BELLA GUSTO
SM-961

STAND MİKSER

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

Emsan marka Bella Gusto Stand Mikser’i tercik ettiğinizde dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün
de tıpkı diğer Emsan ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli
olabileceğinden saklayınız.
ÖNEMLİ UYARILAR
Uyarı!
Yüksek Risk: Bu uyarılara uyulmaması, hayati tehlikelere ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Dikkat!
Orta Risk: Bu uyarının görmezden gelinmesi hasara neden olabilir.
Not:
Düşük Risk: Cihazın kullanımı sırasında dikkate alınması gereken noktalar.
Bu cihazla ilgili özel bilgiler
Uyarı! Yaralanmaları veya hasarları önlemek için lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin.
1. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse
ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve ﬁziksel,
duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı,
gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Çocukların cihazı kullanması yasaktır. Cihaz ve Güç kablosu çocuklardan uzakta tutulmalıdır.
3. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
4. Bu cihazın, harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması
amaçlanmamıştır.
5. Cihazı temizlemeye başlamadan önce daima güç kaynağı ﬁşini prizden çekin.
6. Cihazın alt gövdesini asla suya batırmayın.
7. Asla aşındırıcı, yıpratıcı veya çizici temizlik malzemeleri kullanmayın. Bunlar cihaza zarar
verir.
Genel Bilgiler
1. Cihazı yalnızca tarif edilen amaçla kullanın.
2. Hasarı önlemek için gerekli şebeke geriliminin şebekenizin gerilimi ile uyum olup olmadığını
kontrol edin.
3. Tek seferde tek bir eklenti kullanın.
4. Cihazı temizlemeden önce, ﬁşinin prizden çekilmiş olması ve tamamen soğumuş olması gereklidir.
5. Dikkat! Hatalı kullanım, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Elektrik çarpmasına karşı koruma
Uyarı! Aşağıdaki güvenlik bilgileri sizi elektrik çarpmalarına karşı korumaya yöneliktir.
1. Hasar görmesi halinde cihazın hiçbir koşulda kullanılmaması gerekir. Bu gibi durumlarda
cihazın nitelikli bir uzman tarafından onarılmasını sağlayın.
2. Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, ithalatçısı
veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
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3. Hiçbir koşulda taban ünitesine su veya diğer sıvılar girmemelidir. Bu nedenle;
• Asla açık havada kullanmayın.
• Taban ünitesini asla suya batırmayın.
• Asla cihazın içine su bardağı, vazo vb. gibi sıvı dolu kapları koymayın.
• Asla nemli ortamlarda kullanmayın.
• Cihazın su sıçrayabilceğini için asla mutfak lavabosu, banyo, duş veya yüzme havuzunun
yakınında kullanmayın.
• Cihazın içine sıvı girmesi durumunda, ana besleme kablosunu derhal ﬁşten çekin ve cihazın
yetkili bir teknisyen tarafından onarılmasını sağlayın.
4. Asla cihaza, ana besleme kablosuna veya şebeke prizine ıslak ellrinizle dokunmayın.
5. Daima ﬁşi çekerek prizden çıkarın, asla kabloyu çekmeyin.
6. Güç kablosunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya ezilmediğinden emin olun.
7. Ana besleme kablosunu bir sobanın üstü gibi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
8. Cihazı bir süre kullanmayacaksınız ﬁşini prizden çekin. Ancak o zaman cihazı akım içermez.
Yaralanmaları önlemek adına:
Uyarı! Yaralanmaları önlemek için lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin.
1. Ana besleme kablosunun takılma tehlikesi oluşturmadığından, kabloya hiç kimsenin dolanmayacağından ya da üzerine basmayacağından emin olun.
2. Çalışma sırasında cihazın hamur kancası, balon çırpıcı veya çırpıcı gibi hareketli parçaları ile
temas etmekten kaçının. Elleriniz veya saçınız cihazın içine çekilebilir ve yaralanmalara neden
olabilir. Cihazı yalnızca karıştırma haznesini kullanırken sıçrama koruyucusunu doğru bir şekilde
taktıysanız çalıştırın.
3. Daimi prizden ﬁşi çekin;
• Hiçbir denetim olmadığında,
• Her kullanım çevriminden sonra,
• Herhangi bir arıza durumunda,
• Cihazı temizlemeden, monte etmeden veya sökmeden önce,
• Herhangi bir eklentiyi değiştirmeden önce.
4. Bu cihazlar, ev ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
• Mağaza oﬁs veya diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında
• Çiftlik evleri;
• Otel, motel ve diğer dinlenme tipi ortamlarında müşteriler tarafından;
• Yataklı kahvaltı veren tipteki ortamlar.
Malzame Hasarı
Uyarı! Malzame hasarını önlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.
1. Cihazın düşmesini veya kaymasını durdurmak için cihazı yalnızca düz, kuru ve kaymayan bir
yüzeye yerleştirin.
2. Cihazı sıcak bir ocağın üzerine yerleştirmeyin.
3. Asla mikseri boş çalışmayın. Bu, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
4. Cihazın içinde gıda veya hamur işi varken yerinden oynatmayın.
5. Malzemeler dışarı atılacağı için karıştırma haznesini aşırı doldurmayın.
6. Kısa süreli çalışma;
• Cihaz yalnızca kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır, cihaz 10 dakikadan sonra otomatik
kapanacaktır.
• Daha sonra cihazı kapatın ve tekrar çalıştırmadan önce motorun soğumasını bekleyin.
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PARÇALARIN TANIMI
1. Hamur kancası
2. Üst kapak
3. Tahrik kolu
4. Kilit açma butonu
5. Taban ünitesi
6. Açma/Kaplama fonsiyonlu
hız kontrol cihazı
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7. Emme tabanları
8. Karıştırma haznesi
9. Çırpıcı
10. Sıçrama koruyucu
11. Balon çırpıcı

İLK KULLANIMDAN ÖNCE
• Cihazı kutusundan çıkarın.
• Kutuyu ortadan kaldrın.
• Cihazda herhangi bir hasar izi olmadığını kontrol edin.
• Cihazın düşmesini ve kaymasını önlemek için cihazı düz, kuru ve kaygan olmayan
yüzeye yerleştirin.
• Hız kontrol cihazının “0” konumuna ayarlandığından emin olun.
• Fişi uygun bir prize takın.
Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.
ÇALIŞTIRMA
Cihazın Montajı
1. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu yukarı doğru kaldırın.

2. Karıştırma haznesini takmak için ana üniteye yerleştirin.
3. Karıştırma haznesini yerine oturuncaya kadar saat yönünün
tersine haﬁfçe döndürerek kilitleyin.

Dikkat!
Karıştırma haznesini asla sıçrama koruyucusu yerinde değilken kullanmayın. Aksi takdirde
gıdalar dışarı çıkabilir.
4. Sıçrama koruyucusunu tahrik kolu üzerine aşağıdan takın. Flep ile
doldurma deliği, hız kontrol cihazına doğru bakmalıdır.
5. Sıçrama koruyucusuna yerine oturana kadar bastırın.
6. Uygun eklentiyi seçin:
Hamur kancası: Ağır hamur için, ör. ekmek hamuru
Balon çırpıcı: Krem şanti, çırpılmış yumurta akı vb. için
Çırpıcı: Orta ila haﬁf hamur/sulu hamur, ör. (pan)kek için sulu hamur.
7. Eklentiyi, tahrik kolundaki uygun açıklığa aşağıdan takın. Bunu yaparken, eklenti
milindeki küçük çıkıntıların, açıklığın çapraz yuvasına yerleştirildiğinden emin olun.
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8. Eklentiye haﬁfçe bastırın ve yerine oturuncaya kadar saat
yönünde döndürün.
9. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu çalışma konumuna
çevirin. Cihaz şimdi kulanıma hazırdır.
Cihazın Sökme
1. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu yukarı doğru kaldırın.
2. Bir eklentiyi çıkarmak için haﬁfçe tekrar içeri bastırın ve saat yönünün tersine haﬁfçe
çevirerek kilidini açın.
3. Eklentiyi çıkarın.
4. Sıçrama koruyucusunu çıkarmak için aşağı doğru çekin. Bunu yaparken, önce sıçrama
koruyucusunu arkadan haﬁfçe aşağı çekin.
5. Karıştırma haznesini saat yönünde haﬁfçe döndürerek kilidini açın.
6. Karıştırma haznesini çıkarın.
7. Kilit açma koluna bastırın ve tahrik kolunu çalışma konumuna çevirin.
Hız ayarlama, açma ve kapatma
1. Hız kontrol cihazını sağa çevirerek cihazı çalıştırın.
2. Karıştırırken biraz daha yavaş bir hızda başlayın ve sonra artırın.
Hız düzeyleri için öneriler
Hız
1-3

4-6/ Darbe
düğmesi
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Eklenti

Açıklama

Tümü

- Tüm karıştırma işlemleri için başlangıç konumu.
- Malzemeleri koyarken.

Hamur
Kancası

- Sert hamuru veya malzemeleri yoğurma ve karıştırma
Malzemeler
0,5 kg sade un
0,3 kg ﬁncan ılık su
Hazırlık
1. Malzemeleri karışma haznesine koyun.
2. Sıçrama korucusu ve hamur kancasını takın.
3. Devir: 1. Düzeyde 30 saniye boyunca yoğurma.
2. Düzyde 30 saniye boyunca yoğurma.
3. Düzeyde 3 dakika boyunca yoğurma.

Balon
Çırpıcı

- Krem şanti
- Yumurta akı
- Mayonez
- Yumuşayana kadar tereyağı çırpma
Malzemeler
18 yumurta akı
Hazırlık
1. Yumurta aklarını karıştırma haznesine koyun.
2. Sıçrama korucusu ve balon çırpıcıyı takın.
3. Sertleşene kadar düzey 6’da yumurta akını 4 dakika çırpın.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ
Uyarı! Elektrik çarpmasını, yaralanmaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için:
- Temizlemeden önce güç kaynağı ﬁşini prizden çekin.
- Taban ünitesini asla suya batırmayın.
Dikkat! Cihaza zarar verebileceği için aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini asla
kullanmayın.
Alt gövdenin temizlenmesi
1. Tabanı nemli bir bezle silin. Biraz deterjan da kullanılabilir.
2. Temiz su ile yıkayın.
3. Taban ünitesini tamamen kuruyana kadar tekrar kullanmayın.
Sıçrama koruyucusu, hamur kancası, balon çırpıcı ve çırpıcının temizlenmesi
Dikkat! Hamur kancası, balon çırpıcı ve çırpıcının bulaşık makinesinda değil,
elle yıkanması önerilir.
1. Hamur artıklarını yumuşatmak için parçaları soğuk veya ılık suya koyun.
Not: Suya biraz deterjan da ekleyebilirsiniz.
2. Yumuşatılmış hamur artıklarını bir bulaşık fırçasıyla çıkarın.
3. Temiz su ile durulayın.
4. Parçaları tekrar kullanmadan önce kurumaya bırakın.
Karışma haznesinin temizlenmesi
Karışma haznesi paslanmaz çelikten üretilmiştir ve lavaboda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
BAKIM ONARIM VE KULANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
• Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda asla içini açıp tamir etmeyiniz.
• Cihaz yere düşürüldüğünde, sert bir cisme çarptığında, üzerinde herhangi bir bir kırık veya
çatlak bölüm oluştuğunda lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
• Kablosu veya ﬁşi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz, yetkili servise başvurunuz.
• Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
• Cihazı, prizden çıkarmak için ﬁşini tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
• Cihazı, kullanmadığınız zamanlarda ﬁşinden çekiniz.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLCEK HUSUSLAR
• Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda
tutulmalıdır.
• Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
• Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE
TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA
GİRMEZ.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•

Voltaj, Frekans: 220-240V AC 50/60Hz
Güç: 1300 W
5 lt çelik karıştırma kasesi ve sıçratma kalkanı
Kolay açılan gövde
6 Hız seviyesi ve pulse fonksiyonu

Kulanım ömrü 7 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları
bulundurma süresidir.
AEEE Yönetmeligine Uygundur.
WEEE
Bu cihaz WEEE direktiﬂerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştugu için çöpe
atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama
merkezine başvurunuz.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA:
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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“ Tüm soru, öneri, görüş ve şikayetleriniz için

Müşteri Hizmetlerini arayabilisiniz.”

0 850 333 66 22

GARANTİ BELGESİ

Emsan
Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Emsan

Emsan Mutfak

GARANTİ BELGESİ
28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında
hazırlanmıştır.
Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş. bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde
kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.
Malın:
Cinsi
Markası
Modeli
Azami Tamir Süresi
Bandrol ve Seri No

:
:
:
:
:

Stand Mikser
Emsan
SM-961
20 (yirmi) iş günüdür.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı
: Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Adresi
: Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL
Telefonu
: (0212) 412 44 00
Faks
: (0212) 412 44 99
Web
: www.emsan.com.tr
Satıcı Firmanın:
Unvanı
Adresi
Telefonu
Faks
e-posta
Fatura Tarih ve Sayısı
Teslim Tarihi ve Yeri
Kaşesi-İmzası

:
:
:
:
:
:
:
:

SERVİS KUPONU 1

SERVİS KUPONU 2

SERVİS KUPONU 3

SERVİS KUPONU 4

SERVİS KUPONU 5

SERVİS KUPONU 6

Müşterinin:
Adı Soyadı(Unvanı)
Adresi
Telefonu

:
:
:

Yetkili Servisin:
Unvanı
Kaşesi-İmzası

:
:

Kuponlar tamir esnasında Yetkili Servis tarafından alınacaktır. Tamire 1 adet kupon alınır.

BELLA GUSTO
SM-961

STAND MİKSER

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

