MEYVİX
A R 1 8 0 K AT I M E Y V E
S I K A C A Ğ I

KULLANMA KILAVUZU

GE
G EN İ Ş
YİYECEK
KAN A LI

800 W

MEYVİX
AR 180 KATI MEYVE SIKACAĞI

Arzum marka katı meyve sıkacağını tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu
ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR
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• Arzum Meyvix Katı Meyve Sıkacağı 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.
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• Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı
kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
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• 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 oynamalarına müsaade etmeyiniz.
• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları
kullanmayınız.
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• Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına
yerleştirmeyiniz.
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• Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına
yerleştirmeyiniz.
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• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan
tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
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• Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı
zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisi’ne
başvurunuz. Orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
• Cihazınızı çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayınız.

1- İtici

• Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm parçaların doğru şekilde takıldığından emin
olunuz. Güvenlik mandalı kilitlenmediği sürece cihazınız çalışmayacaktır.

2- Yiyecek koyma kanalı

9- Çalıştırma ve 2 kademeli
hız ayar düğmesi

3- Kapak

10- Döner mil

• Posa haznesini cihazınız çalışırken yerinden çıkarmayınız.

4- Paslanmaz çelik parçalayıcı / süzgeç

11- Ana gövde (motor)

5- Meyve suyu toplayıcı

12- 1,50 lt kapasiteli sürahi

• Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız,
nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.

6- 2 lt kapasiteli posa haznesi

13- Sürahi kapağı

7- Güvenlik mandalları

14- Köpük ayırıcı

• Cihazınızı 2 dakika çalıştırıp 2 dakika dinlendirerek kullanınız.

• Parçalayıcı / süzgeçte yer alan kesici dişler son derece keskindir, dikkatli olunuz.
Temizleme sırasında mutlaka fırça kullanınız.

8- Meyve suyu akma ağzı
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• Arzum Meyvix Katı Meyve Sıkacağının parçalarını değiştirirken taşımadan,
temizlemeden ve kullanmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
• Cihazınızın fişini prize takılı bırakmayınız. İşiniz bittiğinde fişini prizden çekiniz ve
açma / kapama düğmesini “0” (kapalı) konumuna getiriniz.
• Cihazınızın üzerinde başka cihazların aksesuarlarını kullanmayınız. Aksi takdirde
cihazınız zarar görebilir.
• Elinizi veya başka bir cismi meyve sıkma kanalına sokmayınız. Meyveleri koyarken
her zaman iticiyi kullanınız.
• Parçalayıcı / süzgeçte çatlaklar görürseniz veya bir şekilde zarar görmüşse,
cihazınızı KESİNLİKLE kullanmayız ve en yakın Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

CİHAZINIZIN KULLANIMA
HAZIRLANMASI
• İlk kullanımdan önce, cihazınızın ana gövde (motor) bölümü hariç diğer tüm
aksesuarları temizlik ve bakım bölümünde belirtildiği gibi temizleyiniz.
• Meyve suyu toplayıcıyı
ana gövde üzerine, meyve
suyu akma ağzı ön tarafa
gelecek şekilde yerleştiriniz.
Posa haznesini hafifçe eğerek
cihazınızın arka kısmındaki
yerine yerleştiriniz.

• Cihazınızın
şeffaf
üst
kapağını yerine yerleştirdikten
sonra, güvenlik mandallarını
yukarıya doğru kaldırarak şeffaf
kapak üzerindeki yerlerine
yerleşmesini
sağlayınız.Tam
olarak yerleştiğinde “klik” sesi
duyulacaktır.
• Yiyecek iticinin üzerindeki
oyuk
kısmın,
besleme
kanalının ön kısmındaki
çıkıntıya gelecek şekilde
hizalayarak iticiyi besleme
borusuna yerleştiriniz.
• Sürahiyi, kapağını kapattıktan sonra meyve suyu akma ağzını içine alacak şekilde
koyunuz. Sıçramayı önlemek veya buzdolabında saklamak için sürahi kapağını kapatınız.

HIZ AYAR DÜĞMESİ
• Cihazınızda 2 farklı hız kademesi bulunmaktadır.
0 Kapalı
1 Yumuşak meyve ve sebzeler için (Çilek, üzüm,
ananas, armut, karpuz vb)
2 Tüm meyve ve sebzeler (elma, havuç gibi katı
meyveler dahil)

• Meyve sıkma sırasında
posa haznesini boşaltmak
için cihazınızı kapatınız ve
posa kabını dikkatli bir
şekilde çıkarınız.

CİHAZINIZIN KULLANILMASI
• Arzum Meyvix Katı Meyve Sıkacağınız ancak parçaları düzgün takıldığında ve
kapağı yerine mandalla sabitlendiğinde çalışacaktır.

NOT: Cihazınızı
çalıştırmadan önce boş
posa haznesini MUTLAKA yerine yerleştiriniz.
• Parçalayıcı / süzgeci, meyve suyu toplayıcı üzerine
yerleştiriniz ve döner mile tam olarak oturduğundan emin
olunuz. Tam oturduğunda “klik” sesi duyulacaktır.

• Sebze ve / veya meyveleri yıkayınız ve yiyecek koyma
kanalından geçecek şekilde kesiniz. Geniş besleme kanalı
sayesinde birçok meyve ve sebzeyi kesmeden koymanız
mümkün olmaktadır.

NOT: Kullanmaya başlamadan parçalayıcı / süzgeci
mutlaka kontrol ediniz. Hasar veya çatlaklar varsa,
cihazınızı kullanmayınız ve en yakın Arzum Yetkili
Servisi’ne başvurunuz.
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• Sürahiyi meyve suyu akma ağzına yerleştiriniz.
• Çalıştırma düğmesini 1 veya 2 hız konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız.
• Malzemeleri yiyecek besleme kanalına koyunuz ve iticiyi kullanarak döner
parçalayıcı / süzgece doğru hafifçe bastırınız.

• Kullandığınız elmanın cinsi, hazırladığınız elma suyunun kıvamını etkiler. Elma ne kadar
sulu olursa, çıkan su o kadar bol olur. İstediğiniz şekilde su üreten bir elma türü seçiniz.
• Elma suyu hızla kararır. Bu süreci yavaşlatmak için elma suyunun içine birkaç damla
limon suyu katabilirsiniz.
• Muz, papaya, avokado, incir ve mango gibi meyveler nişasta içerdiklerinden meyve
suyu sıkacağında işlem görmeye uygun değillerdir. Bu meyvelerin suyunu sıkmak için
mutfak robotu, blender veya çubuk blender kullanınız.
• Marul gibi yapraklı sebzeler de meyve sıkacağında işlem görebilir.
• Şeker kamışı gibi çok sert ve / veya lifli / nişastalı meyve ve sebzeler meyve suyu
sıkacağında işlem görmeye uygun değillerdir.

NOT: Yiyecekleri iterken, iticiye çok fazla baskı uygulamayınız; aksi takdirde, iyi
bir sonuç elde edilemeyebilir ve hatta parçalayıcı / süzgecin durmasına neden
olabilir.

ÖNEMLİ:
1- Suyunu sıktığınız meyve sularını fazla bekletmeden tüketiniz. Uzun süre havayla
temas etmesi halinde, meyve suyu hem tadını hem de besin değerini kaybedecektir.

DİKKAT: Yiyecek koyma kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka bir cisim
sokmayınız. Sadece iticiyi kullanarak yiyecekleri itiniz.

2- Maksimum miktarda meyve su elde etmek için yiyecek iticiyi mümkün
olduğunca yavaş bastırınız.

• Tüm yiyecekleri sıktıktan sonra meyve suyu akışının durmasını bekleyiniz ve
cihazınızın
çalıştırma
düğmesini “0” konumuna
getirerek cihazınızı kapatınız
ve parçalayıcı / süzgeç
durana kadar bekleyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Köpük ayırıcıyı meyve
suyu sürahisine koyunuz ve
kapağını takınız. Bu sayede meyve suyunu dökerken köpük sürahide kalacaktır.

• Cihazı temizlemek için ovma telleri, alkol, benzin veya
aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici
sıvılar kullanmayınız.

NOT: Meyve suyunuzu köpüklü koyu kıvamda içmek isterseniz, köpük ayırıcıyı
kullanmayınız.

İPUÇLARI
• Sıkma işleminden önce meyve ve sebzeleri iyice yıkayınız.
• Daha çok su içerdiklerinden taze meyve ve sebze kullanınız. Meyve suyu
sıkacağında daha çok ananas, pancar, kereviz sapı, elma, salatalık, havuç, ıspanak,
kavun, domates, nar, portakal ve üzüm gibi meyve ve sebzelerin sularını sıkabilirsiniz.
• Çekirdekli meyvelerde, örneğin; kiraz, şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin
çekirdeklerinin çıkartılması şarttır.

• Cihazınızı her kullanımdan sonra temizlemeniz cihazınızın performansını
artıracaktır ve daha kolay temizlenmesini sağlayacaktır.
• Cihazınızın motor bölümünü nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Motor ünitesini
asla suya sokmayınız ya da musluk altında yıkamayınız.

• Meyve suyu sıkma işlemi bittiğinde, cihazınızı kapatınız,
parçalayıcı / süzgeci dönmesi durana kadar bekleyiniz ve
fişini prizden çekiniz
• Kirli parçaları sırasıyla ana gövde üzerine yerleştirdiğiniz yerlerinden sökünüz.
Öncelikle Posa haznesini
alınız, sonrasında sırasıyla;
iticiyi alınız, mandalı açınız
ve üst kapağı alınız, meyve
suyu toplayıcıyı parçalayıcı /
süzgeç ile beraber çıkarınız.

• Kabuklarını soymanıza gerek yoktur. Sadece portakal, ananas gibi sebze ve
meyvelerin kabuklarını soyunuz. Ayrıca, tadı acı olduğundan narenciye ürünlerinin
beyaz liflerini soyunuz.
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Ananas - Elma - Havuç - Portakal Kokteyli
- 1 kap küp şeklinde doğranmış, soyulmuş ananas
- 1 kap küp şeklinde kesilmiş elma
- 2 adet küçük havuç
- 1 adet soyulmuş portakal
• Bu parçaları, temizleme fırçası kullanarak az miktarda bulaşık deterjanıyla ılık suda
yıkayınız ve musluk altında durulayınız.

Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız.
Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

• Parçalayıcı / süzgeci temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Üzerinde yer alan dişler
çok keskindir, yaralanmalara sebep olmaması için bir temizleme fırçasını kullanarak
dikkatlice temizleyiniz.

Ananas - Şeftali - Armut Kokteyli

NOT: Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ayrılabilir
plastik parçaları bulaşık makinesinin üst tepsisinde yıkayınız. Isıtıcı elemanlardan
yeterince uzakta olduğundan emin olunuz.

TARİFLER
Havuç - Elma - Salatalık Kokteyli
- 2 adet havuç

- 1/ 2 doğranmış, soyulmuş ananas
- 2 adet şeftali (kabuğu soyulmuş)
- 2 adet küçük armut (sapı çıkarılmış)
Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız.
Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

Çilek - Armut - Portakal - Havuç Kokteyli
- 1 kap çilek
- 1 kap küp şeklinde doğranmış armut (sapı çıkarılmış)

- 9 adet yeşil elma

- 1 adet soyulmuş portakal

- 1 adet salatalık
Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız.
Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

Meyve Kokteyli

- 1 adet küçük havuç
Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız.
Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

- 1 büyük boy elma
- 1 kabuğu soyulmuş portakal
- 4 adet orta boy kayısı
- 2 kap küp şeklinde soyulmuş kavun
Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız.
Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.
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SORUNLARIN GİDERİLMESİ
PROBLEM		

ÇÖZÜM

Cihaz çalışmıyor.

Cihazınızda bir güvenlik sistemi bulunmaktadır.
Cihazınızın tüm parçaları doğru olarak takılmazsa
çalışmaz. Cihazınızı kapatarak, parçaların doğru olarak
takılıp takılmadığını kontrol ediniz.

Cihaz ilk birkaç kez
kullanıldığında motor
ünitesinden kötü koku
geliyor.

Bu durum normaldir. Cihazınız birkaç kullanım
sonrasında bu kokuyu vermeye devam ederse,
kullandığınız malzeme miktarlarını ve işleme süresini
kontrol ediniz.

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.

Cihaz çok fazla ses çıkarıyor,
kötü bir koku veriyor, çok Cihazınızı kapatarak fişini prizden çekiniz. En yakın
ısınıyor ve duman çıkarıyor. Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.
Parçalayıcı / süzgeç tıkandı.

Parçalayıcı / süzgeç yiyecek
koyma kanalına temas
ediyor veya çalışırken çok
sarsıntı yapıyor.

Cihazınızı kapatınız, yiyecek koyma kanalını ve
parçalayacı / süzgeci temizleyerek daha az miktarları
işleyiniz.
Cihazı kapatıp fişini çekiniz. Parçalayıcı / süzgecin
posa toplayıcının üzerine doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol ediniz. Parçalayıcı/süzgecin
taban kısmında bulunan tırnakların dönen mil üzerine
düzgün şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Çatlaklar,
çizikler, rendeleme diskindeki gevşemeler ve diğer
aksaklıklar arızaya neden olabilir.

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.

Üretici / İthalatçı:
Kullanım ömrü 7 yıl

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Teknik Özellikler

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

800 W

Made in P.R.C.

KB: 2min

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00
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GARANTİ ŞARTLARI

MEYVİX
AR 180 KATI MEYVE
S I K A C A Ğ I

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.

GARANTİ BELGESİ
BELGE NO: 103326		
BELGE ONAY TARÝHÝ: 28/06/2013
ÝTHALATÇI 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:

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.

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

: MEYVE SEBZE SIKACAĞI
: ARZUM
: MEYVİX
: AR 180
:
:
: 3 YIL
: 20 ÝÞ GÜNÜ
:
:
:
:
:
:

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.

AR180-190813

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.com

