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Kullanım Kılavuzu

  Önemli güvenlik bilgileri
▪ Cihazlar, sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasiteye sahip kişiler   
 tarafından ve cihaz kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde
 olmayan kişiler tarafından; kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın   
 güvenli kullanımıyla ilgili gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel   
 tehlikeler öğretildiği takdirde kullanılabilir.
▪ Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ve güç kablosu  
 çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalı ve çalıştırılmalıdır.
▪ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
▪ Aşağıdaki durumlarda daima cihazı kapatın ve güç kablosunu prizden  
 çekin:
   ⋅ Arıza durumunda
   ⋅ Bıçaklar sıkışırsa
   ⋅ Montaj ve sökme esnasında
   ⋅ Parça ve aksesuar değişimi esnasında
   ⋅ Temizlemeden önce
   ⋅ Cihaz gözetim altında olmayacaksa
   ⋅ Hareket eden parçalara yaklaşırken
▪ Cihazın güç kablosu zarar görürse tehlikeleri önlemek için üretici, satış  
 sonrası servisi veya buna benzer nitelikte bir kişi değişim yapacaktır.
▪ Hazneyi doldururken/boşaltırken veya temizlerken keskin bıçaklara   
 dikkat edin (yaralanma tehlikesi!).
▪ Tıkanan malzemeleri çıkarmadan önce daima güç kablosunu prizden   
 çıkarın.
▪ Cihazı kullandıktan sonra, yiyecekle temas eden tüm yüzeyleri/parçaları  
 temizleyin. “Temizlik ve bakım” bölümündeki talimatları okuyun.
▪ DİKKAT: Sıcaklık regülatörünün istemdışı sıfırlanmasından doğabilecek  
 tehlikeleri önlemek amacıyla cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir   
 açma/kapama aletine veya bir yönetim sistemi tarafından düzenli olarak  
 açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
▪       Cihaza sıcak sıvılar doldururken (maks. 60°C!) dikkatli olun. Sıvı   
 aniden buhar şeklinde sıçrayabilir. Sıcak sıvıları yalnızca cihaz kapalıyken  
 ekleyin.
▪ Cihazı her zaman bu talimatlar doğrultusunda kullanın. Uygun olmayan  
 kullanım elektrik çarpması ve diğer tehlikelere yol açabilir.
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▪ Cihaz açıkken kesinlikle karıştırma kabını motora yerleştirmeyin veya   
 motordan çıkarmayın.
▪ Bu cihaz sadece evde ve aşağıdakilere benzer ortamlarda kullanım için  
 tasarlanmıştır:
   ⋅ Mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel
     mutfaklarında;
   ⋅ Çiftlik evlerinde;
   ⋅ Otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşteriler tarafından;
   ⋅ Oda-kahvaltı konaklama yerlerinde.
▪ Bu cihaz ticari amaçlı kullanım için üretilmemiştir.

Kullanım öncesi talimatları
Blender sadece bu kullanım talimatlarında yer alan amacına uygun olarak 
kullanılabilir. Bu sebeple, kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde 
okumanızı öneririz. Kılavuz, cihazın kullanımı, temizliği ve bakımı için 
gerekli talimatları içermektedir. Talimatların takip edilmemesi durumunda 
oluşacak zarar firmamızın sorumluluğunda değildir. Kullanım kılavuzunu 
saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcısına cihazla beraber teslim edin. 
Ayrıca son kısımdaki garanti bilgilerini de okuyun. Bu cihaz ticari amaçlı 
kullanıma uygun değildir, sadece evde hazırlanabilecek yiyecekler için 
uygundur. Cihazın kullanımı esnasında daima güvenlik talimatlarına uyun.

Teknik özellikler
Voltaj  : 220-240V~ 50-60Hz Güç tüketimi: 1000 W
Koruma sınıfı : II

 



Güvenlik önlemleri
▪ Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulmuş topraklanmış  
 prize bağlanmalıdır. Güç kablosu ve fiş daima kuru kalmalıdır.
▪ Bağlantı kablosuna asılarak kuvvet uygulamayın ve keskin köşelerden  
 geçirip çekmeyin. Aşağı sarkmasını engelleyin. Isı ve yağdan koruyun.
▪ Cihazı kızgın ısıtıcılar gibi yüzeylere veya açık alev yakınlarına koymayın.
▪ Güç kablosunu prizden kesinlikle ıslak elle veya asılarak çıkarmayın.
▪ Karıştırma kabı boşken cihazı çalıştırmayın.
▪ Cihazı kullanmadan önce bıçak ünitesinin sıkıca yerine otur  
 duğundan ve kapağın karıştırma kabına doğru şekilde
 sabitlendiğinden emin olun. Cihazı her zaman kapak kapalıyken   
 çalıştırın. Kapağı ve/veya karıştırma kabını çıkarmadan önce daima  
 bıçakların tamamen durmasını bekleyin.
▪ Kapağın dökme kenarlığına takılı olduğunu daima kontrol edin.
▪ Cihaz gözetimsiz şekilde çalıştırılmamalıdır.
▪ Nesneleri karıştırma kabına kesinlikle cihaz çalışırken yerleştirmeyin.
▪ Cihazın fişini prizden çekmeden önce karıştırma kabına dokunmayın.
▪ Karıştırma kabını çıkarmadan önce daima butonu "kapalı" konuma (0)  
 getirin.
▪ Karıştırma kabını MAX işaretini geçecek şekilde doldurmayın (sıcak   
 gıdalar MAX işaretinin yarısını geçmemelidir).
▪ Tabloda verilen çalıştırma sürelerini geçmeyin.
▪ Cihazı asla kesintisiz 4 dakikadan uzun süre çalıştırmayın.
 Devam etmeden önce cihazın oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
▪ Dikkat! Sıcak gıdalarla çalışırken yanma riski bulunmaktadır. Ekstrem  
 durumlarda karıştırma kabı zarar görebilir. En fazla 60°C sıcaklıktaki   
 yiyecekler karıştırılabilir. Köpürebilen sıcak gıdaları karıştırırken kabı en  
 fazla yarısına kadar doldurun ve cihaz çalışırken kapağı elinizle
 bastırarak sıkı bir şekilde tutun.
▪ Keskin bıçakları tutarken, kabı boşaltırken ve temizleme sırasında çok  
 dikkatli olunmalıdır.
▪ Aksesuarları veya kullanım sırasında hareket eden parçaları
 değiştirmeden önce cihazı kapatın ve güç kablosunu çekin.
▪ Şu durumlarda cihazı hemen durdurun ve/veya fişini prizden çekin:
   ⋅ Cihaz ya da güç kablosu zarar görürse.
   ⋅ Düşme veya benzeri bir durumdan sonra bir arıza şüpheniz varsa. 
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Böyle durumlarda, cihazı tamir edilmesi için teslim edin.
▪ Blender sürekli açılıp kapanan zamanlayıcılı bir harici anahtara veya  
 devreye bağlanamaz.
▪ Şu durumlarda güç kablosunu prizden çıkarın:
   ⋅ Kullanım esnasında arıza olursa
   ⋅ Temizlik ve bakımdan önce
   ⋅ Kullanımdan sonra
▪ Çalıştırma ünitesini suya sokmayın.
▪ Yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya uygun olmayan tamiratlardan   
 kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul edilmez. Bu durumlarda   
 garanti kapsamındaki talepler geçersiz olur.
▪ Cihaz, ticari amaçlı kullanıma uygun değildir.

Cihazın kullanımı
Cihaz meyve, sebze ve kuru yemiş gibi yiyecekleri karıştırmak ve parçalam-
ak ve ayrıca meyve suyu, smoothie ve shake hazırlamak için uygundur. 
Blender 5 hız ayarına ve darbe işlevine sahiptir. Kullanımdan sonra güç 
kablosunu prizden çekin.

Cihazın ilk kez kullanımı
Cihazın ilk kez kullanımından önce cam hazneyi, bıçak ünitesini, kapağı ve 
kapatma parçasını "Temizlik ve bakım" bölümünde açıklandığı şekilde 
temizleyin. Keskin bıçağı temizlerken yaralanmamak için dikkatli olun.
Düğmeyi OFF konuma getirin ve cam hazneyi şekilde gösterildiği gibi 
motor ünitesi üzerine yerleştirin. Sap, sağ tarafa bakmalıdır.
Malzemelerinizi ekleyin. Karıştırma kabı üzerindeki maksimum doldurma 
işaretine dikkat edin. Bu seviyenin geçilmesi, malzemelerin kıvamına bağlı 
olacak şekilde taşmalara neden olabilir.
Not: En fazla 60°C sıcaklıktaki yiyecekler karıştırılabilir. Kapağı ve kapatma 
parçasını kullanarak karıştırma kabını kapatın.
Dikkat: Blender yalnızca karıştırma kabı ve kapağı doğru şekilde otur-
duğunda çalışacaktır. Güvenlik amaçlı kapatma işlevi, cihazın karıştırma 
kabı ve kapak olmadan çalışmasını engeller.



Kapağın ağzını karıştırma kabı üzerindeki 
dökme açıklığına doğru yerleştirin ve kapağı 
karıştırma kabına (1) hafifçe bastırın. Sonra, 
saptaki (2) yerine oturuncaya kadar kapak-
taki kilitleme mekanizmasını aşağı bastırın.

Motor çalışır haldeyken bile kapaktaki parça çıkarılarak malzeme
eklenebilir. Kapaktaki kapatma parçası (3), saat yönünün tersine 
döndürülerek açılabilir ve ölçek olarak kullanılabilir (50 ml).

İşaretçi ON konumuna gelinceye kadar hız ayar butonunu saat yönünde 
döndürün. İstediğiniz hızı ayarlamak için butonu daha fazla döndürün.
5 farklı ayar seçebilirsiniz. Kapatmak için, butonu işaretçi OFF konumuna 
gelinceye kadar saat yönünün tersine döndürün. Hız ayar butonunu OFF 
konumunu geçecek kadar sola döndürmek darbe işlevini seçer. Bu konumda, 
motor sürekli olarak çalışmaz. Butonu bıraktığınız an kapanır. Karıştırma 
işlemini tamamladığınızda, hız ayarını OFF konuma getirin.

Uyarı: yaralanma tehlikesi! Kapağı kaldırmak için daima bıçakların 
tamamen durmasını bekleyin. Cihazın fişini prizden çekmeden cihazı 
elinize almayın. Kullanımdan sonra cam hazneyi tamamen boşaltın. 
Haznede sıvı bırakmayın.

İşlem tamamlanır tamamlanmaz cihazı kapatın. Cihazı asla boşken çalıştır-
mayın. Maksimum çalıştırma süresinin ardından cihazın soğuması için 
zaman tanıyın. Böylece motor aşırı yüklenmeyecektir.
Cam hazneyi çıkarmadan önce daima düğmeyi OFF konumuna getirin.
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Hız Kullanım Maks. Süre

1– 2 Hazır içecekler, yumuşak meyveler ve alkollü kokteyller 40 - 60 sn.

1– 2 Milkshake'ler 1 - 2 dk.

3 - 4 Çorbalar, sert meyveler içeren milkshake'ler, soslar, bebek maması, sebzeler 1,5 - 2 dk.

4 - 5 Kuru yemişler, sert peynirler, kuru ekmek 40 - 60 sn.



Temizlik ve bakım
Dikkat: Motor ünitesini temizlemeden önce cihazın güç kablosunu 
prizden çıkarın. Motor ünitesi kesinlikle suya sokulmamalı, sadece nemli bir 
bezle silinmelidir. Kesinlikle aşındırıcı temizleme gereci kullanmayın.
Yaralanma tehlikesi: Cam hazneyi temizlerken kendinizi keskin bıçaklarla 
yaralamamak için dikkatli olun.
Kullanımdan sonra kabı hemen ılık suyla doldurun ve birkaç saniye motoru 
çalıştırın. Daha sonra cam hazneyi çıkarın ve bir fırçayla dikkatlice
temizleyin.

Özellikle derinlemesine temizlik amacıyla, karıştırma kabı çıkarılabilir ve 
bıçaklar ayrılabilir. Bunun için kabı ağzı aşağı bakacak şekilde masaya 
yerleştirin ve kilitlenen kaideyi saat yönünde döndürün. Bıçak ünitesinin 
kolay sökülmesi için cam haznenin kapağını kullanabilirsiniz. Kapağı bıçak 
ünitesinin alt kısmına yerleştirin ve bıçak ünitesi gevşeyinceye kadar saat 
yönünde döndürün. (Temizlik işleminin ardından bıçak ünitesini yerine 
yerleştirmek için aynı yöntemi kullanabilirsiniz.) Artık bıçak ünitesini ve 
sızdırmaz halkayı çıkarabilirsiniz.

Montaj yapılırken bıçak ünitesine öncelikle sızdırmazlık halkası takılır.
Bu sırada, sızdırmazlık halkasının bıçak ünitesine doğru şekilde yerleştiğin-
den emin olun. Kilitlenen kaideyi karıştırma kabına yerleştirin ve gide-
bildiği yere kadar saat yönünün tersine döndürün.
Not: Cam haznenin yerine oturması için halka sıkıca yerleştirilmelidir. 
İşaretlere dikkat edin.
Pratik temizlik için karıştırma kabının sökülebilen tüm parçaları bulaşık 
makinesinde yıkanabilir.
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bulaşık
makinesinde
yıkanabilir

akan suda
durulanabilir

nemli
bir bezle

silin

Kapatma parçası

Kapak

Cam hazne

Sızdırmazlık halkasına sahip bıçak ünitesi

Motor ünitesi



İmalatçı Firma:
WMF Consumer Electric GmbH
Messerschmittstr. 4, D-89343
Jettingen-Scheppach
Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0, 
Fax +49 (0)82 25-30 80-100
Web: www.wmf.de
E-mail: info@wmf-ce.de
ILN 42 11129 00000 0 
WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Ürününüzü dolu veya boş 
kullanırken, düz ve kaygan 
olmayan zeminler üzerinde 
durmasını sağlayınız.
b. Ürünü bir zemine koyarken 
ürün ile zemin temasının

hızlı ya da sert olmamasını 
sağlayınız aksi takdirde ürün 
zarar görebilir.
c. Taşıma veya nakliye
sırasında ürünün boş ve
kuru olmasını sağlayınız, 
titreşime ve darbeye maruz 
kalmayacak bir koruma veya 
ambalaj ile bu işlemin yapılması 
gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin  
Bilgiler:
Ürünün amacına uygun olarak 
kullanılmaması durumunda 
ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzu okunmalı ve ürün
bu talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır. Ürün, ticari 
amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür
durumlarda garanti prosedürü
uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki
hatalar( kırık, çatlak v.b) garanti
kapsamında olmayıp, tüketici
sorumluluğundadır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit
ve ilan edilen kullanım ömrü 
7 YIL’dır. 

Türkiye için Ek Tanıtma ve 
Kullanma Talimatları 
İthalatçı Firma:
GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 Kat:2
34398 Maslak / İstanbul
TÜRKİYE
Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50



Enerji Tüketimi Açısından 
Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı 
verimli kullanmak adına, 
ürününüzü aktif olarak 

çekiniz, standby özelliği olan 
modellerde ürünü stanby 
modunda bırakmamaya özen 
gösteriniz.

Ürünün Montajı:
Ürünün montajı için teknik 
kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma 
ve kullanma kılavuzundaki 
talimatlara göre ürünü kullanı
ma hazır hale getirebilirsiniz. 
Ürününüzü ılık su ile temizledik
ten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Güncel yetkili servis iletişim 
bilgileri ve yedek parça 
malzeme temini için yukarıda 
iletişim bilgileri bulunan 
WMF Müşteri Hizmetleri 
ile iletişime geçebilirsiniz.
Tüketiciler, şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını 
tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine 
yapabileceklerdir.
Ürünün 28835 sayılı 28
Kasım 2013 tarihli Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da 
tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” 
olarak nitelendirilen kapsama 
girmesi durumunda;
(1) Malın ayıplı olduğunun anla
şılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır 
olduğunu bildirerek sözleşme
den dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp 
oranında satış bedelinden 
indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği 

satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,

Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50



ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız 
bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir.
(2) Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmsi
hakları üretici veya ithalaçıya
karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki
hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın 
kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın 
doğduğunu ispat ettiği takdirde 
sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, 
ayıbın önemi ve diğer seçimlik 
haklara başvurmanın tüketici 
açısından sorun teşkil edip 
etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, 
üreticiye veya ithalatçıya 
yöneltilmesinden itibaren 
azami otuz iş günü, konut ve 
tatil amaçlı taşınmazlarda ise 
altmış iş günü içinde yerine 
getirilmesi zorunludur. Ancak, 
bu Kanunun 58 inci maddesi 
uyarınca çıkarılan yönetmelik 
eki listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin ücretsiz 
onarım talebi, yönetmelikte 
belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer 
seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu 
bedelin tümü veya bedelden 
yapılan indirim tutarı derhâl 
tüketiciye iade edilir.
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GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza

No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.wmf.com.tr

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ 

0850 222 40 50

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici

Ad Soyad,İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:




