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BU KİTAPÇIK HAKKINDA 
 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü 
potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış 
olsanız bile kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu cihazı 
sadece yapılma amaçları doğrultusunda kullanınız. Kitapçığı okuduktan sonra 
atmayınız. Cihazı başka birilerine verecek olursanız bu kitapçığı da dahil etmeyi 
unutmayınız. 
 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 
 
KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
1. Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 

aynı olduğundan emin olunuz.  
2. Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra fişini 

prizden çekiniz.  
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerinde veya yanında bırakmayınız.  
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerde kullanınız.  
5. Cihazı hiçbir zaman yağmura ya da güneşe mağruz bırakmayınız. 
6. Cihaz prizinin sıcak yüzeylere temas etmediğinden emin olunuz.  
7. Bu cihazlar, sadece yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya 

kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili tehlikeler konusunda 
gerekli talimatlar verildiği takdirde düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir.  

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla 
oynamamalıdır. Temizlenmesi ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihaz ve kablosu küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.  
10. Ani buharlama nedeniyle cihazdan fışkırabileceği için kompakt mutfak şefinin 

kasesinin içine sıcak sıvı dökerken/dökülürken dikkat ediniz. 
11. Aksesuarlarını değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalarına 

yaklaşmadan önce cihazı kapatınız ve fişini prizden çıkarınız. 
12. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya batırmayın, 

bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez kullanınız.  
13. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 

temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  
14. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 

önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

15. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 

16. Elektrik kablosu ya da fişi hasarlıysa, her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim 
yetkili servis veya yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

17. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli 
kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 
aynı olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları 
kullanımda kusurlara neden olabilir. 
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18. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 
tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  

19. Bu cihaz, sadece evde kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel 
kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.  

20. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 
1935/2004 Avrupa Direktiflerine uygundur.  

21. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  

22. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 
kablosunu kesmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesini tavsiye ediyoruz.  

23. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  

24. Hareket eden aksesuar ve kısımlara hiçbir zaman dokunulmamalıdır.  
25. Kasenin içi boşken cihaz hiçbir zaman çalıştırılmamalıdır. 
26. Yaralanma ve cihaza zararı engellemek için ellerinizi ve mutfak aletlerini her 

zaman hareket eden kısımlardan uzak tutunuz. 
27. Cihaz çalışır haldeyken hiçbir zaman ellerinizle malzeme eklemeyiniz, malzeme 

eklemek için ekleme amacıyla konulmuş ağızları kullanınız.  
28. Cihaz çalışır haldeyken hiçbir zaman kasenin içindekileri müdahale etmeyiniz. 

Bunun yerine, cihazı kapatın, fişini prizden çıkarın ve spatulayı kullanın.  
29. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki nedenler 

için kullanmayınız. 
 

 
KULLANIM AMACI 

 
Cihazı sadece gıdaları karıştırmak, yoğurmak ve çırpmak için kullanınız. Cihazı vernik 
veya boya gibi diğer maddeleri işlemek için kullanmamalısınız 
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KULLANMA TALİMATLARI 
 

MAKSİMUM HIZ VE MİKTAR 
Maksimum un miktarı 1 KG 

Maksimum toplam malzeme miktarı 1.7 KG 

Maksimum hız ayarı — Çırpma aparatı (F) 7 

Maksimum hız ayarı — Sert hamur yoğurma aparatı (G) 2 

Maksimum hız ayarı — Yumuşak hamur yoğurma aparatı (H) 3 
 
UYARI: Paketlemeden tamamen çıkardığınız cihazı kullanmadan önce cihazın 
yiyeceklerle temasa geçecek aksesuarlarını su ve yumuşak deterjanla 
temizleyiniz. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya 
ya da herhangi bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli 
bir bez kullanınız.  
 
• Cihazın yan kısmındaki kilitleme kulpunu (B), mutfak şefi kolu (A) açılıp yerine 

oturana kadar eğiniz (Şekil 2). 
• Karıştırma kasesini (E) tabana (D) yerleştiriniz ve yerine oturana kadar kaseti saat 

yönüne doğru yavaşça çeviriniz (Şekil 3).  
Not: Aşırı güç kullanmayınız ve aşırı sıkmayınız.  

• Mutfak şefi kolunun (A) lekelenmesini önleyen sıçrama koruyucuyu (I) yerleştiriniz 
ve yerine oturana kadar döndürünüz (Şekil 4). 

• Kullanmak istediğiniz karıştırıcı aparatı mutfak şefi kolunun (A) alt kısmının içine 
girebildiği kadar itiniz (Şekil 5) ve yerine oturana kadar saat yönünün tersine doğru 
döndürünüz (Şekil 6). Cihazın 3 farklı karıştırma aparatı vardır: 
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CİHAZ TANIMI (Şekil 1) 

 
A. Hamur karıştırıcı kolu 
B. Kilitleme kulpu 
C. Hız ayarı 
D. Hamur karıştırıcı tabanı 
E. Karıştırma kasesi (5.5 litre) 
F. Çırpma aparatı 
G. Sert hamur yoğurma aparatı 
H. Yumuşak hamur yoğurma aparatı 
I.  Sıçrama koruyucu 
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Çırpma aparatı (F): Sulu, hafif karışımlar için kullanılır. Örneğin, yumurta akı, bisküvi 
hamuru, kremşanti, yağsız pandispanya, kremalı pasta, peynirli kek, dövme krema ve 
sufle yapmak için kullanabilirsiniz.  
Sert hamur yoğurma aparatı (G): Yoğun/sert hamurlar için kullanılır. Örneğin, 
mayalama hamuru, ekmek hamuru, pizza hamuru ve lor yağlı hamur için 
kullanabilirsiniz.  
Yumuşak hamur yoğurma aparatı (H): Yumuşak - normal hamurlar için kullanılır. 
Örneğin, pasta/kek hamuru, tart hamuru, çörek hamuru, dolma içi ve patates ezmesi 
yapmak için kullanabilirsiniz.  
• Gerekli malzemeleri karıştırma kasesine (E) koyunuz. 
• Cihazın yan kısmındaki kilitleme kulpu (B) ile mutfak şefi kolunu (A) aynı anda 

indiriniz (Şekil 7).  
• Hız ayar düğmesinin 0’da olduğuna emin olduktan sonra cihazın fişini prize takınız 

ve başlatmak için hız düğmesini (C) “1” hızına getiriniz. İhtiyacınız ve tarifiniz 
doğrultusunda hızını arttırınız. 
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• Daha yumuşak sonuçlar için, cihazı 0 hız ayarına getirerek kapatınız, fişi prizden 
çıkarınız ve mutfak şefi kolunu (A) yukarıda belirtildiği şekilde kaldırınız. Spatula 
kullanarak, kasenin kenarındaki malzemeleri kasenin içine doğru alıp karıştırınız.  

• İşleminiz sonlandığında ya da karıştırıcı aksesuar değişikliği yapmak istediğinizde, 
cihazı 0 hız ayarına getirip kapatınız ve fişi prizden çıkarınız; mutfak şefi kolunu (A) 
yukarıda belirtildiği şekilde kaldırınız, karıştırıcınızı yukarı doğru mümkün olduğu 
kadar itiniz ve sonra serbest kalıncaya kadar saat yönüne doğru çeviriniz.  

• Kaseyi (E) saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarınız.  
 

UYARILAR: 
 
• Cihazı kullanmadan önce bütün parçalarının tamamen birleştiğine emin 

olunuz.  
• Sert hamur yoğurma aparatını (G) ve yumuşak hamur yoğurma aparatını (H) 

kullanırken, yoğurma işlemini 5 dakikadan fazla sürdürmeyiniz, 5 dakikanın 
ardından cihazı en az 20 dakika soğumaya bırakınız.  

• Çırpma aparatını (F) kullanırken, yoğurma işlemini 10 dakikadan fazla 
sürdürmeyiniz, 10 dakikanın ardından cihazı en az 20 dakika soğumaya 
bırakınız. 

• Bu kurallara uyulmadığı takdirde cihaza gelecek zararlar garanti kapsamı 
dışında tutulabilir.  

• Cihaz çalışır durumdayken kaseye (E) ilave malzeme eklemek istendiğinizde, 
hız ayarını (C) “0” konumuna getirip cihazı kapattıktan sonra malzemeleri 
ekleyiniz.  

• Kullanıcının yaralanmasını ve cihazın zarar görmesini engellemek için, 
ellerinizi ve mutfak aletlerini cihazın hareket eden kısımlarından uzak tutunuz.  

• Cihaz çalışır durumdayken, cihazı kapatıp fişi prizden çekmeden kasenin (E) 
kenar kısımlarında kalan yiyeceklere müdahale etmeyiniz. 
 

YARARLI ÖNERİLER 
 

• En ideal karıştırma işlemi için, her zaman önce sıvı malzemeleri koyunuz.  
• En ideal sonuçlar için, oda sıcaklığındaki yumurtaları çırpınız. 
• Yumurta beyazlarını çırpmadan önce, çırpma aparatında (F) veya kasenin (E) 

içinde yağ ya da yumurta sarısı olmadığından emin olunuz. 
• Tuzlu tart hamurları için, tarifte aksi belirtilmediği sürece her zaman soğuk 

malzemeler kullanınız. 
• Cihazın aşırı yüklendiğini gördüğünüz takdirde kapatınız, fişini prizden 

çıkarınız ve yoğurmak istediğiniz malzemelerin miktarını azaltınız.  
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İMALATÇI  FİRMA: 
De’Longhi Appliances s.r.l -  
Divisione Commerciale Ariete 
Adres: Via San Quirico, 300 50013 -  
Campi Bisenzio FIRENZE 
Tel: +39 0422 4131 
Fax:+39 0422 41376-37 
www.ariete.net 

 

İTHALATÇI  FİRMA: 
Star Dekor San. Ve Dış Tic. A.Ş. 
Adres:  İstoç Öksüzoğulları Plaza  
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar/İstanbul 
Tel: +90 212 245 80 53  
E-mail: ariete@stardekor.com.tr 
www.ariete.online 

 

 TEMİZLİK VE BAKIM 
 
• Kullandığınız tüm aksesuarları taktığınız yönün tersi yönünde çıkarınız. 
• Kase (E) ve çırpma aparatı (F) makinede yıkamaya uygundur. 

Sert hamur yoğurma aparatı (G), yumuşak hamur yoğurma aparatı (H) ve 
sıçrama önleyici kapak (I) sıcak su ve yumuşak bir deterjanla elde 
yıkanmalıdır.  

• Mutfak şefi tabanı (D) nemli bir bezle silinmelidir.  
• Temizlik sonrası, bütün parçalar tekrar yerleştirilmeden önce tamamıyla 

kurutulmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


