ısıtma elemanı
üzerinden uzatılmamasını sağlayın.
• Kullanımda olmayacağı zamanlarda
Profesyonel El Blenderini ocak üzerinde
sıcak tencere üzerinde bırakmayın.
• Bıçakların hasar görmesini önlemek için
karışım veya doğrama işlemi öncesinde
meyve çekirdekleri veya kemikler gibi
sert maddeleri karışımdan çıkarın.

338

W10859533A_17_TR_v06.indd 338

2/6/17 3:56 PM

BAKIM VE TEMİZLEME

NOT: Profesyonel El Blenderinin hasar
görmesini önlemek için motor gövdesini
yıkama solüsyonlarına, durulama suyuna
veya sterilizasyon suyuna daldırmayın.

Profesyonel El Blenderini ilk kullanım
öncesinde, her kullanım sonrasında ve
depolama öncesinde her zaman temizleyin.
1. Temizlemeden önce, Profesyonel
El Blenderini prizden çıkarı.
2. Eklentileri döndürerek çıkarın
("Profesyonel El Blenderinin
Çalıştırılması" bölümüne bakın).
3. Motor gövdesini ve güç kablosunu
ılık, sabunlu bir bezle silin ve nemli
bir bezle durulayın. Yumuşak
bir bezle kurulayın. Hafif bulaşık
deterjanları kullanılabilir ancak
aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Türkçe

Motor gövdesinin yıkanması

Eklentilerin yıkanması
Gıda hizmetleri uygulamaları için:
İlk kullanım öncesinde, her kullanım
sonrasında veya 1 saat içinde tekrar
kullanılmayacak olduklarında Profesyonel
El Blenderinin paslanmaz çelik eklentilerini
yıkayın, durulayın ve sterilize edin.

Çözüm

Ürün

Suda seyreltme

Sıcaklık

Yıkama

Noble Pan Pro 1

30 mililitre/11.4 litre

Sıcak 46ºC

14.8 cc / 3.8 litre

Soğuk 10-21ºC

Durulama

İçme suyu

Sterilize etme

Clorox® Ticari
Ağartıcı

Ilık 35ºC

Yinelenen kullanım gerektiren uygulamalarda,
temizleme işleminin sıklaştırılması ömrü uzatacaktır.

1. E klentiyi motor gövdesinden çıkarın. Kalan yiyecek kalıntılarını akan su altında temizleyin.
2. Eklentiyi yumuşak bir sünger kullanarak ovun. Kalan kirleri mümkün olduğunca
temizleyecek şekilde eklentinin iç ve dış bölümlerini durulayın.
3. Yıkama solüsyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanarak eklentileri silin
ve eklentinin tüm bölgelerine ulaşmaya özen gösterin. Eklentiyi motor gövdesine
takın, yıkama solüsyonu içeren bir kaba yerleştirin ve eklentinin ¾'lük kısmının
solüsyona daldırılmasını sağlayın. Üniteyi 2 dakika boyunca yüksek hızda çalıştırın.
4. 3. adımı yıkama solüsyonu yerine durulama suyu kullanarak yineleyin.
5. 3. adımı yıkama solüsyonu yerine sterilizasyon suyu kullanarak yineleyin.
6. Sterilizasyon sonrasında durulamayın. Kullanım öncesinde kurumasını bekleyin.
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SORUN GİDERME

T

Profesyonel El Blenderi çalışmıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

Ünite prizden çıkarıldı
• Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın
• Güç kaynağını kontrol edin.

• Profesyonel El Blenderini “Profesyonel
El Blenderinin Çalıştırılması” bölümünde
açıklanan şekilde yeniden başlatın.

Makinede aşırı ısınma var
• Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın
• Üniteyi prizden çıkarın.
• Birkaç dakika boyunca motorun
soğumasını ve termal güvenlik
mekanizmasının sıfırlanmasını bekleyin.

• Profesyonel El Blenderini “Profesyonel
El Blenderinin Çalıştırılması” bölümünde
açıklanan şekilde yeniden başlatın.

Bilinmeyen neden
• Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın
• Üniteyi prizden çıkarın.

• Aşağıdakileri kontrol edin:
- elektrik fişinde hasar olup olmadığı.
- güç kablosunda kesik veya başka bir
hasar olup olmadığı.
- tahrik milinin serbestçe dönüp
dönemediği (kontrolü eklenti
kolunu kaldırarak ve mili manuel
olarak çevirerek gerçekleştirin).
-b
 ıçakların serbestçe dönüp dönemediği.
(bıçaklar ve plastik koruma arasına
yiyecek sıkışmış olabilir).
ÖNEMLİ: Bıçağı çevreleyen korumaya
yiyecek sıkışması durumunda şu
talimatları izleyin:
1. Güç/darbe tetikleyiciyi serbest
bırakın ve Profesyonel El Blenderini
prizden çekin.
2. Plastik koruma içine sıkışan yiyeceği
çıkarmak için bir spatula kullanın.
Sıkışan yiyeceği parmağınızla
çıkarmaya çalışmayın.
3. Profesyonel El Blenderini elektrik
prizine geri takın ve çalıştırmaya
devam edin.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
F
A

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(kg)

5KHBC112

73,4

420

723,4 383,9 101,5

115

4,3

5KHBC114

73,4

420

774,2 434,7 101,5

115

4,4

5KHBC116

73,4

420

485,5 101,5

115

4,5

5KHBC118

73,4

420

875,8 536,3 101,5

115

4,6

5KHBC120

73,4

420

926,6 587,1 101,5

115

4,7

825

D
(mm)

Türkçe

B

C

D

E
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TEKNİK ÖZELLİKLER

G

EC - Uygunluk beyanı
Tamamen kendi sorumluluğumuz kapsamında “Teknik özellikler” kapsamında açıklanan
ürünün ilgili düzenlemelerin tamamına uyduğunu ve 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EC, 2009/125/EC direktifleri ile aşağıdaki uyumlulaştırma standartlarının
kullanıldığını beyan ederiz:
Avrupa Komisyonu Düzenlemesi 1275/2008
EN12853: 2001+A1:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
11 Kasım 2016

Mark Dahmer / Mühendislik Direktörü
Teknik dosya oluşturmaya yetkilidir
KitchenAid Portatif Aletler Bölümü
Saint Joseph, MI ABD

Gürültü/Titreşim Verileri
Ölçülen değerler EN12853'e uygun şekilde belirlenmiştir
Toplam titreşim değerleri (üç eksenin vektör toplamı) EN12853'e göre belirlenmiştir
Çok amaçlı S-Bıçak ile
Karıştırma Kolu Tertibatı

Çırpıcı ile Karıştırma
Kolu Tertibatı

Çalışma sesi
basınç düzeyleri

<85dB(A)

<85dB(A)

Çalışma titreşim
düzeyleri

<2.54 cm/sn

<2.54 cm/sn
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GARANTİ VE SERVİS

Garanti Süresi:
Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika:
5KHBC412EXX,
5KHBC412BXX,
5KHBC414EXX,
5KHBC414BXX,
5KHBC416EXX,
5KHBC416BXX,
5KHBC418EXX,
5KHBC418BXX,
5KHBC420EXX,
5KHBC420BXX
Satın alım tarihinden
itibaren geçerli
olmak üzere iki
yıllık tam garanti.

KitchenAid tarafından
Karşılanacak Kısım:

KitchenAid tarafından
Karşılanmayacak Kısım:

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

A.	Profesyonel El Blenderi
normal ticari yiyecek
hazırlama dışındaki
işlemlerde kullanıldığında
yapılacak onarımlar.
B.	Kazalar, değişiklikler,
yanlış kullanım, suistimal
veya yerel elektrik
kanunları ile uyumsuz
kurulum/çalıştırmadan
kaynaklı hasarlar.

Türkçe

Kitchenaid Profesyonel El Blenderi garantisi

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

Müşteri hizmetleri
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

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:
www.kitchenaid.eu
Bu talimatlara, www.kitchenaid.eu adresinde bulunan web sitemizden
de ulaşabilirsiniz.
©2017. Tüm hakları saklıdır.
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
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