
POWERPACK

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

KİŞİSEL BLENDER
SET



 
 
 

1. Motor Ana Gövde
2. 570 ml Karıştırma Şişesi
3. Çalıştırma Düğmesi
4. Paslanmaz Çelik Bıçak

5. Bıçak Tabanı
6. Askı Aparatı
7. Kapak
8. 400 ml Yedek Karıştırma Şişesi
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ÖNEMLI UYARILAR  
POWERPACK KİŞİSEL BLENDER’ınızın üzerinde yazılı voltajın, 
bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. 
Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan 
firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem 
görür. 
Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı 
kullanılmamalıdır.
Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel 
(işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, 
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. 
Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. 
Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.
Gözetimsiz bırakıldığında, birleştirilme, parçalara ayırma veya 
temizleme öncesi cihaz her zaman güç kaynağından ayrılmalıdır. 
Çocukların cihazınızı kullanmasına izin verilmemelidir.
Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma 
kabloları kullanmayınız. 
Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok 
yakınına yerleştirmeyiniz. 
Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da 
başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
Cihazınızın ana gövdesini KESİNLİKLE su ya da başka bir sıvıya 
daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini 
derhal prizden çekiniz. 
Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları KESİNLİKLE takmayınız.  
Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. 
Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, 
ASLA kablosundan çekmeyiniz.  



UYARI: CİHAZINIZI ARALIKLI ÇALIŞTIRINIZ. BU CİHAZ MAKSİMUM 
10 SN. SÜREKLİ ÇALIŞMAK ÜZERE DİZAYN EDİLMİŞTİR. GIDALAR 

HAZIRLANIRKEN BU SÜRENİN AŞILMAMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. 
AKSİ TAKDİRDE CİHAZINIZ ZARAR GÖREBİLİR. HER 10 SN’DE BİR 

CİHAZIN 1 DAKİKA KADAR SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ

 

Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürme ya da başka bir 
nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir 
etmeyiniz, EMSAN YETKİLİ SERVİSİNE başvurunuz.
Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkarırken, bakım ve 
temizliğini yaparken MUTLAKA prizden çekiniz. 
Cihazınızı KESİNLİKLE boş kapta ya da dışarıda çalıştırmayınız. 
Cihazınız zarar görebilir. 
Aparatlarını yıkamadan önce, MUTLAKA cihazınızdan çıkarınız. 
Cihazınızı gıda harici parlayıcı, yanıcı maddeleri parçalamak için 
kullanmayınız. 
Cihazınızın aksesuarlarını ilk kullanımdan önce ılık su ile yıkayınız.  
Cihazınızın temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede 
bulunmayınız.
Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız. 
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•Kişisel Blenderınızın motor gövdesini düz bir zemine yerleştirin.
•Karıştırma şişesini açık ağzı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine 
yerleştirin ve şişeyi açınız.
•Hazırlayacağınız içeceğin malzemesini karıştırma şişesine ekleyin.
Malzemeler şişenin maksimum (570 ml/400 ml) seviye işaretini 
aşmamalıdır.
•Bıçak tabanını şişenin açık kısmına, saat yönünde çevirerek 
sabitleyiniz.
•Karıştırma şişesini ters çevirin, şişeyi ve bıçak tabanını motor 
gövdesinin üzerine, üç emniyet klipsi boşluklara gelecek şekilde 
yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
•Cihazı fişe takın ve çalıştırma düğmesine basın. Parmağınızı 
çektiğinizde makine duracaktır.
•Karıştırma işlemi tamamlandığında, karıştırma kabını saat yönünün 
tersine çevirip çıkartın.
•Karıştırma şişesini, bıçak tabanı üste gelecek şekilde düz bir zemine 
yerleştirin. Bıçak tabanını sökün ve içecek kapağını takın.

•Sporcu besinleri
•Meyve ve sebze karışımları
•Meyveli süt
•Meyveli yoğurt
•Smoothie
•Ayran
•Buzlu kahve

KULLANIM ÖNERİLERİ 

KİŞİSEL BLENDER İLE HAZIRLANABİLECEK
İÇECEKLER



UYARI: AKSESUARLAR HAZNE İÇİNDE
SAKLANIRKEN CİHAZI ÇALIŞTIRMAYIN; YANLIŞ
ÇALIŞTIRMA ÜRÜNE CİDDİ HASAR VEREBİLİR.

UYARILAR

•Sıcak malzemeleri doğramadan önce soğumasını bekleyiniz 
(maksimum sıcsklık 60 C/175 F).
•Büyük parçaları olan malzemeleri işlem yapmadan önce yaklaşık
2 cm olacak şekilde küçük parçalara bölünüz.
•Şişe ve kapak dışında diğer parçalar ve motor bulaşık makinesinde 
yıkanamaz.
•Buzu yalnız başına parçalamayın, sıvı ile birlikte kullanılmalıdır.
•Karıştırma sırasında su veya diğer sıvılar birlikte konulmalıdır.
Önce meyveler parçalara bölünmelidir.
•Bıçak ünitesi sıkışırsa, motor ünitesini ve kapağı sökün ve bir spatula 
ile bıçak ünitesinin sıkışmasına neden olan malzemeleri
temizleyiniz.
•Kapağı sökmeden önce bıçak ünitesinin dönmesinin durmasını 
bekleyiniz.
•Cihazınızda kaynar su kullanmayın ve cihazı boşken çalıştırmayınız.



 

TEMİZLİK VE BAKIM
•POWERPACK KİŞİSEL BLENDER’ınızı temizlemeden önce, fişinin 
prizden çekilmiş olmasına dikkat ediniz ve cihazınızın soğumasını 
bekleyiniz. 
•Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aparatını kullandık-
tan hemen sonra yıkamanız ve kurulamanız çok önemlidir. Aparatları 
yeniden kullanmadan önce iyice kuruduğundan emin olunuz. 
• Cihazı temizlemek için aşındırıcı, tel, alkol, vb. malzemeler kullan-
mayınız.
• Motoru (ana gövdeyi); KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya 
daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice    kurulayınız. 

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE BULUNAN İŞARETLEMELERDE VEYA ÜRÜNLE 
BİRLİKTE VERİLEN EVRAKLARDA BEYAN EDİLEN DEĞERLER İLGİLİ 
STANDARTLARA GÖRE LABORATUVAR ORTAMINDA ELDE EDİLEN 

DEĞERLERDİR. BU DEĞERLER, ÜRÜNÜN KULLANIM VE ORTAM 
ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Teknik Özellikler

220-240V ~ ~ 50-60 Hz  600 W



“ Tüm soru, öneri, görüş ve şikayetleriniz için
Müşteri Hizmetlerini arayabilisiniz.”

0 850 333 66 22



GARANTİ ŞARTLARI

1.  Garanti süresi, malın teslim tarihiden itabaren başalar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında
Kanunun 11’inci maddesinde yer alan;
    a. Sözleşmeden dönme
    b. Satış bedelinden indirim isteme,
    c. Ücretsiz onarılmasını isteme
    d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde 
tekrar arızalanması,
   • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili 
servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân 
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin 
talebini rededemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müte selsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin 
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında 
ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 
iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici ve ya ithalatçı; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına 
tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, 
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.



GARANTİ BELGESİ

İmalatçı veya İthalatçı Firma:

Satıcı Firmanın:
Ünvanı:
Adresi:
Tel_ Faks:
Yetkili Kişi:
Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura ve irsaliye:
Fatura numarası:
Fatura tarihi:
Teslim tarihi ve yeri:

Malın:
Cinsi: Kişisel Blender Set
Markası: Emsan
Modeli: Powerpack
Model No: 
Seri Numarası:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk.  Now Bomontı Apt. No:2/12 
Şişli/İSTANBUL
T:0212) 412 44 00  F:(0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr
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