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PASTO
AR 183 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 Pasto 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.

• 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.

TR

1- Ana gövde (Motor bölümü)

2- Aparat çıkartma düğmesi

3- Açma kapama ve 5 kademeli hız  
 ayar düğmesi

4- Turbo düğmesi

5- Çırpıcı aparat (sağ)

6- Çırpıcı aparat (sol)

7- Yoğurucu aparat (sağ)

8- Yoğurucu aparat (sol)

9- Plastik tıpa

10- 3.5 lt. Dönen kase

11- Mikser çıkarma düğmesi

12- Mikser yuvası

13- Yuva açma düğmesi

14- Stand
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• 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.

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

• Aparatlarını yıkamadan önce, MUTLAKA mikserinizden çıkarınız.

• Mikserinizin motorunun aşırı ısınmaması için, hamur yoğurma uçlarını düşük 
hızda ya da 2 konumunda çalıştırarak kullanınız.

• 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.

ARZUM PASTO MİKSER’İNİZ 2 FARKLI İŞLEVİ OLAN APARATLARDAN 
OLUŞMAKTADIR.

• ÇIRPICI UÇLAR: Sıvı hamurları karıştırmak, krema 
,sos,puding çırpmak, krep vb. hamuru hazırlamak için 
kullanılabilir.

• YOĞURUCU UÇLAR: Daha katı hamurlar,kurabiye 
hamuru hazırlamak, tereyağı ve şeker çırpmak için 
kullanılabilir.

MİKSERİNİZİN APARATLARININ 
YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI
• Yoğurucu ve çırpıcı uçları yerleştirmeden önce, mikserinizin kapalı “ 0 ” 
konumunda olduğundan ve fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz. 

DİKKAT: Çırpıcı aparatlardan birinin altında plastik tıpa bulunmaktadır. Bu plastik 
tıpa karıştırma esnasında haznenin dönmesine yardımcı 
olmaktadır.

Mikserin alt tarafını yüzünüze doğru çevirdiğinizde 
plastik tıpalı çırpıcının MUTLAKA sol aparat yuvasına 
takılması gerekmektedir.

• Çırpıcı uçları gövdede yer alan aparat bağlantı 
yuvalarına tamamen oturuncaya kadar yavaşça bastırarak 
yerleştiriniz.

• Çırpmak veya yoğurmak istediğiniz malzemeleri uygun 
bir kaba koyunuz. Bu malzemelere göre uygun bir hız 
seçerek mikserinizi çalıştırınız. Hız ayar düğmesini aşağı 
veya yukarı kaydırarak cihazınızın çalışma hızını artırıp 
azaltabilirsiniz. Çırpma işlemine düşük hızla başlanması 
ve daha sonra aşamalı olarak hızın arttırılması önerilir. 

• Mikserinizi malzemeleri koyduğunuz kabın içinde 
çalıştırınız ve çırpıcıları kabın dibine dik olarak kullanınız. Malzemelerin daha iyi 
karışması için uçları kabınızın içinde sürekli dolaştırınız. Herhangi bir alet yardımıyla 
kabınızın kenarına bulaşan karışımı sıyırmak isterseniz, MUTLAKA mikserinizi 
kapatınız.

• Çırpma veya yoğurma işlemi sırasında karışıma yeni malzemeler ilave ettiğinizde 
hızı birinci seviyeye getiriniz ve daha sonra uygun hız 
kademesine gelinceye kadar hızı aşamalı olarak tekrar 
arttırınız.

• İşiniz bittiğinde, hız ayar düğmesini “0” kapalı konumuna 
getiriniz ve uçları çıkartmak için aparat çıkartma düğmesine 
basınız.

UYARI: Yoğurucu ve çırpıcı uçları 3 dakikadan fazla 
sürekli olarak kullanmayınız. Bu süre sonunda cihazınızın motorunun soğuması 
için bekleyiniz.

STAND ÜZERİNDE KARIŞTIRMA
• İlk olarak mikserin ön kısmını, mikser yuvasının ön tarafındaki takma askısına 
yerleştirin ve sonra da mikserin arka ucunu bastırın (‘klik’ sesi duyulacaktır).

• Yuva açma düğmesine basın 
ve mikserle birlikte yuvayı 
arkaya doğru yatırın.

• Çırpıcıları veya yoğurma 
kancalarını miksere takınız. 

• Gerekirse bunu 
gerçekleştirirken çırpıcıları veya 
yoğurma kancalarını hafifçe döndürün.

NOT: Plastik tıpalı çırpıcıyı mikserin alt kısmında bulunan sol 
yuvaya taktığınızdan emin olunuz.

• Fişi prize takın.

• Malzemeleri hazneye koyun.

• En iyi sonucu elde etmek için kaba önce sıvı sonra kuru 
malzemeleri koyun.

• Kabı stand üzerine yerleştirin.
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• Yuva açma düğmesine basın ve mikseri yatay konuma 
getirerek çırpıcıları veya yoğurucuları karıştıracağınız malzeme 
seviyesine indirin.

• Mikseri açın.

• Turbo düğmesine basarak hamur gibi yoğun malzemeleri 
daha hızlı karıştırabilirsiniz.

• Karışımın düzgün bir şekilde karıştırılmasını sağlamak 
amacıyla karıştırılmamış malzemeleri çıkarmak için bir spatulayı 
kasenin kenarlarına doğru bastırın.

HIZ AYARI
Aşağıda gösterilen hız ayarları, hazırlayacağınız karışımlarda en iyi sonucu alabilmeniz 
için tavsiye edilmektedir.

Kapalı 

0

Düşük

1 Sıvıları ve kuru malzemeleri karıştırmak için, tereyağı ve şeker çırpmak için.

2 Sos, puding ve krep hamuru hazırlamak için.

Orta

3  Sıvı hamurlar hazırlamak için, tereyağı ve şeker çırpmak, kurabiye ve kek hamuru 
hazırlamak için.

Yüksek

4-5 Köpüklü, hafif (beze gibi) hamurlar ve krema hazırlamak, yumurta 
(akı, sarısı, akı+sarısı) çırpmak,haşlanmış patates ezmek, püre yapmak için.

Turbo Düğmesi

• Turbo düğmesi hız ayar kademesine bakılmaksızın 
istenildiği zaman kullanılabilir.
(0 konumu hariç)

• TURBO konumunda, mikserinizi en yüksek hızda birkaç 
saniye kullanabilirsiniz. 

• Mikserinize ve motoruna aşırı ısınmadan dolayı zarar 
vermemek için, TURBO konumunu 1 dakikadan fazla sürekli olarak kullanmayınız. 
Bu süre sonucunda cihazınızın soğumasını bekleyiniz.

BAKIM VE TEMİZLİK 
• Arzum Pasto Mikser’inizle işiniz bittiğinde, açma 
/ kapama düğmesini “ 0 ” kapalı konumuna getiriniz ve 
cihazınızın fişini prizden çekiniz. 

• Aparat çıkartma düğmesine basarak mikserinizin aparatlarını çıkartınız ve yıkayınız. 
Mikserinizin aparatlarını ve kasesini sıcak suyla, elde ya da bulaşık makinesinde 
yıkayabilirsiniz. Aparatları yeniden kullanmadan önce iyice kuruduğundan emin olunuz. 

• Cihazınızın ana gövdesini, standı ve kablosunu ASLA su ya da diğer başka bir 
sıvıya daldırmayınız. Ana gövde, stand ve kabloyu nemli ve sabunlu bir bezle siliniz ve 
MUTLAKA kurulayınız.

Kullanım ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler
220 - 240 V ~ 50 Hz
300 W
5 kademeli hız ayar düğmesi

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.
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Üretici / İthalatçı:

Manufacturer / Importer:

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 P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80  Faks: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

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

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala 
ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, 
malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden 
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde 
giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya 
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

  - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde 
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi 
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı 
sürekli kılması,

  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

  - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması

  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde 
sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden 
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi 
veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

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

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne 
başvurabilir.



GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 115115  BELGE ONAY TARÝHÝ: 30/07/2012
İTHALATÇI FÝRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESÝ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
  34050 EYÜP-ÝSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI:

 ARZUM ELEKTRÝKLÝ 
 EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ

ÜRÜNÜN CÝNSÝ : KARIŞTIRICI
MARKASI  : ARZUM
MODELÝ  : PASTO
TYPE NO  : AR 183
BANDROL VE SERÝ NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
GARANTÝ SÜRESÝ : 3 YIL
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 20 ÝÞ GÜNÜ
SATICI FÝRMA
UNVAN  : 
ADRES  :
TEL - FAKS  :
FATURA TARÝH VE NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE :

Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve 
bu Kanun’a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna 
Dair Teblið uyarýnca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafýndan izin verilmiþtir.
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  34050 EYÜP-ÝSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI:

 ARZUM ELEKTRÝKLÝ 
 EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ

ÜRÜNÜN CÝNSÝ : KARIŞTIRICI
MARKASI  : ARZUM
MODELÝ  : PASTO
TYPE NO  : AR 183
BANDROL VE SERÝ NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
GARANTÝ SÜRESÝ : 3 YIL
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 20 ÝÞ GÜNÜ
SATICI FÝRMA
UNVAN  : 
ADRES  :
TEL - FAKS  :
FATURA TARÝH VE NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE :

Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve 
bu Kanun’a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna 
Dair Teblið uyarýnca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafýndan izin verilmiþtir.
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GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

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

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala 
ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, 
malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden 
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde 
giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya 
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

  - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde 
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi 
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı 
sürekli kılması,

  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

  - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması

  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde 
sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden 
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi 
veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

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

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne 
başvurabilir.



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 00
www.arzum.com  arzum@arzum.comA
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