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Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik bilgileri
▪ Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli bir şekilde   
 kullanımına dair gerekli talimatlar verildiği ve potansiyel tehlikeleri   
 anladıkları takdirde, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir.   
 Cihazın temizliği ve bakımı, 8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan  
 çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından  
 küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
▪ Bu cihaz oyuncak değildir.
▪ 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.
▪ Cihazı temizlemek için suya sokmayın.
▪ Cihazı her zaman bu talimatlar doğrultusunda kullanın. Uygun olmayan  
 kullanım elektrik çarpması ve diğer tehlikelere yol açabilir.
▪ Uygun olmayan kullanım yaralanmaya yol açabilir. Cihazı kullandıktan  
 sonra, yiyecekle temas eden tüm parçaları "Temizlik ve bakım" bölümünde  
 belirtilen şekilde temizleyin.
▪ Cihazın güç kablosu zarar görürse tehlikeleri önlemek için üretici, satış  
 sonrası servisi veya buna benzer nitelikte bir kişi değişim yapacaktır.
▪ Bu cihaz sadece evde ve buna benzer ortamlarda kullanım için
 tasarlanmıştır, örneğin:
 ⋅ Mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel mutfakları;
 ⋅ Çiftlik evlerinde;
 ⋅ Otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşteriler tarafından;
 ⋅ Oda-kahvaltı konaklama yerlerinde.
▪ Bu cihaz ticari amaçlı kullanım için üretilmemiştir.
▪ Dikkat: Yanma tehlikesi! Temas edilebilecek yüzeyler çok sıcak olabilir.
▪ Uyarı: köpük oluşabilir ve gıdalar aşırı pişebilir.
▪ Cihaz fazla doldurulursa dışarı sıcak sıvılar sıçrayabilir.



Kullanım öncesi talimatları
Bu cihaz sadece bu kullanım talimatlarında yer alan amacına uygun olarak kullanılabilir. Uygun 
olmayan kullanımdan kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul edilmez. Bu yüzden cihazı 
kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanız önerilir. 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. Lütfen 
ayrı olarak verilen garanti bilgilerini de dikkate alın.
Cihazı kullanırken güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

Teknik özellikler
Voltaj  : 220-240 V, 50-60 Hz
Güç tüketimi : 1370-1630 watt
Koruma sınıfı : I

Ek güvenlik bilgileri
▪ Cihazı sadece düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prize bağlayın. Priz ve kablo kuru   
 olmalıdır.
▪ Bağlantı kablosuna asılarak kuvvet uygulamayın ve keskin köşelerden geçirip çekmeyin. Aşağı  
 sarkmasını engelleyin.  Isıdan ve yağdan koruyun.
▪ Uzatma kablosunu sadece çok iyi bir durumdaysa kullanın.
▪ Cihazı prizden kesinlikle ıslak elle veya kablosuna asılarak çıkarmayın.
▪ Cihazı kablosundan tutarak taşımayın.
▪ Cihazı kızgın ısıtıcı veya açık alev gibi sıcak yüzeylere koymayın; bu kaplamanın erimesine neden  
 olabilir.
▪ Cihazı yalnızca tozdan arındırılmış, pürüzsüz, kuru ve ısıya dayanıklı yüzeylere koyun.
▪ Cihazı suya karşı hassas yüzeylere koymayın. Sıçrayan su, bu yüzeylere zarar verebilir.
▪ Dikkat: Cihazdan buhar çıkar! Cihazı hassas mobilyaların (ör. asılı raflar) altında çalıştırmayın.
▪ Dikkat: Cihaz kullanılırken ısınır! Çıkan buhar cildinizi yakabilir. Çalışma sırasında cihazı hareket  
 ettirmeyin veya güç kablosunu çekmeyin.
▪ Uyarı: hasar riski bulunur! Cihazı yalnızca temiz su ile çalıştırın. Başka sıvılar kullanmak veya su  
 haznesinde boşta yüzen gıdaların olması, su pompasına zarar verebilir veya su akış devresini   
 tıkayabilir. Gıdaları yalnızca sous vide pişirmeye uygun vakumlu poşetlerde pişirin ve poşetlerin  
 sıkıca kapandığından emin olun. Yavaş pişirme parçasını kullanırken su haznesine gıda   
 kaçmadığından emin olun. Su haznesine gıda kaçması durumunda cihazı derhal kapatın, suyun  
 soğumasını bekleyin ve su haznesini boşaltarak "Temizlik ve bakım" bölümünde açıklanan şekilde  
 temizleyin.
▪ Su haznesini (4) sous vide için               ve yavaş pişirme için                düzeyine kadar doldurun.
▪ Cihazı dış ortamlarda, nemli odalarda veya çocukların erişebileceği yerlerde saklamayın.
▪ Cihaz kullanım sırasında gözetim altında olmalıdır.
▪ Kullanılmadığında cihazın güç kablosunu prizden çıkarın.
▪ Su haznesindeki (4) buhar çıkışını     kapatmayın veya engellemeyin.
▪ Su haznesini yerleştirmeden önce ana cihazın (5) üst kısmının kirden ve sıvıdan arındırılmış   
 olduğundan emin olun.
▪ Not: Kullanımdan sonra su haznesini cihazdan ayırdığınızda, az miktarda su pompadan ana cihazın  
 üzerine sıçrayabilir. Bu normaldir. Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve ana cihazı lavaboya   
 boşaltın.



▪ Şu durumlarda hemen cihazı durdurun ve/veya fişini prizden çekin:
 ⋅ Cihaz veya kablo zarar görürse,
 ⋅ Düşme veya benzeri bir durumdan sonra bir arıza şüpheniz varsa. Böyle durumlarda, cihazı tamir  
 edilmesi için teslim edin.
▪ Yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya uygun olmayan tamiratlardan kaynaklanan zararlar için  
 sorumluluk kabul edilmez. Böyle durumlarda garanti talepleri de geçerliliğini kaybeder.

Sous Vide Pişiricinin kullanımı
Sous vide (Fransızcada "vakumlu" anlamına gelir) pişirme tekniği; et, balık, sebze ve meyvelerin özel 
plastik poşetlerde (vakumlu poşetler) pişirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Vakumlu poşetleme ve 
yavaş pişirme süreci, oksidasyonu ciddi ölçüde azaltır ve gıdaların içindeki mineral, vitamin ve 
aromaların korunmasını sağlar. Otların ve baharatların eklenmesiyle gıdaların lezzetinde sağlanan 
değişim de daha yoğun olur. Besinlerin tuzu ve doğal tatları korunur. Etler sulu kalır. Son derece 
düşük sıcaklıklarda pişirme sayesinde, sous vide yönteminde Maillard reaksiyonu gerçekleşmez ve 
gıdaların üzerinde kabuk oluşmaz.  Kabuk oluşması isteniyorsa sous vide yönteminden önce veya 
sonra tavada kızartarak veya pürmüz kullanılarak kabuk oluşumu sağlanabilir.
Sous vide yöntemi, gıdaları 60°C ile 62°C arasında pastörize ederek uzun süre dayanmalarını 
sağlayabilir.

Not: Pastörizasyon işleminden sonra, vakumlu poşetlerdeki gıdalar ya derhal tüketilmeli, ya 
7°C'nin altındaki sıcaklıklarda buzdolabında saklanmalı ya da -18°C'de dondurulmalıdır. 
Pastörize edilmemiş gıdalar, istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra 4 saat içinde servis edilmelidir. 
Pastörize edilmemiş gıdalar; bağışıklığı düşük kişiler, çocuklar veya hamile kadınlar tarafından 
tüketilmemelidir.

Yavaş Pişirme parçasının kullanımı
Yavaş Pişirme parçası (2), gıdaların kaynama noktasının altındaki sıcaklıklarda 3 ile 12 saat arası uzun 
sürelerde nazikçe pişirilebilmesini sağlar. Bu yöntem, gıdaların yanmasını önler. Su haznesinden Yavaş 
Pişirme parçasına ideal ısı transferinin sağlanması açısından, bu yöntem sos miktarı fazla olan tencere 
yemekleri, gulaş veya çorba gibi gıdalar için daha uygundur.

İlk kullanım öncesi talimatları
Temizlik
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, ana cihaz (5) hariç tüm parçaları iyice temizleyin ve kurulayın. 
Lütfen bu kullanım kılavuzunda yer alan temizleme talimatlarını da okuyun.

Gıdaların vakumlu paketlenmesi
Pişirme işleminden önce gıdalar sous vide için uygun vakumlu poşetlere yerleştirilmeli ve poşetler 
sıkıca kapatılmalıdır. Kapatma sırasında, poşet ağzında boşluk kalmamasına dikkat edin. Boşluk 
kalması, sızdırmazlığı önleyebilir.

Pişme süreleri ve sıcaklıkları
Pişme süresinin yiyeceğin kalınlığına ve sıcaklığına göre değişebileceğini lütfen unutmayın. Donmuş 
gıdalar için pişme süreleri daha uzundur.
Not: Ekte listelenen sıcaklıklar ve pişme süreleri, donmamış gıdalar için yaklaşık değerlerdir. 
Değerler isteğe göre ayarlanabilir ancak düşürülmemelidir.



Sous Vide pişirme
1. Doldurduğunuz vakumlu poşeti, et ve sebze tutucu (3) üzerine yerleştirin. Çıkarılabilir üst raf,  
 poşetin pişme sırasında oluşan hava veya hava kabarcıkları nedeniyle su yüzeyine çıkmasını önler.  
 Daha büyük porsiyonlar için ortadaki üç metal çubuk da çıkarılabilir.
 Not: Vakumlu poşetlerin birbirine mümkün olduğunca az temas ettiğinden, böylece gıdaların  
 mümkün olduğunca suyla çevrili olduğundan emin olun. Böylece eşit pişme sağlayabilirsiniz.
2. Su haznesini (4) ana cihaz (5) üzerine yerleştirin.
 Not: Su haznesi olmadan cihaz çalışmaz.
3. Gıdaları yerleştirdiğiniz et ve sebze tutucuyu su haznesine koyun. Ardından, vakumlu poşetin  
 üzerini tamamen örtecek miktarda temiz suyu hazneye doldurun. Su haznesinin arka kısmındaki    
               maksimum seviye işaretine dikkat edin.
4. Cihazı prize bağlayın. Cihaz bekleme modundadır. Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine (7)  
 basın.
5. Sonra, istediğiniz sıcaklığı ayarlamak için döner düğmeyi (12) kullanın ve düğmeye basarak   
 sıcaklığı onaylayın. Cihazın varsayılan sıcaklık ayarı 60°C'dir. 35°C ile 90°C aralığında sıcaklık ayarı  
 yapılabilir.
6. Ön tanımlı pişirme süresi 00:00 şeklindedir. Döner düğmeyi kullanarak dilediğiniz pişirme süresini  
 belirleyin ve düğmeye basarak ayarı onaylayın.
7. Sonra, ısıtma işlemini başlatmak için başlatma/durdurma düğmesine (8) basın.     simgesi yanar ve  
 cihazın çalışır durumda olduğunu gösterir. Belirlenen sıcaklığa ulaşıldıktan sonra bip sesi gelir ve  
 zaman ayarı geçen dakika ve saati gösterecek şekilde ileri doğru işlemeye başlar. Belirli bir pişme  
 süresi ayarlandıysa saat ve dakika geri sayımı başlar. Maksimum pişme süresi 72 saattir. Not: Kalıcı  
 olacak şekilde iki adet sıcaklık ve pişme süresi ayarını kaydedebilirsiniz. Bunun için ayar düğmesine 
(9) basın.         simgesi yanıp sönmeye başlar. Döner düğmeye basın. İlk özel program için istediğiniz  
 sıcaklık ve pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Değerleri kaydetmek için başlatma/durdurma
 düğmesine (8) basın ve ısıtma sürecini başlatın.
Uyarı: Çizelgede gösterilen sıcaklık ve pişme süresi değerlerinin altına inmeyin.
8. Pişme işlemini duraklatmak için başlatma/durdurma düğmesine (8) basın. Bu durumda, pişme  
 işlemi tekrar başlatılana kadar     simgesi yanıp söner.
9. Pişme işlemini durdurmak ve cihazı bekleme moduna geçirmek için açma/kapama düğmesine (7)  
 basın.
Not: Kullanımdan sonra su haznesini cihazdan ayırdığınızda, az miktarda su pompadan ana cihazın  
 üzerine sıçrayabilir. Bu normaldir. Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve ana cihazı lavaboya   
 boşaltın.



Yavaş Pişirme
1. Yavaş Pişirme parçasını (2) istediğiniz gıdalarla doldurun. Aromaların korunması için gıdalar   
 önceden hızlıca kızartılabilir.
2. Su haznesini (4) ana cihaz (5) üzerine yerleştirin.
 Not: Su haznesi olmadan cihaz çalışmaz.
3. Ardından, su haznesini                minimum seviyeden az olmayacak ve               maksimum seviyeyi  
 geçmeyecek şekilde temiz suyla doldurun.
 Not: Pişirilen gıdaya ısının ideal şekilde transfer edilebilmesi için Yavaş Pişirme parçasının dışındaki  
 su seviyesi, içindeki su seviyesiyle denk olmalıdır.
 ⋅ Yavaş Pişirme parçası ile düşük su seviyesi:                işaretine kadar
 ⋅ Yavaş Pişirme parçası ile orta su seviyesi:               ve               işaretleri arasında
 ⋅ Yavaş Pişirme parçası ile maksimum su seviyesi:                işaretine kadar
 ⋅ Dikkat! Suyu               seviyesinden fazla doldurmayın. Aksi takdirde Yavaş Pişirme parçasına  
  su geçişi olabilir.
4. Yavaş Pişirme parçasını su haznesine yerleştirin. Gerekirse biraz daha su ekleyin. Artık önceden  
 ayarlanan pişme süresini veya özel olarak programlayacağınız sıcaklık ve pişme süresi ayarlarını  
 kullanarak yavaş pişirme işlemine başlayabilirsiniz. "Sous Vide pişirme" bölümünde 4. ve 9. adımlar  
 arasında açıklandığı şekilde işleme devam edin.
 Not: Kullanımdan sonra su haznesini cihazdan ayırdığınızda, az miktarda su pompadan ana cihazın  
 üzerine sıçrayabilir. Bu normaldir. Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve ana cihazı lavaboya   
 boşaltın.
 Sıcaklık birimini (°C/°F) ve su sertliğini ayarlama
1. Su haznesini (4) ana cihaz (5) üzerine yerleştirin.
2. Cihazı prize bağlayın. Cihaz bekleme modundadır. Ayar düğmesine (9) basın ve en az 3 saniye basılı  
 tutun. Cihaz bekleme modundaysa ayar düğmesine (9) basın ve en az 3 saniye basılı tutun.
3. °C simgesi yanıp sönmeye başlar. Döner düğmeyi (12) çevirerek sıcaklık birimini °F olarak   
 değiştirebilirsiniz. Bu durumda, varsayılan 60°C'lik ayar 140°F olarak değiştirilir. Döner düğmeye  
 basarak seçiminizi onaylayın.
4. Bu kez ekranda zaman yerine ön ayarlı su sertlik seviyesi olan H4 yanıp sönmeye başlar. Döner  
 düğmeyi çevirerek, yaşadığınız bölgedeki su sertliğine göre bu değeri H1 ile H4 arasında değiştire 
 bilirsiniz. Not: Su sertliği ile ilgili bilgileri belediyenizden, enerji ve su tedarik eden şirketten veya  
 internetten öğrenebilirsiniz.
5. Su sertliğini ayarladığınızda bu ayar cihazda kalıcı olarak kaydedilir.
6. Sonra, cihazı bekleme moduna almak için açma/kapama düğmesine (7) basın.

Sertlik aralığı Su sertliği
1 Düşük
2 Orta
3 Yüksek
4 Çok yüksek

0 – 7° dH
>7 – 14° dH
>14 – 21° dH
> 21° dH



Temizlik ve bakım
Temizlik
Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
Cihazı suya sokmayın; yüzeyler nemli bir bez ve bir miktar temizlik sıvısıyla temizlenebilir. Keskin ya 
da aşındırıcı temizleme gereçleri kullanmayın.

Kireçlenme göstergesi
Kireç birikimi, Sous Vide pişiricinin ısınması için gerekli süreyi artırır. Ayrıca enerji kaybına neden olur 
ve cihazınızın servis ömrünü azaltır.
Otomatik kireçlenme göstergesi, bir sonraki kireç çözme işleminin yapılması gereken zamanı gösterir. 
Kullanım düzeyine ve su sertliğine bağlı olarak, kireç çözme uyarısı     ışığının kalıcı olarak yanması 
kireç çözme işlemi yürütmeniz gerektiği anlamına gelir.

Kireç çözme gereci
Filtre kahve makinelerine uygun olan standart kireç çözme ürünlerini kullanın.
      Sirke ya da sirke konsantresi kullanmayın, aksi takdirde cihazın parçaları zarar görebilir.
      Sitrik asit bazlı kireç sökücü kullanmak kireç sökme sürecinde yoğunlaşmaya neden olabilir ve bu 
kireç tabakasının veya tortuların üzerini kaplayabilir. Sitrik asitle kireç çözme işlemi uzun sürebilir. Bu 
sebeple kusursuz bir kireç çözme işlemi garanti edilemez.
      Uygun olmayan bir kireç çözme ürünü kullanılmasından veya kireç sökme talimatlarına 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamının dışındadır.
      Mobilyaların veya örtülerin zarar görmemesi için kireç çözücü ürünleri dikkatli kullanın.

 
 

Bulaşık makinesinde
yıkanabilir Suda yıkanabilir Nemli bir bezle silin

Cam kapak (1)

Yavaş Pişirme parçası (2)

Ayarlanabilir et ve sebze tutucu (3)

Su haznesi (4)

Ana cihaz (5)



Kireç çözme işlemi
Su haznesini (4) ana cihaz (5) üzerine yerleştirin. Cihazı prize bağlayın. Cihaz bekleme modundadır. 
Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine (7) basın. Ayar düğmesine (9) basın ve 3 saniye basılı 
tutun. Ekranda sıcaklık yerine "CALC" yazısı görüntülenir. Kireç çözme işlemini başlatmak için 
başlatma/durdurma düğmesine (8) basın. Ayarlar değiştirilemez.

Uyarı:     simgesi yalnızca kireç çözme işlemi tamamlandığında söner. Kireç çözme işlemi tamam-
landığında, cihazı bekleme moduna almak için açma/kapama düğmesine (7) basın.

Pişirme çizelgeleri
Not: Ekte verilen sıcaklıklar ve pişme süreleri, donmamış gıdalar için yaklaşık değerlerdir ve isteğe 
göre ayarlanmalıdır. Ancak gıdalar hiçbir zaman belirtilenden daha kısa süre pişirilmemelidir.

Pişme seviyesi Sıcaklık

Çok az 40-45°C

Orta-az 50-55°C

Orta 55-57°C

Orta-iyi 57-60°C

İyi 60-65°C

Kalınlık Minimum pişme süresi

1cm 20 dakika

2 cm 60 dakika

3 cm 100 dakika

4 cm 150 dakika

5 cm 200 dakika

6 cm 250 dakika

Domuz eti için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Kalınlık Sıcaklık Minimum pişme süresi

Domuz fileto, orta-az 4-5 cm 55-60°C 90 dakika

Domuz fileto, orta 4-5 cm 90 dakika

Domuz fileto, iyi 4-5 cm

60-65°C

68-72°C 90 dakika

Kotlet, orta 4-5 cm 62°C 60 dakika

Kaburga Bütün halde 60°C 48 saat

Dana eti için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri (biftek, antrikot, rosto, pirzola, kontrfile vb.)



Kuzu eti için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Kalınlık Sıcaklık Minimum pişme süresi

Fileto, orta-az/sert 2 cm 55°C 25 dakika

Sırt, orta-az/sert 3 cm 20 dakika55°C

Kümes hayvanları için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Kalınlık Sıcaklık Minimum pişme süresi

Tavuk (göğüs)

Tavuk (kalça)

Ördek (göğüs), orta

Ördek (göğüs), orta-az/sert

Ördek (bacak)

Hindi (göğüs/şnitzel)

Hindi (bacak)

3 cm

4-5 cm

2-3 cm

2-3 cm

6-8 cm

2 cm

8-10 cm

65°C

65°C

54°C

57°C

60°C

65°C

65°C

75 dakika

90 dakika

120 dakika

120 dakika

8 saat

60 dakika

3-4 saat

Deniz ürünleri için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Kalınlık Sıcaklık Minimum pişme süresi

Somon, yarı pişmiş/yumuşak

Somon, orta-az/sert

Alabalık, yarı pişmiş/yumuşak

Dil balığı, yarı pişmiş/yumuşak

Midye, orta-az/sert

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

2 cm

2-3 cm

40-45°C

42-50°C

46°C

47°C

47°C

20 dakika

20 dakika

25 dakika

20 dakika

30 dakika

Av hayvanları için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Kalınlık Sıcaklık Minimum pişme süresi

Geyik fileto, orta

Geyik sırtı, orta

Yaban domuzu

2 cm

2-3 cm

2-3 cm

58°C

56°C

60°C

25 dakika

90 dakika

45 dakika

Sebzeler için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Sıcaklık Minimum pişme süresi

Havuç 85°C 40 dakika



Sebzeler için pişme seviyeleri, sıcaklıkları ve süreleri

Pişme seviyesi Sıcaklık Minimum pişme süresi

Karnabahar

Rezene

Patates

Yeşil kuşkonmaz

Beyaz kuşkonmaz

Pancar

Kabak

Tatlı patates

Alabaş

85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

40 dakika

50 dakika

180 dakika

25 dakika

40 dakika

120 dakika

15 dakika

120 dakika

60 dakika



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
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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.





















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:
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