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Arzum marka Çubuk Blender Seti'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu
ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.
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ÖNEMLİ UYARILAR
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• Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizin 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.
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• Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
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• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
Gençler ve özürlü kişiler kullanacak ise gözetim altında kullandırınız.
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Motor (Ana gövde)
Çalıştırma düğmesi
Turbo düğmesi
Parçalayıcı adaptörü
700 ml max. kapasiteli
parçalayıcı hazne
6- Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
7- Kaymayı önleyici taban

8- Çırpıcı adaptörü
9- Çırpıcı teller
10- Paslanmaz çelik blender ayağı
11- Serrator (tırtıklı) çift taraflı
paslanmaz çelik bıçak

12345-

12- 800 ml kapasiteli karıştırma kabı
13- Püre aparatı
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• 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 bulunan veya tecrübe ve
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı
bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme,
parçalara ayrılma, veya temizleme öncesi
blenderler her zaman güç kaynağından
ayrılmalı;
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• Çocukların denetimsiz olarak blenderi
kullanmasına izin verilmemelidir.
• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları
kullanmayınız.
• Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizi soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının
üzerine veya çok yakınına KESİNLİKLE yerleştirmeyiniz.
• Cihazınızın; karıştırıcı bıçağı ve özellikle parçalayıcı bıçağını, keskin oldukları için
taşırken ve yıkarken plastik kısmından tutunuz. Ciddi
yaralanmalara neden olabilirler.
• Cihazınız
çalışırken,
hareketli
parçalarına
dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve
herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
• Cihazınıza başka ürünlere
KESİNLİKLE takmayınız.

ait

aksesuarları

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan
tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.
• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı
zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisine
başvurunuz.
• Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan, bakım ve temizliğini
yaparken, MUTLAKA prizden çekiniz.
• Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizin hiçbir aksesuarını KESİNLİKLE boş
kapta ya da dışarıda ve ıslak zeminde çalıştırmayınız.
• Cihazınızı uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ
• Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizin aksesuarlarını
ilk kullanımdan önce ılık su ile
yıkayınız.
• Cihazınızı kullanırken “Pulse” (kısa
aralıklarla, kesik kesik çalıştırma)
konumunda kısa kısa çalıştırınız.
Parçalamak, karıştırmak veya çırpmak
istediğiniz gıda daha iyi karışıp, aynı
büyüklükte parçalanacaktır.
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TIRTIKLI PASLANMAZ ÇELIK BIÇAK
• TIRTIKLI Paslanmaz çelik bıçak özel tasarlanmış tırtıklı
yapısı ve sertleştirilmiş malzemesi sayesinde standart
kenarlı bıçaklardan daha uzun süre keskinliğini muhafaza
etmektedir.
• TIRTIKLI bıçak tasarımı standart 2 bıçaklı blenderlar ile
karşılaştırıldığında sert besin ve buz parçalama gibi yüksek güç
gerektiren zorlu işlemlerde daha verimli, pratik ve uzun kullanım ömürlü ekonomik
çalışma imkanı sağlamaktadır.

TURBO DÜĞMESI
• TURBO düğmesi darbeli çalışma ve max. güç kullanma
imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama
işleminde istediğiniz sonucu daha kolay elde edersiniz.
• Turbo fonksiyonunu kullanırken de düğmeye kısa kısa
aralıklarla basınız.

Çubuk Blender ile Karıştırma ve Parçalama
• Cihazınızın paslanmaz çelik blender aksesuarını ana
gövdeye çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya
kadar çevirerek monte ediniz.
• Cihazınızın fişini prize takınız.
• Çubuk blender’ınızdan iyi bir sonuç almak ve malzemenin
etrafa sıçramasını önlemek için özel ölçekli karıştırma kabı
veya derince bir kap kullanınız.
• Yiyecekleri küçük parçalara ayırınız ve çubuk blenderınızın çalıştırma düğmesine
basarak malzemenin içinde aşağı - yukarı dik konumda
hareket ettiriniz.
• Çubuk blenderınızın paslanmaz çelik blender aksesuarı
ile soslar, süt, meyve suyu, çorba, kokteyl ve milkshake
hazırlayabilir, pişirilmiş sebze, meyve ve patates püresi (Örn:
bebek maması v.s.) yapabilir, tereyağ, yumurta, un ve sıvı yağ
(mayonez, omlet ve tatlı hamur yapımı için) gibi yumuşak
malzemeleri karıştırabilir ve ocak
üzerinde pişmekte olan yemekleri
karıştırabilirsiniz.
• Paslanmaz çelik blender aksesuar
ile işiniz bittiğinde ana gövdeden
ayırarak hemen temizleyiniz ve
nemli bir bezle kurulayınız.
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DİKKAT
• Cihazınızı malzeme içine yerleştirdikten sonra çalıştırınız ve işiniz bittiğinde,
cihazınızın çalışması durmadan KESİNLİKLE malzeme içinden çıkartmayınız.

Çırpıcı Uçlar ile Çırpma ve Karıştırma
• Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizin çırpıcı aksesuarlarını kullanarak kek
hamuru, omlet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabilirsiniz.
• Çırpıcı aksesuarını kullanmak
için öncelikler çırpıcı tellerinin
yerine
kilitlendiğine
emin
oluncaya kadar iterek oturtunuz.
• Çırpıcı adaptörünü motor
bloğuna
çok
sıkıştırmadan
çevirerek monte ediniz.
• Çubuk blender’ınızı,
malzemeleri daha önceden
yerleştirdiğiniz karıştırma
veya derince bir kaba dik bir
şekilde daldırarak fişe takınız.
Çalıştırma düğmesine basınız ve
malzemenin içinde aşağı- yukarı
ve dairesel hareketlerle çeviriniz.
• Çırpıcı telleri her kullanımdan sonra MUTLAKA çırpıcı adaptöründen sökerek
deterjanlı su ile yıkayınız. Adaptörü ıslak bir bez ile silmeniz yeterli olacaktır. Aşırı su
aksesuarın içerisine girerek bozulmasına sebep olabilir.

DİKKAT
1- Çubuk blender’ınızı daima dik konumda çalıştırınız.
2- Cihazınızı KESİNLİKLE boş kapta veya dışarıda çalıştırmayınız.
3- Cihazınızı malzemenin üzerine sert bir şekilde bastırmayınız.
4- Blender’ınızın gövdesini kesinlikle suya sokmayınız.

Parçalayıcı Kabı ile Parçalama
• Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizin 700 ml kapasiteli parçalama kabı ile
çok kolay ve pratik parçalama yapabilirsiniz.
• Donmuş gıda ve ekmekleri buzları çözüldükten sonra, kabuklu yemişlerin
kabuklarını ayıklayarak ve et parçalarını kemiksiz olarak parçalayınız.
• Cihazınızın parçalama bıçağını kabın ortasındaki mile oturacak şekilde iyice
yerleştiriniz.
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• Parçalamak istediğiniz besinleri kabın içine
eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde
yerleştiriniz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız,
cihazınız zarar görebilir.
• Cihazınızın parçalayıcı adaptörünü, adaptör
üzerindeki tırnakların kap üzerindeki yuvasına
oturmasına dikkat ederek kabın üzerine oturtunuz. Tam olarak oturmadan
çalıştırırsanız bıçakta tahribat olabilir.

• Çubuk blender’ınızın motor / ana gövdesini adaptör üzerindeki yuvasına çok
sıkıştırmadan çevirerek yerleştiriniz.
• Motor gövdesi
üzerinde bulunan Turbo
düğmesine veya çalıştırma
düğmesine basarak işleme
başlayabilirsiniz.
• İşiniz bittiğinde
parçalama kabını ve çift
taraflı paslanmaz bıçağı
deterjanlı su ile yıkayarak
temizleyiniz.

PÜRE APARATI KULLANIMI
• Arzum Presto Plus Blender Seti’nizin püre aparatını kullanarak kolayca püre
yapabilirsiniz
• Cihazınızın püre aparatını ana gövdeye çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerine
oturuncaya kadar çevirerek monte ediniz.
• Cihazınızın fişini prize takınız.
• Haşlanmış patatesleri uygun bir kaba
koyunuz ve çubuk blenderınızın çalıştırma
düğmesine basarak malzemenin içinde aşağı –
yukarı dik konumda hareket ettiriniz.
• 1 dakika içerisinde, 1.5 kg patatesi püre
haline getirebilirsiniz.
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• Püre aparatı ile işiniz bittikten hemen sonra ana gövdeden ayırarak çok iyi bir
şekilde temizleyiniz. Püre aparatını ılık su ile ya da bulaşık makinasının üst rafında
yıkayabilirsiniz.

• Motor (Ana gövde), çırpıcı adaptörü, parçalayıcı adaptörü KESİNLİKLE su veya
başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.

Parçalama ve Karıştırma Önerileri

• Paslanmaz çelik blenderı, ılık sabunlu su ile temizleyiniz. Su altında yıkarken motorun
oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösteriniz. Yuvaya su kaçması halinde hemen
ters çevirerek silkeleyiniz ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakınız.

• Parçalama ve karıştırma önerileri, yapılan testlerin sonucu olup, kendi damak
zevkinize göre çalıştırma şekil ve sürelerini kendiniz de tayin edebilirsiniz.

• Ürününüzün parçalayıcı haznesini, çift taraflı paslanmaz çelik parçalama bıçağını ve
çırpıcı tellerini deterjanlı su ile veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

Maksimum Kapasite

Çalışma Süresi

Sarımsak / Soğan
(8’e bölünmüş)

150-250 gr

5-10 kere pulse

Çorba

200-300 gr

10-30 kere pulse

40-50 gr

10-30 kere pulse

Et (yağsız ve sinirsiz)

100-150 gr

10-20 kere pulse

Meyve(bölünmüş)

250-300 gr

5-15 kere pulse

Peynir

100-150 gr

5-10 kere pulse

Bebek Maması

250-300 gr

5-15 kere pulse

Fındık/Ceviz (iç)

100-200 gr

5-10 kere pulse

300 gr tereyağı - 400 gr bal

5sn TURBO

Malzeme

Maydanoz

Tereyağ ve Bal karışımı

DİKKAT
1- Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti’nizin motor gövdesini parçalayıcı
adaptörünün üzerine yerleştirmeden KESİNLİKLE çalıştırmayınız.
2- Cihazınızı çalıştırırken yapılan işin kontrolü veya bitmesi halinde, motor tam
olarak durmadan ve fişi çekmeden ana gövdeyi ve parçalayıcı adaptörü hazneden
ayırmayınız.
3- Parçalayıcı bıçak çok keskin olduğundan, parçalayıcı kap içinde muhafaza ediniz.

Kullanım ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler:
220-240 V ~ 50/60 Hz

BAKIM ve TEMİZLİK
• Cihazınızı temizlemeden önce, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz ve
cihazın soğumasını bekleyiniz.

700-1000 W

• Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan hemen
sonra yıkamanız çok önemlidir.

• Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen
evraklarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuar ortamında
elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre
değişebilir.
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TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal
kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar
garanti kapsamına girmez.

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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,
ç- 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 ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullananilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu
için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak
için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

		 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Üretici / İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in Turkey
Tel: 444 1 800

www.arzum.com
arzum@arzum.com
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		 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
		 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 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 veya 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 kullanılmasında 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 verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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