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Kullanım Kılavuzu

  Önemli güvenlik bilgileri
▪ Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım sırasında hareket eden  
 parçalara dokunmadan önce cihazı kapatın ve güç kablosundan ayırın.
▪ Cihazı ve aksesuarlarını kullandıktan sonra, gıdayla temas eden tüm   
 yüzeyleri/parçaları temizleyin. "Temizlik ve bakım" bölümündeki
 talimatları takip edin.
▪ Aksesuarlar yalnızca WMF Profi Plus mutfak şefi ve WMF KITCHENminis  
 Hepsi Bir Arada Mutfak Şefi ile kullanılması için üretilmiştir.
▪ WMF Profi Plus mutfak şefi ve WMF KITCHENminis Hepsi Bir Arada   
 Mutfak Şefi için sunulan güvenlik talimatlarına uyun.
▪ Cihaz çalışır haldeyken dokunmayın.
 Saçlarınızı veya gevşek giysileri sıkma konilerinden uzak tutun.

Kullanım amacı
WMF Profi Plus mutfak robotu ve WMF KITCHENminis Hepsi Bir Arada 
mutfak robotu ile greyfurt, portakal ve limon sıkmak için narenciye 
sıkacağını (kod: 0416840011) kullanabilirsiniz.

İlk kullanım öncesi talimatları
Aksesuarların tüm ambalajlarını çıkarın.
Kullanımdan önce aksesuarları “Temizlik ve bakım” bölümünde belirtildiği 
şekilde temizleyin.
▪ WMF mutfak robotunun üzerindeki ön aksesuar bölümünü açın.
▪ Gövde (1) kısmını WMF mutfak robotunun üzerindeki ön aksesuar   
 bölümüne yerleştirin. Gövdeyi (1) saat yönünün tersinde gidebildiği   
 noktaya kadar yavaşça döndürerek kilitleyin.
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Narenciye sıkacağının montajı
▪ Gövdeye (1) önce süzgeci (4), ardından sıkma konisini (2,3) yerleştirin.

▪ Ağızlığın (5) altına uygun bir kap yerleştirin.
▪ Ağızlığı (5) aşağı doğru ittirerek açın.
▪ Artık WMF mutfak robotunun güç kablosunu prize takabilirsiniz.
▪ WMF mutfak robotunu 2-5 ayarında çalıştırın.
▪ İkiye kestiğiniz narenciyeyi kesik yüzey sıkma konisine (2,3) gelecek   
 şekilde yerleştirin.
▪ Sıkılan su ağızlıktan akar ve iri meyve parçaları ile çekirdekler süzgeç  
 (4) tarafından tutulur.
 
 

Not: Tıkanmasını önlemek için süzgeci (4) sık sık temizleyin.
▪ Meyve suyunu servis etmeden önce ağızlığı (5) yukarı doğru iterek   
 kapatın.

Aksesuarların çıkarılması
▪ WMF mutfak robotunu kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
▪ Aksesuar gövdesini (1) nazikçe saat yönünde döndürerek çıkarın.
▪ WMF mutfak robotunun üzerindeki ön aksesuar bölümünü kapatın.

Temizlik ve bakım
Keskin veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
Tüm parçaları ılık suda iyice durulayın.
Parçaları tekrar monte etmeden önce tamamen kurumalarını bekleyin.

Not: Küçük sıkma konisi (3), büyük sıkma konisinin (2) 
içindedir. Küçük sıkma konisini kullanacaksanız büyük 
koniyi iki girintiye doğru bastırın ve çekin (bkz. resim).
Büyük sıkma konisi kullanılacaksa küçük koninin (3) 
üzerinde kalmalıdır. Yerine oturduğunda klik sesi gelir.



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 
kullanmadığınız sürece fişten 
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 kullanıma
hazır hale getirebilirsiniz. 
Ürününüzü ılık nemli bez ile
temizledikten 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 
takdirde, bütün masrafları 
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
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