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ROBOMAX MUTFAK ROBOTU  

KULLANMA KILAVUZU  
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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 
dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu cihazı sadece 
kitapçıkta belirtilen kullanım 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. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da herhangi bir 

sıvıya batırmayın, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez kullanınız.  
11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazı temizlemeden 

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

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

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

14. Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi durumunda 
her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya yetkili kişiler 
tarafından gerçekleştirilmelidir.  

15. 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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16. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında bırakılmamalıdır.  
17. Yanıkları engellemek için cihazı kullanım sırasında sıcağa dayanıklı bir yere 

yerleştiriniz. 
18. Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız. 
19. Cihaz çalışır durumdayken cihazı hareket ettirmeyin. 
20. Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 

edilmemelidir.  
21. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 

tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  
22. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 

1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  
23. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 

herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
24. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç kablosunu 

kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan çocukların 
güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale getirilmesi tavsiye 
edilir.   

25. Bu cihaz, ev tarzı kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. 

26. Bu cihaz, sadece eve ait veya benzeri kullanımlar için uygundur. (Örn: ofis ve 
işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için) 

27. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki nedenlerden 
kullanmayınız. 

 
KULLANIM AMACI 

Bu cihaz, sadece mutfak robotu, yumuşak yiyecek ve içecekleri çeşitli şekilde doğramak ve 
karıştırmak için tasarlanmıştır.  
Bu cihaz, sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazı eve ait veya benzeri kullanımlar için kullanınız. (Örn: 
ofis ve işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için)  
 
Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan herhangi bir 
değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
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CİHAZIN TANIMI  
(Şekil 1) 

 
A. Çalıştırma düğmesi 
B. Motor ünitesi 
C. Spatula 
D. Bıçak ünitesi 
E. Doğrama bıçağı 
F. Karıştırma bıçağı 
G. İttirici 
H. Çırpma diski 
I. Bıçak diski 
L. Jülyen bıçak 

M. Dilimleme bıçağı 
N. İnce şerit bıçağı 
O. Kapak 
P. Blender kapakçığı 
Q. Blender 
R. Blender kapağı 
S. Sıkma haznesi 
T. Sıkma konisi 
U. Sürahi
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CİHAZIN KULLANIMI 
 

UYARI: Cihaz, kapak (O) tam oturmadığı sürece ve sürahi (U) tam yerleşmediği sürece 
çalışmama fonksiyonuna sahiptir. 
 
• Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizlemeden önce 
fişin prizden çıkarılmış olduğuna ve çalıştırma düğmesinin (A) “0”da olduğuna her zaman 
emin olunuz.  

 
• Cihazı kullanmadan önce yiyeceklere temas edecek tüm aksesuarlarını yumuşak biz bez 

ile sabunlu ılık suda temizleyiniz. İyice durulayıp kurutunuz. 
• Sürahiyi (U) motor ünitesine (B) yerleştirip saat yönünde çevirerek ünitenin çıkıntısına 

tam oturduğundan emin olunuz (Şekil 2). 
• Bıçak ünitesini (D) sürahinin (U) orta dişlisine yerleştiriniz (Şekil 3). 
 
Doğrama, karıştırma veya çırpma: 
 
• Cihazı doğrayıcı olarak kullanmak isterseniz, doğrama bıçağını (E) bıçak ünitesine (D) 
yerleştiriniz. Karıştırma bıçağını (F) yerleştirirken bıçağın altındaki çentiklere tamamen 
yerleştiğine emin olana kadar yavaşça aşağıya doğru bastırınız (Şekil 4). 

• Cihazı çırpıcı olarak kullanmak isterseniz, çırpma diskini (H) bıçak ünitesine (D) 
yerleştiriniz (Şekil 5). 

UYARI: Cihazı başlatmadan önce, sürahinin (U) ve çırpma diskinin (H) tamamen temiz 
olduğuna emin olunuz. 
• Cihazı karıştırıcı olarak kullanmak isterseniz, karıştırma bıçağını (F) bıçak ünitesine (D) 
yerleştiriniz. 

• Yiyecekleri küçük parçalar halinde kesip (1,5cm-1,5cm) sürahiye (U) yerleştiriniz. 
• Kapağı (O) sürahinin (U) üzerine koyup kilit açıktan kilit kapalı simgesine doğru saat 

yönünde çeviriniz (Şekil 6). 
• Cihazın fişini prize takınız. 
• Hız ayarını çalıştırma düğmesinden (A) yaparak cihazı çalıştırınız. 
• İşlem sonrası cihazı kapatmak için çalıştırma düğmesini (A) “0” konumuna getiriniz. 
 
YARARLI ÖNERİLER: 
• Cihaz karıştırma ve çırpma işlemleri için kullanıldığında, en düşük seviyeden başlanıp 

daha sonra hızının arttırılması tavsiye edilir. Doğrama işlemi için kullanıldığında, 
çalıştırma düğmesini (A) “P” ayarına getirerek turbo fonksiyonu kullanılması tavsiye 
edilir. En ideal kullanım için, turbo düğmesini kısa kısa (2-3 saniye) ve aralıklı kullanınız. 

• Daha pürüzsüz dilimlenmiş yiyecekler için gerekli görürseniz spatula yardımıyla sürahi 
kenarında kalan yiyecekleri ortaya doğru ittirip işlemi sürdürünüz. 
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• Cihaz çalışırken yiyecek eklemeniz gerekliyse kapakçığı (P) açarak ekleyebilir, daha 
sonra ittiriciyle (G) ittirebilirsiniz (Şekil 7). 

 
 
Dilimleme:  
 
Bıçaklar çok kesin olduğu için lütfen dikkatli olunuz.  
İstenilen bıçak türünü — Jülyen bıçak (L), dilimleme bıçağı (M), ince şerit bıçağı (N) — 
bıçak diskinin (I) tam içine ve ortadaki şafta yerleştiriniz. Bıçağı en kenarından hafifçe 
bastırarak kilitlendiğine emin olunuz (Şekil 8). 
Bıçak diskini (I), bıçaklar yukarı bakacak şekilde bıçak ünitesine (D) yerleştiriniz. 
Sürahiyi (U) kapakla (O) kapatınız ve cihazı bir önceki bölümde anlatıldığı gibi çalıştırınız. 
 
 
BLENDER KULLANIMI: 
 
Blenderı (Q) motor ünitesine (B) saat yönünde çevirerek motor ünitesine tamamen 
yerleştiriniz (Şekil 10). 
Blender kapağını (R) blendera (Q) takın ve tamamen yerleşene kadar yavaşça bastırınız 
(Şekil 11). 
Önceden hazırladığınız yiyecekleri blender kapağının (R) açık yerinden koyunuz, 
blenderda gösterilen maksimum kapasiteyi aşmayınız. Daha sonra, blender kapakçığını (P) 
kapağa (R) saat yönünde çevirip yavaşça aşağıya doğru bastırarak takınız (Şekil 12). 
Çalıştırma düğmesinden (A) bıçakların dönüş ayarını seçerek cihazı çalıştırınız. 
Cihaz, hızı minimumdan maksimuma ayarlayabileceğiniz bir kontrol butonuna sahiptir. 
Cihazda ayrıca turbo fonksiyon özelliği vardır, bu özelliği kullanmak için çalıştırma 
düğmesini (A) saat yönünün tersinde çevirerek “P” (pulse) ayarına getiriniz. Turbo 
fonksiyonunun en iyi sonuçları vermesi için yalnızca 2-3 saniye kadar kullanınız.  
 
NOT: 
Blendera hiçbir zaman aynı anda 300 gramdan fazla sert meyve ve sebze koymayınız. 
Sıvı dökülmelerini önlemek için blendera hiçbir zaman 1000 mililitreden fazla çorba, püre 
gibi sıvı yiyecekleri koymayınız. 
 
UYARILAR: 
 

• Bıçaklar çok keskin olduğundan dolayı yıkarken çok dikkatli olunuz. 

• Metal bıçakları kullanmadan önce üzerindeki korumaları çıkarınız.  

• Blendera ya da hazırlama kabına üzerlerinde belirtilen maksimum kapasite aşacak 
miktarda yiyecekler koymayınız. 

• Cihazı çalıştırmadan önce kapakların sıkıca kapandığına emin olunuz. 

• Cihazı tek seferde 10 dakikadan fazla çalıştırmayın. Tekrar çalıştırmak için en az 30 saniye 
bekleyin.  
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• Cihaz çalışır haldeyken blender ya da hazırlama kabının içindeki yiyeceklere müdahale 
etmeyiniz. Bunu yapmak için önce cihazı kapatıp fişten çıkarınız.  

• Kazaları veya cihaza zararları önlemek için, ellerinizi ve diğer mutfak eşyalarını 
disklerden ve bıçaklardan uzak tutunuz.  

• Blender ya da hazırlama kabının kenarlarında kalan yiyecekleri almak için asla 
parmaklarınızı kullanmayınız. Bu işlem için mutlaka bir spatula kullanınız. 

• Hazırlama kabında doğranmış yiyeceklerle sıvıları beraber karıştırmayınız, sıvılar için 
blenderı kullanınız. 

• Blender ve hazırlama kabının açıklıklarına ellerinizi kullanarak yiyecek bastırmayınız, 
bunun için bir mutfak gereci kullanınız.  

• Blenderı başlatmadan önce kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. 

• Ilık sıvıları blenderda karıştırmadan önce blenderın kapağını açtığınıza emin olunuz, 
blenderda hiçbir zaman sıcak sıvıları karıştırmayınız. 

 
 

SIKMA APARATLARI KULLANIMI 
Sürahini (U) motor ünitesine (B) saat yönünde çevirerek yerleştiriniz. 
Bıçak ünitesini (D) sürahinin (U) içindeki orta pine yerleştiriniz.  
Önce sıkma haznesini (S) saat yönünde çevirerek kilitlenene kadar yerleştiriniz (Şekil 14); 
daha sonra sıkma konisini (T) bıçak ünitesine (D) yerleştiriniz (Şekil 15). 
Cihazın fişini prize takınız ve minimum hız ayarını seçerek cihazı çalıştırınız.  
 
 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 
Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da herhangi bir sıvıya 
batırmayın, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez kullanınız. 
Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizlemeden önce 
fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 
Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
 
Cihazı temizlemek için, kullandığınız tüm aksesuarlarını yerleştirdiğiniz sıranın ve yönün 
tersi şekilde çıkarınız.  
Bütün aksesuarları elde sıcak su ve yumuşak bir deterjanla temizleyiniz. 
Motor ünitesini (B) temizlemek için su ve hafif nemli bir bez kullanınız.  


