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1- İtme Borusu 

2- Besleme Borulu Kapak

3- İnce Dilimleme Bıçağı

4- İnce Rendeleme Bıçağı

5- Kalın Dilimleme Bıçağı

6- Kalın Rendeleme Bıçağı

7- Bıçak Yuvası

8- Aparat Yuvası

9- Musluklu Hazne

10- Ana gövde

11- Kontrol Düğmesi

RENDECİ
AR 187 RENDE VE SALATA ROBOTU
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Arzum marka Rende ve Salata robotunu tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. 
Bu ürünün de diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

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

ÖNEMLİ UYARILAR
• Arzum Rendeci Rende ve Salata Robotu’nuzun 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.

• Cihazı sadece topraklı prize takınız. 

• Cihazı prize takmadan önce elektrik kordonunu tamamen açın. Cihazı asla 
kapaksız çalıştırmayınız.

• Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte 
kullanılmamalıdır. Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçalar hasarlıysa cihazı 
kesinlikle kullanmayınız.

• Cihazı veya herhangi bir parçasını mikrodalgada kullanmayınız.

• Cihazı her zaman kontrol düğmesini 0 konumuna getirerek kapatınız. Cihazın 
kapağını çıkartmadan önce hareketli parçaların durmasını bekleyiniz.

• Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. 
Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları 
kullanmayınız. 

• Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) 
veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin 
gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların cihazı kullanmasına veya cihazla oynamalarına 
müsaade etmeyiniz.

• Rende ve dilimleme bıçakları keskin oldukları için 
ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Bıçakları tutarken, 
bıçak çerçevesine yerleştirirken ve temizlerken dikkatli 
olunuz.

• Elektrik çarpması riskinden kurtulmak için, ana 
gövdeyi (motor) su ya da başka bir sıvının içine 
koymayınız, akan suyun altına tutmayınız.

• Cihazınızı düz bir zemin üzerinde kullanınız. Soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının 
üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz. Cihazınızı çalıştırırken yerini 
değiştirmemeye özen gösteriniz.
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• Cihazınız çalışırken hareketli parçalarına dokunmayınız. Yaralanma ve robotunuzun 
hasar görme riskini azaltmak için cihazınız çalışırken ellerinizi, elbisenizi, saçlarınızı, 
spatula ve yiyecek dışındaki diğer aksesuarları bıçaklardan uzak tutunuz.

• Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. 
Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı 
zarar gördüyse, herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli 
işlemlerin yapılması için en yakın Arzum Yetkili Servisine başvurunuz. Cihazınızda 
sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı, 
yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için cihazınızda 
kullanmayınız.

• Cihazınızı kullanırken; yiyecekleri itmek için KESİNLİKLE parmaklarınızı veya çatal, 
bıçak, kaşık vb. kullanmayınız. Bu amaç için sadece itici aparatları kullanınız. 

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Motoru 
kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan 
çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlardan ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Elektrik 
kablosunun cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat ediniz.

• Cihazınızı boşta çalıştırmayınız, zarar görebilir. 

• Cihazınızın motoru tamamen durmadan ana gövdeyi yerinden kaldırmayınız.

• Robotunuzu kullanmadığınız zamanlarda, aksesuarlarını takıp çıkarmadan ve 
temizliğini yapmadan önce fişini prizden çekiniz.

• Cihazınızın çalıştırma düğmesine eliniz dışında başka bir alet ile çalıştırmaya 
çalışmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde amacına uygun kullanınız.

TEHLİKE
• Ana gövde’yi kesinlikle suya veya başka bir sıvıya 
batırmayınız ya da muslukta durulamayınız.

CİHAZINIZIN KULLANIMI
• İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarınız.

• Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce “Temizlik ve Bakım” bölümünü okuyarak 
çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu suyla dikkatlice yıkayarak kurutunuz. Ana 
gövdeyi kesinlikle suya daldırmayınız, hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. 

• Cihazın ana gövdenin kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayınız ya da 
muslukta durulamayınız. Ana gövde ile musluklu hazne arasında su veya diğer 
sıvılar birikirse, cihazı yeniden kullanmaya devam etmeden önce, ana gövdeı iyice 
kurutunuz.
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• Cihazınızı düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

• Sıcak malzemelerle işlem yapmadan önce, bunları 
soğumaya bırakınız. (maksimum sıcaklık 80ºC /175Fº)

• Malzemeleri besleme borusuna girecek kadar küçük 
parçalara ayırınız. Boruya sıkışmalarını önlemek için parçaların 
çok büyük olmadığından emin olunuz.

• Ana gövdeı düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz. Musluklu 
hazneyi ana gövde’nin üstüne koyunuz ve sabitlemek için saat 
yönünün tersine çeviriniz. (Klik sesi duyulur)

• Aparat yuvasını musluklu hazneye yerleştiriniz. Kullanmak istediğiniz diski aparat 
yuvasına yerleştiriniz.

• Kenarlar çok keskindir. Bu kenarlara dokunmayınız.

• Besleme borulu kapağı musluklu haznenin üzerine 
yerleştirin. Kapağı sabitlemek için saat yönünün tersine 
çeviriniz. (Klik sesi duyulur)

• Elektrik fişini prize takınız.

• Doğrama ve dilimleme diskleri 
salatalık, havuç, patates, pırasa ve 
soğan gibi sebzeleri ve bazı peynir 
türlerini doğramak veya dilimlemek içindir.

• Cihazla kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri parçalamaya 
çalışmayınız.

• Bıçak kenarları çok keskindir. Bu kenarlara dokunmayınız.

• Kontrol düğmesini 1 konumuna getiriniz. 

• Malzemeleri besleme borusuna koyunuz.

• Besleme borusuna sığmalarını sağlamak için büyük 
malzemeleri önceden kesiniz. En iyi sonucu elde etmek için 
besleme kanalını eşit miktarda doldurunuz.
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• Parmesan, Gouda veya Emmentaler gibi daha yumuşak 
peynirleri doğrarken, peynirler buzdolabı sıcaklığında 
olmalıdır.

İtme borusunu besleme borusundaki malzemelerin üzerine 
koyunuz ve bastırınız.

TEMİZLİK VE BAKIM
• Robotunuzu temizlemeden önce, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz.
• Cihazı kapatın ve fişini prizden çekiniz. 
• Besleme borulu kapağı saat yönünde çevirin ve musluklu hazneden çıkarın.

•  Diski ve aparat haznesini musluklu hazneden çıkarınız.
• Musluklu hazneyi saat yönünde çevirerek ana gövdeden 
ayırın. 
• Musluklu hazneyi, besleme borulu kapağı, aparat 
yuvasını ve diskleri ılık su ve biraz bulaşık deterjanıyla veya 
bulaşık makinesinde temizleyiniz. 

• Diskleri temizlerken çok dikkatli olun. Kenarlar çok keskindir.

•  Kullandığınız aksesuarları her kullanımdan sonra yıkayınız ve yumuşak temiz bir 
bezle kuruladıktan sonra kaldırınız.

•  Motoru (ana gövdeyi) KESİNLİKLE su veya başka bir 
sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice 
kurulayınız.

• Bıçakları musluk altında temizledikten sonra iyice 
kurulayınız. Tekrar kullanmadan önce zeytinyağı ile hafifçe 
yağlamanızı öneririz. Bıçaklar keskin oldukları için temizleme 
sırasında dikkatli olunuz. 

• Cihazınızın aksesuarlarını temizlemek için; aşındırıcı deterjanlar, bulaşık telleri, 
parlatıcılar ve aerosol temizleyiciler gibi cihazın ve aksesuarların yüzeylerine zarar 
verebilecek maddeler kullanmayınız. 

Dikkat: Ana gövde hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
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CİHAZINIZIN MUHAFAZA EDİLMESİ
• Tüm rende ve bıçak aparatlarını hazne içerisine yerleştirerek 
cihazınızı kolaylıkla muhafaza edebilirsiniz. Öncelikle; dilimleme 
bıçak ve aparatlarını toplama kabı içine yerleştiriniz daha 
sonra rende bıçağını bıçak çerçevesine takınız ve çerçeveyi 
yerine koyunuz. Ara kapağı kapattıktan sonra motoru ve 
itici aparatları da yiyecek kanalına yerleştirerek robotunuzu 
muhafaza ediniz.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

200 W
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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.

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. 
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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: +90 212 467 80 80  Fax: +90 212 467 80 00



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 ŞARTLARI



GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 85460  BELGE ONAY TARÝHÝ: 22/06/2010 
İMALATÇI VEYA 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 : ROBOT
MARKASI  : ARZUM
MODELÝ  : RENDECİ
TYPE NO  : AR 187
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.

RENDECİ
A R  1 8 7
R E N D E  V E 
SALATA ROBOTU 



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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