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BU KİTAPÇIK HAKKINDA 

 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü po-
tansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış olsa-
nız dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu cihazı 
sadece kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda kullanınız. Kitapçığı oku-
duktan 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 ted-
birler 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 priz-

den 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 ken-

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

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla oynama-
malıdır. 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 batırmayın, bu-

nun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez kullanınız.  
11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizleme-

den 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 ta-
mamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

13. Cihaz çalışır durumdayken hareket eden kısımlarına asla dokunmayınız. 
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14. Cihaz güç kaynağına takılıyken elinizi asla cam sürahinin içine koymayınız (Şekil 
5). 

15. Bıçaklar çok keskin olduğundan dolayı yıkarken çok dikkatli olunuz. 
16. Cam sürahi boşken cihazı asla çalıştırmayınız. 
17. Bıçaklar zarar gördüyse cihazı asla kullanmayınız.  
18. Cihazın fişini prize takmadan önce, yiyecekleri cam sürahinin içine koyup cam 

sürahiyi güç tabanına yerleştiriniz.  
19. Cihaz, ancak cam sürahi güç tabanına tamamıyla yerleştirildiğinde çalışması için 

tasarlanmıştır. Tamamıyla yerleştirildiğinde cihaz çalışmazsa, cihazı en yakın yet-
kili servise götürünüz. 

20. Cihazı cam sürahinin kulpundan taşımaya çalışmayınız. 
21. Cam sürahinin kapağını açmadan önce bıçakların dönmeyi tamamen durdurdu-

ğundan emin olunuz. 
22. Öncelikle kendinize ve daha sonra cihaza gelecek zararları ve kazaları engelle-

mek için, ellerinizi ve mutfak aletlerini cihazın bıçaklarından ve hareket eden kı-
sımlardan uzak tutunuz.   

23. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. Hiç-
bir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 

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

25. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli kulla-
nımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla aynı 
olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları kullanımda ku-
surlara neden olabilir. 

26. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 
tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  

27. Bu cihaz, sadece evde kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kul-
lanım amacıyla tasarlanmamıştır.  

28. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda EC No. 1935/2004 Avrupa 
Direktiflerine uygundur.  

29. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan her-
hangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  

30. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç kablo-
sunu kesmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan ço-
cukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale getiril-
mesini tavsiye ediyoruz.  

31. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında bırakılmamalı-
dır.  

 
Cihazı 2012/19/CE Avrupa Direktifine uygun olarak tasfiye etmek için lütfen cihazla 
beraber gelen broşürü inceleyiniz.  
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CİHAZ TANIMI (Şekil 1) 
 
A. Kapatma başlığı 
B. Kapak 
C. Kapak çıkartma düğmesi 
D. Sürahi 
E. Bıçak tertibatı 
F. Motor ünitesi 
G. Hız ayarı [PULSE (Turbo) - 0 - I - II] 
 
 

 
KULLANIM TALİMATLARI 

 
Cihazın fişinin prizden çıkarılmış ve hız ayarının (G) “0” konumunda olduğundan emin 
olunuz.  
Yiyecekleri küçük parçalara doğrayınız ve isteğe göre buzla beraber sürahinin (D) içine 
yerleştiriniz. Sürahiye, belirtilen kapasitenin fazlasında yiyecek yerleştirmeyiniz.  
Kapağı (B) sürahinin (D) üzerine yerleştiriniz ve yavaşça bastırınız (Şekil 2). 
Ekstra yiyecek eklemenizi sağlayan kapatma başlığını (A) kapağın (B) üzerine yerleşti-
rip saat yönünde çevirerek kapağı kapatınız (Şekil 3).  
Sürahiyi motor ünitesine (F) tamamıyla yerleştirerek oluklarına oturtunuz (Şekil 4). 
Cihazın fişini prize takınız. 
Hız ayarını (G) saat yönünde çevirerek birinci (yavaş ayar) ya da ikinci (hızlı ayar) sevi-
yede bıçakların hareketini başlatınız.  
Kısa zamanlı, güçlü ve hızlı bir parçalama sağlayabilen turbo (PULSE) ayarını kullan-
mak için hız ayarını (G) saat yönünün tersinde çeviriniz.  
Sürahinin cihaz gövdesine tamamıyla yerleştiğinden emin olunuz. Cihaz, ancak sürahi 
güç tabanına tamamıyla yerleştirildiğinde çalışması için tasarlanmıştır. 
Cihazın çalışmasını durdurmak için hız ayarını (G) “0” konumuna getiriniz.  
Cihaz çalışır durumdayken yiyecek eklemek isterseniz, cihazı durduktan sonra ka-
patma başlığını (A) kaldırıp ekleyebilirsiniz.  
Sürahinin kenarlarında kalan yiyecek kalıntılarını gidermek için cihazı durdurunuz, fişini 
prizden çıkarınız ve işlemi gerçekleştiriniz. 
Kapatma başlığını ve kapağı kaldırıp bir spatula yardımıyla sürahinin içindeki yiyecek 
kalıntılarını temizleyebilirsiniz.  
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KARIŞIMINIZ HAZIR: 
Sürahiyi motor ünitesinden çıkarmadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız ve bıçakla-
rın tamamen durmasını bekleyiniz.  
Sürahiyi çevirip yukarı kaldırınız, kapağı (B) ve kapatma başlığını (A) çıkarınız. 
Karışımınızı bardağa doldurunuz (Şekil 5).  
 
UYARILAR:  
• Cihazın fişini prize takmadan önce yiyecekleri sürahinin içine koyun ve güç ta-

banına yerleştiriniz.  
• Cihaz çalışır durumdayken cihaz kapağını (B) asla çıkarmayınız. 
• Ilık sıvıları blenderda karıştırmadan önce mutlaka kapatma başlığını (A) kapak-

tan çıkarınız. Cam sürahiye asla sıcak sıvıları koymayınız. 
• Cihazı asla 30 saniyeden fazla açık tutmayınız. İdeal kullanım ve sonuçlar için 

turbo (PULSE) ayarını birkaç saniye olmak üzere birkaç seans çalıştırınız. 
• Spatulayı bıçaklara zarar vermemesi için bıçak tertibatından uzak tutarak kul-

lanınız. 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
 
Cihazı kesinlikle demonte etmeye ya da iç kısımlarına müdahale etmeye çalışmayınız.  
Cihazı daha uzun kullanım ve daha lezzetli smoothieler için daima temiz tutunuz.  
Sürahi (D), kapak (B) ve kapatma başlığı (A) bulaşık makinesinin üst rafında yıkanmaya 
uygundur.  
Motor ünitesini (F) temizlemek için nemli bir bez kullanınız. 
Cihazı temizlemek için asla aşındırıcı madde kullanmayınız. 
Bıçakları temizlerken dikkatli olunuz.  
Temizleme işlemi sonlandıktan sonra sürahini ters çevirerek cihazın üzerine yerleştiri-
niz ve kabloyu hazneye sararak cihazı muhafaza ediniz.  
 
UYARILAR: 
 
• Cihaz gövdesini veya fişini asla su ya da herhangi bir sıvının içine koymayınız 

ve her zaman nemli bir bez kullanarak temizleyiniz. 
• Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizle-

meden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 
• Bıçaklar çok keskin olduğundan dolayı yıkarken çok dikkatli olunuz. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


