
ŞARJLI
CHOPPER

400 ml

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1-Eşsiz görünüm ve taşınabilir tasarım.
2-Gıda doğrama derecesini kolayca kontrol etmek için çift elektronik 
endüktif güvenlik anahtarı ile tasarlanmıştır.
3-. Gıda sınıfı şeffaf kap, gıda sınıfı paslanmaz bıçak, kolay 
temizlik ve saklama.

PARÇA İSİMLERİ 

1- Tutma yeri

2- Çalıştırma düğmesi

3- USB sarj yeri

4- Ana gövde

5- Hazne



BİLEŞEN LİSTELERİ

Parça adı
Ana gövde
İyon hücresi
Ana gövde içinde motor
İç kapak
Bıçak
Şeffaf Kase
USB kablosu

Miktar
1
1
1
1
1
1
1

ÜRÜN PARANETLERİ

Kapasite: 400 ML                     Ağırlık: 434g
Nominal giriş akımı: 1A              Pil voltajı: 3.7V
Nominal giriş voltajı: 5V            Nominal güç: 36W



TALİMATLAR

SARJ TEMİZLEME

BIÇAKLARI EKLEME YİYECEK EKLEME

Doğrayıcıyı kullanmadan önce lütfen pilin tamamen şarj olduğundan
emin olun. İlk kullanımdan önce şeffaf kabı ve bıçakları ılık suyla yıkayın.

Bıçak tutucuyu, şeffaf kasenin altındaki şaft ile sabitleyin, ardından
yıkanmış mamayı yiyecekleri kaseye uygun bir seviyeye koyun.
(“Güvenlik ve Özel Dikkat” bölümünde belirtilen kapasite 
sınırlamasına bakın).



GÖSTERGE IŞIĞI:

Durum
Sarj olma
Full sarj doldu bilgisi
Yiyecek sıkıştı

Ana gövde, kaseye düzgün bir 
şekilde monte edildi güç eksikliği

Işık göstergesi
Kırmızı ışık
Mavi ışık
Kırmızı ışık hızla yanıp söner
Mavi ışık yanıp söner
Kırmızı ışık yanıp sönüyor ve sonra 
kapanıyor

Yiyecekleri yerleştirdikten sonra iç kapağı takın ve ardından ana gövdeyi
şeffaf kaseye takın. Yiyecekleri doğramak için düğmeye basın.

Çok fazla yiyecek varsa, bıçaklar sıkışabilir ve başlangıçta dönemeyebilir. 
Lütfen biraz yiyecek alın, ardından doğramaya devam edin.

30sn sürekli doğradıktan sonra otomatik olarak duracaktır. 
Yiyecekler ideal boyutta ve hassas değilse, doğramak için basmaya 
devam edebilirsiniz. Doğradıktan sonra ana gövdeyi çıkarın, 
yiyeceği dökün ve ardından suyla temizleyin.



GÜVENLİK VE ÖZEL DİKKAT

1-Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanmayı önlemek için 
talimat kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve kıyıcı kesinlikle talimatlara 
uygun olarak çalıştırılmalıdır.
2-Lütfen ilk kullanımdan önce şarj edin.
3-Lütfen herhangi bir yiyecek eklemeden önce bıçağın yerine takıldığından 
ve serbestçe döndüğünden emin olun.
4-Doğrayıcıyı çizmek için keskin nesneler kullanmayın.
5-Doğrayıcının aşırı yükte çalıştırılması kesinlikle yasaktır.
6-Herhangi bir kırılmayı önlemek için ürünü mikrodalga fırına veya 
dondurmak için buzdolabına koymayın. Şeffaf kasenin maksimum sıcaklık 
dayanımı 80°C'dir.
7-Kahve çekirdekleri, soya fasulyesi, pirinç, akide şekeri, buz veya donmuş 
yiyecekler gibi sert yiyecekler doğramak için uygun değildir.
8-Ürün çalışırken, yaralanmayı veya ürüne zarar vermemek için bıçağa veya 
diğer çıkarılabilir parçalara dokunmak kesinlikle yasaktır.
9-Bu ürünü en iyi çalışır durumda tutmak ve ürünün kullanım ömrünü garanti 
altına almak için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz: Bu ürünün çalışma süresi 
30 saniyedir, et için önerilen süre daha uzun değildir. 15sn. 30 saniye boyunca 
sürekli çalıştıktan sonra, başka bir itmeden önce 2 dakika veya daha fazla 
dinlenmek en iyisidir. Döngü olarak 2 dakika ara ile 30 saniye çalışma ile 
ilgili olarak, 3 döngü sürekli çalışmadan sonra, ürünün ömrünün devam 
etmesi için başka bir işlemden önce ürün 15 dakika soğutulmalıdır.



10-Et için, eğreltiotu kalınlığında ve 4 cm genişliğinde parçalar halinde 
kesilmesi gerekir. 120g'den daha ağır değil; Yumuşak sebzeler için toplam 
girdi miktarı kase kapasitesinin dörtte üçünü aşamaz.
11-Bıçak çok keskindir. Yaralanmayı önlemek için bıçağa doğrudan ellerinizle 
dokunmayın.
12- Ürünü temizlemek için çelik yün, aşındırıcı temizleyici veya aşındırıcı sıvı 
(benzin veya aseton gibi) kullanmayın.
13-Bu ürün, ticari kullanım için değil, yalnızca kişisel veya aile kullanımı için 
uygundur.
14-Çocuklardan uzak tutunuz. 
15-Ünitenin tamamı bulaşık makinesinde yıkanabilir değildir. Sadece elde 
yıkama önerilir. Ve ana gövdeyi yıkamayın, su geçirmez değildir.
16-Ana gövde üzerindeki tutma kulpu, şarjlı blenderin tamamını değil, 
sadece ana gövdeyi kaldırmak içindir.
17-Doğrayıcı, daha önce açıklanan adımlara göre monte edilmelidir. Motoru 
çalıştırmak için düğmeye basmadan önce, bıçakların haznenin içine düzgün 
şekilde takıldığından ve ana gövdenin üzerine düzgün şekilde takıldığından 
emin olun.



1-Lütfen iç kapağı, bıçakları ve şeffaf hazneyi kullanımdan hemen sonra 
temizleyin.
2-Lütfen doğrayıcıyı yumuşak, ıslak bir bezle temizleyin.
3-Ürünü temizlerken, daha iyi etki sağlayan biraz deterjan ve ılık su ekleyin.
4-Temizlik için aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlara izin verilmez. 
5. Bıçaklar çok keskindir, doğrudan elinizle dokunmayın. Temizlerken dikkat 
edin.
6-Ürün gövdesi için yüksek sıcaklıkta sterilizasyon kesinlikle yasaktır.
7-Temizledikten sonra lütfen tüm parçaların kuruduğundan emin olun, 
ardından tekrar monte edin ve saklayın.
8-Ürünün uzun süre kullanılmaması bekleniyorsa, lütfen ürünü üç ayda bir 
şarj edin.

TEMİZLİK VE BAKIM

DİKKAT:Pili SÖKMEYİN, Ezmeyin veya ateşe atmayın.
Pil ciddi şekilde şiştiği için onu ÇALIŞTIRMAYIN.



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.



GARANTİ ŞARTLARI

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

İMALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş. 
Adresi: Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. 
Now Bomonti Apt. No:2/12 
Şişli/ İSTANBUL
Telefon: +90 212 495 22 22
Faks: +90 212 495 45 00
E-Posta: emsan.com.tr

Malın Cinsi: Chopper
Marka: Emsan
Model: Sarjlı
Bandrol ve Seri No:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Bakanlıkça Bildirilen Kullanım Ömrü: 10 Yıl
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:
Adresi: 

Telefon:
Faks: 
E-Posta:
Tarih :

GARANTİ ŞARTLARI



4


