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CRUST MIX
AR 1029 STANDLI MİKSER

Arzum marka mikser’i 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. 

ÖNEMLİ UYARILAR 
•	 Arzum mikser’inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına 
uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda 
meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza 
garanti kapsamı dışında işlem görür. 

•		Cihazınız	evlerde	kullanım	içindir.	Ticari	ya	da	sanayi	amaçlı	
kullanılmamalıdır. 

•		Cihazınızı	çocukların	erişemeyeceği	bir	yerde	tutunuz.	

• 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. 
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1- Motor gövdesi

2- Motor gövdesi kaldırma  
      düğmesi 

3- Hız kontrol düğmesi 

4- Alt gövde 

5- Paslanmaz çelik karıştırma  
      haznesi 

6- Sıçramayı önleyen şeffaf 
 ara kapak

7- Karıştırıcı

8- Hamur Yoğurucu

9- Çırpıcı
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•	Gözetimsiz	bırakıldığında	ve	
birleştirilme, parçalara ayrılma, 
veya temizleme öncesi mikserler 
her zaman güç kaynağından 
ayrılmalı; 
•	Çocukların	denetimsiz	olarak	
mikseri 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. 

•	 Mikserinizin	ana	gövdesini	KESİNLİKLE	su	ya	da	başka	bir	sıvıya	
daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini derhal 
prizden çekiniz. 

•	 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. 

•	 Mikserinizin	fişini,	işiniz	bittiğinde,	aksesuarlarını	takıp	çıkarmadan,	bakım	
ve	temizliğini	yapmadan	önce	MUTLAKA	prizden	çekiniz.	

•	 Mikserinizin	kablosu	ya	da	fişi	arızalıysa,	düşürülme	ya	da	başka	bir	
nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. 
Derhal Arzum Yetkili Servisine başvurunuz. 

•	 Cihazınıza	başka	ürünlere	ait	aparatları	KESİNLİKLE	takmayınız.	

•	 Mikserinizin	kablo	ve	fişine	zarar	verecek	hareketlerden	kaçınınız.	
Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, 
kablosundan çekmeyiniz. 

•	 Mikserinizin	çırpma	ve	yoğurma	uçları	ile	boş	kapta	veya	dışarıda	
çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir. 

Dikkat: Blender'ı 1 dakikadan uzun süre boş çalıştırmayınız.

•  Cihazınızı bir seferde 5 dakikadan fazla çalıştırmayınız.

• Bir sonraki kullanımdan önce 10 dakika geçmesini bekleyiniz.

•	 Mikseriniz	çalışırken,	hareketli	parçalarına	dokunmaktan	kaçınınız.	
Ellerinizi,	saçlarınızı,	giysinizi	ve	herhangi	bir	aleti	yaklaştırmayınız.

•	 Siz	ya	da	başkalarının	şiddetli	bir	şekilde	yaralanması	riskini	azaltmak	
üzere gıda üzerinde işlem yaparken ellerinizi ve aletleri hareketli 
aparatların uzağında tutun. Bu ayrıca cihazın 
zarar görmemesini de temin edecektir.  

•	 Aparatlar	hareket	ederken	asla	gıda	veya	sıvıyı	
hazneden almaya kalkışmayın. Her daim motor 
tamamen durana kadar bekleyin.   

•	 Cihaza	aşırı	miktarda	gıda	koymayın.	

•	 Aparatlarını	yıkamadan	önce,	MUTLAKA mikserinizden çıkarınız. 

•	 Mikserinizi	gıda	harici	parlayıcı,	yanıcı	maddeleri	karıştırmak	için	
kullanmayınız. 

•	 Mikserinizin	temizliği	ve	bakımı	dışında	herhangi	bir	müdahalede	
bulunmayınız. 

•	 Cihazınızı	tavsiye	edildiği	şekilde	ve	amacına	uygun	kullanınız

Hız Kontrol Rehberi
•	 Hız	kontrol	düğmesi	çalıştırırken	en	düşük	hız	seviyesine	ayarlanmalıdır	
ve daha sonra malzemelerin haznenin dışına sıçramasını önlemek üzere 
istenen yüksek seviyedeki hıza yavaş yavaş getirilmelidir.

Kapalı	(Off)	

Min-	 En	düşük	karıştırma	hızı

1- Yavaş karıştırma, birleştirme, ezme ve her türlü 
karıştırma işlemine başlanması.

2- Yavaş karıştırma, ezme ve daha hızlı 
karıştırma.

3-	Orta	ağırlıktaki	pasta	hamurlarının	karıştırılması.

4-	Orta	hızda	çırpma	veya	dövme.

5- Krema, yumurta beyazı ve kaynamış 
şekerli karışımların çırpılması.

6- Az miktarda krema veya yumurta beyazının çırpılması.

Max-	En	hızlı	karıştırma	hızı.

TR
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Not: Mayalama hamurunu hazırlarken 2. seviye hızın üzerine çıkmayın. 
Bu şekilde hareket edilmesi miksere zarar verebilir.

Aparat Kullanım Rehberi
•	 Karıştırıcı: Normal	ile	ağır	arası	karışımlar	için	kullanın:	Kekler,	bisküviler,	
kremalı şekerli karışımlar, çörekler, patates ezmesi ve hamur işleri. 

•	Çırpıcı: İçerisine	hava	girmesi	gereken	karışımlar	için	kullanın:	Yumurtalar,	
yumurta beyazı, ağır krema, kaynatılmış şekerli karışımlar, pandispanya 
ve mayonez. 

•	Hamur Yoğurucu: Mayalama hamurunu 
karıştırıp,	yoğurmak	için	kullanın:	Ekmekler,	
kahveli kekler, sandviç ekmekleri ve poğaçalar. 

Karıştırma İşlemi
•	 Yemek	tariflerinin	bir	çoğunda	doğru	bir	
karıştırma işlemi için gereken zaman ve ihtiyaç 
duyulan hız belirtilmektedir.   

•	 Motor	gövdesini	yukarı	doğru	hareket	ettirmek	için	kolu	yukarı	doğru	
çeviriniz.

•	 Önce	sıçramaya	karşı	koruma	kapağına	takınız.	

•	 Karıştırma	kabını	yuvaya	yerleştirin	ve	yerine	oturtuncaya	kadar	
döndürünüz.

•	 Kullanacağınız	aparatı	üst	kısmından	çıkış	
milinin içine yerleştirerek kilitleyiniz.

•	 Malzemeleri	her	zaman	için	direkt	olarak	hareket	eden	çırpıcı	içerisine	
değil de haznenin yan kısmına olabildiğince yakın bir şekilde yerleştirin.

•	Malzemenin içeriğine 
bağlı olarak sıvı 
karışımlarda 1,4’ye kadar, 
hamur karışımlarda ise 2 
kg’a kadar kase içerisine 
malzemeyi ekleyiniz. 
Motor gövdesini aşağıya doğru hareket erttirmek 

için  yine kolu yukarı doğru çevirerek motor gövdesini aşağıya doğru 
itiniz. Cihazınızın güç kablosunu prize takınız. Hız kontrol düğmesini uygun 
ayar seviyesine getirerek  çalıştırınız.

Not : Mikserinize ilave etmek istediğiniz malzemeleri kapağını açmadan 
pratik bir şekilde sıçratmayı önleyen kapağın üzerindeki boşluktan 
ekleyebilirsiniz.

•	 Sıçramayı	önlemek	üzere	çırpıcıları	karışımın	içerisinde	tutun	ve	
çırpıcıları karışımın içerisinden çıkartmadan önce her zaman için mikseri 
kapatınız.

•	Yoğurma	veya	karıştırma	işlemlerinden	
sonra karışım top haline geldiğinde hız 
düğmesini  “off” konumuna getirerek güç 
kablosunu prizden çekiniz.

•	Motor	gövdesini	yukarı	doğru	hareket	
ettirmek için kolu yukarı doğru çeviriniz. 
Karıştırıcı aparatın kilit somununu yukarı 
doğru itip saatin tersi yönünde döndürerek 
çırpıcı vs. çıkartın. Daha sonra sıçramayı 
önleyici aparatı yerinden çıkarttıktan sonra 
işleminiz son bulacaktır.

TR
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TEMİZLİK VE BAKIM 
•	 Temizlemeden	önce	güç	kablosunu	prizinden	çıkarınız.

•	 Cihazla	işiniz	bittiğinde	üzerinde	kalan	gıdaların	kurumasını	önlemek	
için aksesuarları çok bekletmeden temizlemenizi tavsiye ederiz. Bu işlem 
temizliği daha kolay ve daha etkili kılacaktır. 

•	 Hazne	temiz,	sıcak,	sabunlu	suyla	yıkanmalı,	durulanıp,	iyice	
kurulanmalıdır. 

•	Cihazın	gövdesini	sadece	nemli	bir	bez	
kullanarak temizleyebilirsiniz. Ana gövdeyi asla 
suya daldırmayınız! Cihazınıza zarar verebilecek 
deterjanlar kullanmayınız.

•	Aparatların	bulaşık	makinesinde	yıkanması	
uygun değildir. Sıcağa veya zarar verebilecek 
temizleyicilere maruz kalırsa aparatlara zarar 
verebilir. 

•	 Sıcak	sabunlu	su	ile	temizlenmesi	yeterlidir.	
Aparatları tekrar monte etmeden önce mutlaka 
kurutunuz.

Kullanım ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler

220-240 V  50/60 Hz   
700 W

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE
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. 

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.

 
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 China
Tel: 444 1 800

www.arzum.com

TR



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.
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 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.

CRUST MIX
AR 1029 STANDLI MİKSER

BELGE NO: 0025                                                            BELGE TARİHİ: 03/09/2014
İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
  34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
E-POSTA : 
FİRMA YETKİLİ İMZASI:
 ARZUM ELEKTRİKLİ 
 EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : KARIŞTIRICI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : CRUST MIX
TYPE NO : AR 1029
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA
UNVAN : 
ADRES :
TEL - FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu 
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair 
Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.



www.arzum.com
GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b 

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80  Faks: (0212) 467 80 00A
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