MİO LUX
A R 18 6 D O Ğ R AY I C I
AR 186 CHOPPER
AR 18 6 ZE R K LE I N E R

KU L L A N M A K I L AV U Z U
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

400 W

TR

MİO LUX
AR 186 DOĞRAYICI
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1- 2 kademeli çalıştırma düğmesi

4- 0.5 litre kapasiteli plastik hazne

2- Motor (Ana gövde)

5- Çift katlı, çift taraflı paslanmaz
çelik bıçaklar

3- Şeffaf ara kapak

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR
Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.
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• Arzum Mio Lux Doğrayıcı’nızın 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. Aksi
takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
• 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.
• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları
kullanmayınız.
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• Arzum Mio Lux Doğrayıcı’nızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya
çok yakınına KESİNLİKLE yerleştirmeyiniz.
• Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz
ile temas etmemesine dikkat ediniz.
• Parçalayıcı bıçağı kullanırken, taşırken ya da temizlerken
doğru yerden tutmaya dikkat ediniz. Ciddi yaralanmalara
neden olabilir. Bıçağı yıkarken kesici yüzü uzakta olacak
şekilde yukarıda tutunuz.
• Parçalayıcı bıçağı hiçbir
çalıştırmayınız, tehlikelidir.

zaman

haznenin

dışında

• Cihazınız çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi,
saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
• Doğrayıcınıza başka ürünlere ait aksesuarları KESİNLİKLE takmayınız.
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan
tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
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• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden
dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal Arzum Yetkili
Servisine başvurunuz.

• Şeffaf ara kapağı hazne
üzerindeki yuvasına çevirerek
yerleştiriniz.

• Hazneyi KESİNLİKLE gazlı ocak, elektrikli ocak veya bunlara benzer ısıtıcılı ya da
alevli yüzeylerde kullanmayınız.

Cihazınız; şeffaf ara kapak,
hazne üzerine yerleştirilmeden
çalışmaz.

• Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
Sadece yetkili servislerine götürünüz.
• Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan, bakım ve temizliğini
yaparken, MUTLAKA prizden çekiniz.
• Arzum Mio Lux Doğrayıcı’nızın bıçağı tamamen durmadan doğrayıcı gövdesini ve
şeffaf ara kapağı KESİNLİKLE çıkartmayınız.
• Cihazınızı boş iken çalıştırmayınız. Cihaz zarar görebilir.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

UYARI:
• BU CİHAZ MAKSİMUM 10 SN.SÜREKLİ ÇALIŞMAK ÜZERE DİZAYN
EDİLMİŞTİR. GIDALAR HAZIRLANIRKEN BU SÜRENİN AŞILMAMASINA
DİKKAT EDİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE CİHAZINIZ ZARAR GÖREBİLİR.
HER 10 sn’DE BİR CİHAZIN 1 DAKİKA KADAR SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

KULLANIM ÖNERİLERİ
• Arzum Mio Lux Doğrayıcı’nızı kullanmadan önce aksesuarlarını ılık su ile yıkayınız.

Parçalama:
• Ana gövdeyi
(motor) ve
şeffaf ara kapağı
haznenin
üzerinden
çıkardıktan
sonra çift taraflı
paslanmaz
çelik bıçakları üst üste yerleştiriniz ve hazne içindeki yuvasına oturtunuz.
• Parçalamak istediğiniz malzemeyi (büyük ise 2 ya da 3 parçaya bölerek) haznenin
içine koyunuz.

• A n a
gövdeyi (motor) ara kapak üzerine koyunuz ve yuvasına iyice
oturduğundan emin olduktan sonra, cihazınızın fişini prize
takınız ve çalıştırma düğmesine basarak bıçağın çalışmasını
sağlayınız.
NOT: Cihazınızın çalıştırma düğmesi 2 kademelidir;
düğmeye hafif bastığınızda yavaş, biraz daha sert
bastığınızda hızlı çalışacaktır.
• Eğer ürününüzü çalıştırdıktan sonra doğranmamış parçalar
kalırsa bir spatula yardımı ile malzemeyi karıştırıp tekrar
deneyiniz.
• Arzum Mio Lux Doğrayıcı’nızın çift katlı, çift taraflı
paslanmaz çelik bıçakları sayesinde BUZ kırabilirsiniz.
• Hazneyi, şeffaf ara kapağı, kesici bıçağı işiniz bittiğinde
hemen temizleyiniz ve nemli bir bezle
kurulayınız.
• Cihazınız ile işlem yapmadan önce şeftali, kayısı, erik
vb. meyvelerin çekirdeklerini, badem, fındık, ceviz vb.
kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız.
• Ürününüzü
kullanırken
hazneyi
ağzına
kadar
doldurmayınız. Belirtilmiş olan max. kapasiteye uyunuz.

BAKIM VE TEMİZLİK
Arzum Mio Lux Doğrayıcı’nızı uzun yıllar kullanabilmeniz için yapmanız gereken
bakım ve temizlik çok kolay ve kısadır.
• Mini doğrayıcınızı temizlemeden önce, fişinin prizden
çekilmiş olmasına dikkat ediniz ve cihazın soğumasını
bekleyiniz.
• Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları
kullandıktan sonra yıkamanız çok önemlidir.
• Motor (Ana gövde); KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya
daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.
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• Çift taraflı paslanmaz çelik bıçağı, şeffaf ara kapağı ve
hazneyi ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.
• Parçalayıcı bıçağı kullandıktan sonra hemen yıkayınız ve
mutlaka kurutunuz.
• Bıçaklar çok keskin olduğu için temizlerken dikkat ediniz.
• Her kullanımdan sonra aynı işlemleri tekrarlayınız.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

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

Kullanım Ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler
220 - 240 V ~ 50 / 60Hz
400 W

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.

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

- 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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Made in Turkey
Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00
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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.
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BELGE NO: 85460		
BELGE ONAY TARÝHÝ: 22/06/2010
ÝMALATÇI 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:
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ÜRÜNÜN CÝNSÝ
MARKASI		
MODELÝ		
TYPE NO		
BANDROL VE SERÝ NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
GARANTÝ SÜRESÝ
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ
SATICI FÝRMA
UNVAN		
ADRES		
TEL - FAKS		
FATURA TARÝH VE NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE

: MUTFAK ROBOTU
: ARZUM
: MİO LUX
: AR 186
:
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: 3 YIL
: 20 ÝÞ GÜNÜ
:
:
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:
:

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.
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