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Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.
Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

GENEL BİLGİLER
Kılavuz hakkında
Bu kılavuz, kurulum, işletim ve ekipman bakımı hakkında bilgiler içerir ve bir başvuru kılavuzu
olarak danışılmalıdır.
Bu kitabı okumak cihaz için güvenli ve uygun bir kullanım sağlar.
Bu kılavuzla birlikte verilen bilgilere ek olarak, yerel sağlık standartları ve ilgili genel güvenlik
kurallarına da uymanız gerekmektedir.
Kılavuz ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve ekipmana yakın, kurulum, bakım ve temizlik yapan
herkes için kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edilmelidir.
Semboller
Bu kılavuzda, önemli güvenlik talimatlarını ve herhangi bir uyarıyı vurgulamak için semboller
kullanılmıştır. Kaza riski, yaralanma ve/veya eşyalara ve insanlara zarar gelmesini engellemek için
talimatlar çok dikkatli takip edilmelidir.

Bu sembol, yaralanma ve/veya hasara neden olabilecek tehlikeleri vurgulamaktadır.

UYARI Elektriksel Tehlike!
Bu sembol olası bir elektrik tehlikesine dikkat çekmektedir.

UYARI! Bu sembol, risk, hasar, arıza ve/veya cihazın bozulmasını engellemek için
takip edilmesi gereken talimatları vurgulamaktadır.

Bu sembol, cihazın verimli çalışması için izlenmesi gereken ipuçlarını ve bilgileri
vurgulamaktadır.
DİKKAT!
Cihazı kullanmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Üretici bu kullanım talimatlarına
uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmez.
Kılavuz her zaman cihazın yakınında tutulmalı ve danışmak isteyen herkes için kolay erişilebilir
olmalıdır.
Teknik şartname ve/veya ürün geliştirmesini iyileştirmek için haber vermeden değişiklik yapma
hakkımız saklıdır.
Uygunluk Beyanı
Cihaz, mevcut standartlara ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir.

UYARILAR
• Cihazı kullanmadan önce, elektrik şebekesi geriliminin cihazın etiketinde belirtilene uyup
uymadığını kontrol edin. Makineyi sadece 10 A minimum kapasiteye ve etkili bir topraklama
sistemine sahip bir prize bağlayın.
• Bu ekipmanın elektrik güvenliği sadece yürürlükteki elektrik güvenliği standartlarına uygun olarak
AC topraklı bir prize doğrudan bağlıysa garanti edilir. Cihazın toprak bağlantısı eksikliği nedeniyle
meydana gelecek hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz. Şüphe durumunda, profesyonel
teknisyene başvurun.

• Ekipmanın paketini açtıktan sonra, ünitenin tam olduğundan emin olun. Şüphe durumunda, cihazı
kullanmayın ve sadece nitelikli personelle irtibat kurun.
• Adaptörler, çoklu soket ve/veya uzatma kablolarının kullanımını tavsiye etmiyoruz. Bu
cihazlardan birini kullanmak kesinlikle gerekli ise, yalnızca tek veya çoklu adaptörü mevcut
güvenlik standartlarına uygun olarak, belirtilen güç limitini aşmamaya dikkat ederek kullanmanız
gerekir.
• Potansiyel bir tehlike kaynağı olmasından dolayı ambalaj (naylon torba, vs.) parçaları, çocukların
ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
• Bu cihaz, sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Başka herhangi bir
kullanım uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli kabul edilir.
• Ekipmanın vasıfsız personel tarafından uygunsuz, yanlış, yersiz kullanılması ve/veya onarımı
nedeniyle oluşacak hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
• Islak veya nemli ise makineye el ve/veya ayak ile dokunmayın.
• Fişi prizden güç kablosunu çekerek çıkarmayın.
• Üniteyi havaya (yağmur, güneş, don, vb) maruz bırakmayın.
• Bu cihaz, onların güvenliğinden sorumlu personel tarafından ekipmanların kullanımı hakkında
talimatlar verilmediği sürece, fiziksel veya zihinsel yetenek ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
• Çocukların cihaz ile oynayamayacağından emin olun.
• Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce, fiş çıkararak cihazın elektrik şebekesi ile
bağlantısını kesin.
• Temizlemek için cihazı asla suya batırmayın.
• Kabın içindeki bıçakları asla contasız monte etmeyin.
• Preparatı karıştırmak için sadece verilen spatulayı kullanın.
• Asla boş kâse ile pişirmeyin.
• Kâseye su doldurmak için asla tüm üniteyi musluğun altına koymayın.
• Cihazı asla kâsenin sapından tutarak kaldırmayın.
• Cihazın arka tarafındaki giriş ve havalandırma deliklerini kapatmayın.
• Arıza veya bozulma durumunda kapatın ve açmayın. Onarım için sadece üretici tarafından
yetkilendirilmiş bir servis ile temasa geçin ve orijinal yedek parça kullanımı isteyin. Bu kurala
uyulmaması, cihazın güvenliğini tehlikeye atabilir.
• Cihazı kalıcı olarak kaldırmaya karar verdiğinizde, fişi prizden çıkardıktan sonra, güç kablosunun
kesilmesi önerilir.
• Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir riski önlemek için, sadece üretici tarafından
yetkilendirilmiş bir servis merkezinde değiştirilmesi gerekir.
• Üniteyi kullanmadığınız zaman, fişini prizden çekin ve anahtarını kapatın. Gerekli değilse cihazı
elektriğe bağlı bırakmayın.
• Cihaz düştükten sonra veya kusur ya da hasar durumunda kullanılamaz. Kullanıma dönmeden
önce yetkili bir servis merkezine getirilmesi gerekir.
• Bu kılavuzu saklayın çünkü gelecekte başvurmanız gerekebilir.
• Bu cihaz elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu kuralları ile uyumludur.

NAVLUN, AMBALAJ VE DEPOLAMA
Nakliye kontrolü
Teslim aldıktan hemen sonra, sevkıyatı ulaşımın yol açtığı hasar için kontrol edin.
Belirgin bir hasar durumunda, sevkıyatı sadece rezerv altında kabul edin. Hasarın boyutunu taşıma
belgesine yazmayı unutmayın.
Paketleme
Cihazınızın ambalaj atmayın, çünkü cihazı kaldıracağınız zaman veya hasar durumunda merkeze
dönüşü esnasında yararlı olabilir. Ekipmanı kurmadan önce, iç ve dış kılıfının tamamen
kaldırılması gerekir.
LÜTFEN DİKKAT!
Makineyi satıcı firmaya geri getirmeniz durumunda, ulaşım esnasında orijinal paketi
kullanmamaktan kaynaklanan herhangi bir kırılma ya da hatanın sorumluluğu size ait
olacağından, lütfen sadece orijinal ambalajı kullanın.
Eğer paketi atmak istiyorsanız, lütfen ülkenizdeki geri dönüşüm düzenlemelerine dikkat edin.
Ekipmanı ve tüm bileşenlerin varlığını kontrol edin. Eksik parça olması halinde, derhal müşteri
hizmetleri ile irtibata geçin.
Depolama
Ambalaj, kuruluncaya kadar, ambalaj üzerindeki işaretleri dikkate alarak kapalı tutun.
Ambalaj, aşağıdaki maddeler dikkate alınarak muhafaza edilmelidir:
- Dış ortamda muhafaza etmeyin.
- Tozdan uzak, kuru yerde saklayın.
- Korozif elementlere maruz bırakmayın.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Mekanik şok ve titreşimlerden kaçının.
- Uzun süre depolanması durumunda (> 3 ay) paketinin durumunun ve tüm parçalarının iyi
durumda olduğundan emin olun. Gerekirse ambalajı yenileyin.

KULLANMA TALİMATI
• Cihazı ilk kez kullanmadan önce, kase, kapak, ölçme kabı, bıçaklar ve spatula gibi tüm
aksesuarları, daha sonra açıklanacak olan prosedürleri izleyerek iyice temizleyin.
• Üniteyi, köşelerden, ısı kaynaklarından uzak, çocukların ulaşamayacağı yatay bir çalışma yüzeyi
üzerine yerleştirin.
• Kâsenin maksimum kapasitesi aşılmamalıdır. Aşırı miktarda doldurulması, sıvının dökülmesine
ve dolayısıyla da ünitede onarılamaz zararlara neden olabilir. Bu arızalar garanti anlaşması
kapsamında değildir.
• Kapağın deliğine ellerinizi (veya parmaklarınızı) sokmayın, potansiyel bir kesilme riski olabilir.

ÜRÜNÜN TANITIMI

1. Ölçme kabı
2. Kapak
3. Mıknatıs
4. Kapak açma ve kapama için
kanatlar
5. Kapak contası
6. Kapak deliği
7. Kontrol Paneli
8. Likit Kristal Ekran
9. SD kartı
10. SD kart yuvası
11. ON/ FF
12. Paslanmaz çelik kazan
13. Dengeleyici ayaklar
14. Ölçme elemanı

15. Isıtma elemanı
16. Sıvı sızdırma deliği
17. Karıştırma küreği
18. Spatula
19. Bıçaklar
20. Bıçak kilidi
Opsiyonel aksesuarlar
21 Ekstra keskinleştirilmiş özel
bıçaklar
22 Buharlı pişirme için paslanmaz
çelik sepet

MAKİNA CİHAZLARI
KONTROL PANELİ (7)

Menü: Tarif menüsüne erişmek için.

+ -: Hız, zaman ve sıcaklık parametrelerini arttırmak veya azaltmak için. "+" ve "-" düğmeleri
bir kez basarak kullanıldığında, parametreler bir basamak artar veya azalır. Eğer düğmelere
basılı tutarsanız, ne kadar basılı tuttuğunuza bağlı olarak, parametreler hızla artar veya
azalır.

Turbo: Düğmeyi basılı tutarak, hızı en az 6’dan, düğme bırakılana kadar maksimum hıza
("Turbo" hız) getirmek mümkündür.
Darbe: 1 den 10’a (1E ve 1F hızları hariç) kadar herhangi bir hızda bir "Darbe" fonksiyonu
elde etmek için.

Saat: Çalışma süresini maksimum 4 saate kadar kurmak için.

Start / stop: Herhangi bir fonksiyon için açma/kapama anahtarıdır.

Termometre: Çalışma sıcaklığını 25 C°den (77 F°) 190 C°ye (374 F°) kadar ayarlamak için.

Fan: Çalışma hızını 12 farklı seçenekle ayarlamak için.
ISITMA ELEMANI (15)
Pişirme sırasında kâseyi ısıtmak için elektrikli cihaz.
UYARI: boşken kâseyi yeniden ısıtmayın!
UYARI: dokunmayın, yanıklara neden olabilir
Ölçme Elemanı (14)
Ayarlanan sıcaklığı kontrol etme elemanıdır.
SIVI SIZDIRMA DELİĞİ (16)
Bazı sıvıların kâseden çıkması gerektiği zaman, bu delikten dışarı cihazın tabanına
gidecektir!
UYARI: deliğin tıkalı olmadığını periyodik olarak kontrol edin!
UYARI: bu deliğin kısmen tıkanması bile kâseden sıvı akması durumunda ciddi hasara
yol açabilir.
Dengeleyici Ayaklar (13)
Cihazın altındaki dört elastik ayak, çalışırken oluşan herhangi bir salınım için amortisör ve
dengeleyici unsur olarak işlev görür.

UYARI: hazırlanan gıdaya bağlı olarak, cihaz görünür salınımlar yapabilir: bu
kesinlikle normaldir ve herhangi bir salınım dengeleyici ayaklar tarafından absorbe
edilecektir.
LCD EKRAN (8)
Cihaz açıldığında ekranda Hotmix PRO logosu belirecektir.
Kâsenin kapağı açık ise, kâse simgesi yanacak ve "KAPAK AÇIK" göstergesi
görüntülenecektir. Kapağı güvenle kapattıktan sonra simge ve yazılı gösterge kaybolacak,

"HIZI AYARLAYIN" göstergesi ile BİRLİKTE hız simgesi olan "00" rakamları gözükecektir: Bu
noktada, cihaz programlanmaya hazırdır.
Sıcaklık ayarlanırken, "SICAKLIĞI AYARLAYIN " göstergesi ile birlikte termometre simgesi
açılacaktır.
Zamanı ayarlamak için "SAAT" düğmesine basıldığında, saat simgesi "00:00" hanesi ile
açılacaktır ve "ZAMANI AYARLAYIN " göstergesi belirecektir. Ekran, akarak kalan süreyi
gösterir.
Ciddi arıza durumunda, başka her şey kapanıp anahtar açılacaktır. Bundan sonra cihaz bir
servis merkezine getirilmelidir.
MOTOR KONTROL TERMOSTATLARI
Cihazınız motor koruması için iki adet termostat ile donatılmıştır: Bir dinamik ve bir statik. Er:
01 işareti ile makineyi durduran dinamik termostat her zaman statik termostattan önce aktif
olur.
Dinamik termostat, aslında, statik termostattan önce, gerekirse motorun soğuması ve tarifi
sonlandırmak için bir dakika için motoru durduracak şekilde "akıllı" bir kontrol sağlar. Dinamik
termostat çalışıyorken, "DARBE" kelimesi görüntülenir ve preparatı kolayca
bitirebilirsiniz. Ancak, aşırı miktarda malzeme ya da çok kalın preparat (motorun aşırı
ısınması sonucu cihazın zorlanmasına neden olabilir) yer alırsa, statik termostat motoru
durdurmak için hemen devreye girer. Ekranda "Er:01 " gösterilir.
Cihaz soğuyana kadar önce birkaç dakika bekleyin ve motor kabul edilebilir bir sıcaklığa
ulaştığında, makine tekrar kullanım için otomatik olarak hazırdır. Bunun için, makine kapalı
olduğunda da çalışan bir basınçlı hava soğutma fanı vardır.
SD kart (9)
Makine, ünitenin arkasındaki bir yuva içine yerleştirilen bir SD kart ile donatılmıştır. Karta
ulaşmak için, bu bölmeyi koruyan kapağın sökülmesi gereklidir.
SD kart içinde üç dosya vardır:
Dosya D (Varsayılan): Programları, yemek tarifleri nive özel olarak saklanan fonksiyonları
içerir;
Dosya U (Kullanıcı): Kişisel tarifleri saklamak içindir;
HotMix dosyası PC üzerinden yemek tarifleri, saklamak değiştirmek ve iptal etmek için
programı PC’ye yüklemek için.

AKSESUARLAR
KAPAK (2)
• İki yandaki kanatlara (4) basarak ve biraz basınç uygulayarak kapağı takın. Çok kolay
olacaktır.
Kapak, her zaman sıvı sızıntı riskinden kaçınmak için doğru monte edilmesi gereken bir
contaya (5) sahiptir.
UYARI: Contanın (5) yanlış yerleştirilmesi sıvıların dökülmesine sebep olabilir veya
cihazın başlamasına engel olabilir.
• Kapak tam kapanmazsa, elektromanyetik emniyet cihazı (3) cihazın çalışmasını engeller ve
ekranda açık kapaklı bir kâse simgesi görünür.
• Kapağı açmak için, yan kanatlara (4) iki parmağınızla basın ve yukarı kaldırın.
UYARI: Kâsede sıvı varsa ve hız yüksek ise, dökülmesini engellemek için, sıvının
normal seviyeye düşmesi için kapağı açmadan önce birkaç saniye bekleyin.

DİKKAT: Cihazı başlatmadan önce, lütfen her iki yan kanadın kapalı olup olmadığını
kontrol edin.
DİKKAT: Contayı periyodik olarak çıkarın ve conta ile kapak arasındaki kiri temizleyin.
DİKKAT: Kapağın iyi kapanması için, contanın kapağın başına doğru şekilde
takılmasına dikkat edin.
DİKKAT: Kapağı asla bulaşık makinesine koymayın!
ÖLÇME KABI (1)
Kap ikili bir fonksiyona sahiptir: kapak üzerine takıldığında, kapaktan sıvı sızmasını önler ve
pratik bir ölçme kabı olarak ta kullanılabilir.
DİKKAT: Kâsede kaynayan sıvı varsa, lütfen kabı çıkarmadan önce bir süre bekleyin:
bu, herhangi bir buhar fışkırmasını önleyecektir.
Ölçme kabının kapasitesi:
Su 85
Ekstra sızma zeytinyağı………………………………………………………………………..85 g.
Tohum yağı……………………………………………………………………………………...75 g.
Şarap……………………………………………………………………………………………..85 g.
Süt………………………………………………………………………………………………...85 g.
Un…………………………………………………………………………………………………55 g.
İrmik………………………………………………………………………………………………70 g.
Şeker……………………………………………………………………………………………..85 g.
Kakao…………………………………………………………………………………………….50 g.
Pirinç……………………………………………………………………………………………..85 g.
Ekmek kırıntısı…………………………………………………………………………………..50 g.
Rendelenmiş peynir……………………………………………………………………………..50 g.
TEMİZLEME: Ölçme kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir.
KÂSE (12)
Kâse içerik düzeyini göstermek için üç satır gösterir:
1. satır = 1 litre
2. satır = 1,5 litre
3. satır = 2 litre
DİKKAT: Kâse içeriği 3. satıra (2 lt max) geldiğinde, 3 hızı maksimum hız ayarıdır. Tam
aksine, kâse içeriği 2. satırı (1.5 lt) aşmadığında, maksimum hız ayarı 10'dur.
DİKKAT: Maksimum kapasite asla aşılmamalıdır ve mayalı hamur gibi bazı gıdalar için
bunun kesinlikle dikkate alması hayati önem taşımaktadır (ekmek, pizza, vs). Bazı
preparatların hacmi artar, ayrıca yüksek hızlarda merkezkaç kuvveti nedeniyle sıvı seviyesi
artış eğilimindedir.
KASENİN ÇIKARILMASI
Ünitenin durduğundan emin olun, daha sonra kapağı açmak için düğmelere basın.

DİKKAT: Motoru durdurmak için asla kapağı açmayın. Yalnızca "START/STOP"
düğmesini kullanın.
DİKKAT: Kâseyi kaldırmak için, lütfen sadece sapını kullanın.
DİKKAT: Kâse çok sıcak olabilir, dokunmayın ve onarılamaz zarar görebilecek hassas
yüzeyler üzerine koymayın.
KÂSENİN AÇILMASI VE TAKILMASI
Cihazın durduğundan emin olun, sonra kapağı açmak için düğmelere basın. Kapağın
açılması otomatik olarak, motoru ve dolayısıyla bıçakların dönmesini durduran operasyonel
güvenlik önlemlerini devreye sokar.
Kâseyi yerine tam oturduğunu belli eden sesi duyacak şekilde takın, aksi takdirde güvenlik
aygıtı motorun çalışmasını önleyecektir.
DİKKAT: Kâseyi takmadan önce, bıçakların güvenli olarak oturduğundan emin olun.
DİKKAT: Camı temizlemeden önce, kesme riskini önlemek için her zaman bıçakların
sökülmüş olduğundan emin olun.
TEMİZLEME: Kase, bıçaklar olmadan bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bulaşık
makinesinde kullanılan deterjanların çok güçlü olduğunu ve bir süre sonra kasenin sapının
gripinin biraz renksiz hale gelebileceğini unutmayın.
BIÇAKLAR (19)
BIÇAKLARIN TAKILMASI:
Bıçakları tek elle tutun, diğer elinizle kâsenin altındaki deliğe yerleştirin ve kâsenin altındaki
kilidi saat yönünün tersine çevirerek dikkatlice sıkın.
Bıçakları çıkarmak için, lütfen kilidi saat yönünde çevirin ve tekrar takmak için işlemin tersini
yapın.
UYARI: Bıçaklar keskin yüzeylere sahiptir, tutarken dikkatli olun.
DİKKAT: Sert malzemeler (buz, fındık, havuç vb) öğüttükten sonra DAİMA kilidi sıkın.
UYARI: Bıçakları bulaşık makinesine KOYMAYIN ve temizlemek için sirke
kullanmayın!
TEMİZLEME: Bıçakları sadece su ve deterjanla, az su girmesi için bıçakların alt
kısmını elle korumaya çalışarak, belki bir diş fırçası kullanarak yıkayın.
Bıçakların her zaman contalı olduğundan ve contanın iyi durumda olduğundan emin
olun, aksi takdirde sıvıların cihazın tabanındaki tahliye borusundan dışarı çıkması
mümkündür.

SPATULA (18)
Spatula, özel şekli sayesinde, bıçaklar hareket halindeyken bile bıçaklara temas etmeden,
güvenlik içinde kâsede bulunan malzemelerin karıştırılmasını sağlar. Gerektiğinde, bir işlem
adımıyla diğeri arasında, kâsenin duvarlarındaki malzemelerin sıyırılabilmesini mümkün kılar.
UYARI: Bıçaklar hareketli iken başka aletler (kaşık veya tahta kaşık, vb)
KULLANMAYIN.
TEMİZLEME: Spatula bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir.
KARIŞTIRMA KÜREĞİ (17)
Karıştırma küreği gıdaların ve sıvıların düzgün karıştırılmasına yardımcı olur.
Karıştırma küreğini takmak için, lütfen cihazın alt kısmındaki deliği bıçaklara bağlı üst pin ile
hizalayın ve bir "tık" sesi duyana kadar aşağı doğru itin.
Karıştırma küreğini çıkarmak için, bıçakların pininden ayırmak için yukarı doğru çekin.
Karıştırma küreğinin kullanım süresi gıda hazırlama süresine bağlıdır.
UYARI: Karıştırma küreğini 4’ten yüksek hızlarda veya TURBO hızda KULLANMAYIN.
DİKKAT: Karıştırma küreğini kabın içine daima hiçbir katı gıda yokken yerleştirin.
UYARI: Cam hala sıcakken karıştırma küreğini ÇIKARMAYIN. Kâseden çıkarmadan
önce karıştırma küreği soğuyuncaya kadar bekleyin.

TEMİZLİK
Cihazı nemli bir bez ve nötr deterjan ile silerek temizleyin, çok sert ya da çok fazla köpük
yapan temizlik maddelerinden kaçının.
DİKKAT: Temizleme işlemlerine başlamadan önce prizden fişi çekin.
DİKKAT: Cihazı su jeti ile temizlemeyin.
UYARI: Contanın kapağın kafasına doğru takıldığından emin olun, böylece kapak düzgün
kapanacaktır.
Kasenin içini biraz nemlendirilmiş, aşındırıcı olmayan sünger ile temizleyin. Bunu sadece ve
sadece makine soğukken ve kapalı iken yapın. Kâseyi temizlemeden önce, kesme riskini
ortadan kaldırmak için bıçakların sökülmüş olduğundan emin olun.
DİKKAT: Cihazı temizlemek için tamamen suya daldırmayın.

ÇALIŞTIRMA
• Cihazı sabit bir pozisyonda olacak şekilde, düz bir zemine yerleştirin.
• Ekipmanı şebeke gerilimine bağlayın.
• Ana düğmeyi basılı tutarak cihazı çalıştırın, ekran otomatik olarak açılacak ve HotmixPRO
simgesi görüntülenecektir.

Herhangi bir parametre ayarlamazsanız, güvenliği sağlamak ve enerji tasarrufu bakımından,
yaklaşık 5 dakika sonra ünite "bekleme" konumuna geçerek ve Hotmix Pro simgesini
göstererek kapanacaktır.
Cihazı tekrar çalıştırmak için sadece herhangi bir tuşa basın.
FONKSİYONLARIN AYARLANMASI
• Fonksiyonun simgesini seçin.
• Basamakları ayarlamak için "+" ve “-” kullanın.
• Gıda preparatları yapmak için gerekli fonksiyonları ayarlayın, her zaman aşağıdaki önerilen
sırayı kullanın:
1. Sıcaklık
2. Hız
3. Zaman
4. Başlat/Durdur

UYARI: İlk kullanımda, bağlantıların iç sabitliği nedeniyle cihazın düşük bir gürültü
yayması mümkündür. Bu normaldir ve kısa sürede kaybolacaktır.
VERİ AYARININ DÜZELTİLMESİ
Çalışırken hız, zaman ve sıcaklık parametrelerini değiştirebilir "+" ve "-" sembolleriyle yeni
rakamlar tanımlayabilirsiniz.
Bunun için şunları yapmalısınız:
• Cihazı durdurmak için START/STOP düğmesine basın
• Ayarını değiştirmek istediğiniz parametreye karşılık gelen düğmeye basın.
• Yeni basamak ayarlamak için "+" veya "-" ye basın
• Cihazı yeniden başlatmak için START/STOP düğmesine basın.
Parametre değişikliğinden 3 saniye sonra ekran, ünitenin değişimden önce ne yaptığını
gösteren bir simge gösterir.

Ünite herhangi bir parametre ayarı verilmeden başlamaz.
HIZ KONTROLÜ
Bıçakların hızının seçimi aşağıdaki gibidir:
• HIZ düğmesine basın
• "+" ve kullanarak "-" gerekli hızı seçin. Hız ayarı görüntülenir.
Cihaz 23 değişik hız tipi ile donatılmıştır:
• 0 ila 10 arasında hız
• 1 ile 10 arasında AUTOPULSE hız
• Palet ile et pişirmek için 1E hızı
• Paletler ile narin yiyecekler pişirmek için 1F hızı
• Turbo
"0" hızı, sadece önce aşağıdaki gibi bir sıcaklık ayarı yapılarak görüntülenebilir ve
seçilebilir:
• Termometre simgesi olan düğmeye basın
• Bir sıcaklık seçin
• "0" hızını seçmek için "-" düğmesini kullanın
• Diğer parametreleri ayarlayın ve devam edin.
ZAMAN

Bekleme süresinin seçimi:
• ZAMAN düğmesine basın.
• Çalışma süresini seçmek için "+" ve "-" kullanın. Zaman ayarı değeri gösterilir.
• Zaman aralığı 5 saniye ile 4 saat arasında değişir.
• 60 dakikadan sonra ve 4 saate kadar, küçük vuruşlarla "+" ve "-" kullanmadığınız sürece,
adımlar bir seferde 10 dakika olacaktır: bu durumda dakika dakika ilerleyebiliriz.
Saatin Adımları:
< 1dk. 1-5 dk. 5-10 dk. 10-30 dk. 30-60dk. > 60 dk’dan 4 saate kadar
Her 5 sn. Her 15 sn. Her 30 sn. Her 1 dak. Her 5 dk. Her 10 dk. Dakika dakika seçeneği ile
her 10 dk.
Ekran, kalan gıda hazırlama süresini gösterir.
Ünite, seçilen zamana ulaştığında otomatik olarak durur ve bir bip sesi çıkarır.
Ünite planlanan zaman tamamlanmadan durdurulursa, cihazın varsayılan çalışma
zamanını henüz tamamlamadığını belirtmek için ekranda yanıp sönen bir simge görünür.
SICAKLIK
Sıcaklık seçimi:
• SICAKLIK düğmesine basın
• "+" ve "-" kullanarak gerekli sıcaklığı seçin. Gösterge sıcaklık ayarını gösterecektir.
• Eğer makinenin "soğuk" çalışması gerektiğinden, herhangi bir sıcaklık ayarı yapmazsanız,
ekran herhangi bir ısıtma olmadığını göstermek için iki yatay çizgi gösterecektir.
Sıcaklık 25 C° (77 F°) - 190 C° (374 F°) aralığında değişir.
Önce sıcaklık ayarı gerektirmeyen bütün preparatları hazırlayın, böylece sonraki gıda
işlemleri için cihazın soğumasını beklemek zorunda kalmazsınız.
ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
NORMAL ÇALIŞMA:
• Kâseye malzemeleri koyduktan sonra, kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
• HIZ düğmesine basın, sonra gerekli hızı seçmek için "+" ve "-" düğmelerini kullanın.
• ZAMAN düğmesine basın, sonra gerekli zamanı seçmek için "+" ve "-" düğmelerini kullanın.
• Sıcaklık düğmesine basın (gerekirse), sonra "+" ve "-" düğmeleriyle gerekli sıcaklığı seçin.
• Son olarak, Start/Stop düğmesine (cihazın çalışması için) basın.
DARBELİ ÇALIŞMA (çalışmanın durması):
Ünite normal program seyriyle çalışırken:
• AUTOPULSE düğmesine kısaca basın, böylece çalışma NORMAL DURDURULDU’ya
dönecektir. Ekranda uygun simgenin görünümü, AUTOPULSE fonksiyonunun devam ettiğini
gösterecektir.
TURBO ÇALIŞMA:
Ünite normal program seyriyle çalışırken:
• TURBO fonksiyonunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın. Düğmesine basılana kadar
TURBO fonksiyonu çalışır durumda kalır.
TURBO 6 ile 10 hızlarında aktiftir.
Ekran fonksiyonu yanıp sönen TURBO HIZ simgesi ile gösterir.
MENÜ
a. TARİF REHBERİ
b. TARİF YÖNETİMİ (değiştirme, silme, ezberleme)

TARİF REHBERİ’ne ulaşmak için, lütfen SD kartı cihazın (10) arka tarafına yerleştirilmiş
uygun bölmeye takın.
a. MENÜ düğmesini basılı tutarak, önceden kaydedilmiş tariflere/programlara ulaşabilirsiniz.
b. MENÜ düğmesini en az 3 saniye basılı tutarak, şu fonksiyonlara ulaşabilirsiniz: kişinin
kendi tariflerini değiştirmesi, silmesi, kaydetmesi (sadece ayar fonksiyonları için).
Programlar ve önceden kaydedilmiş tarifler, aşçılarımız tarafından ülkemizde
mevcut malzemeleri kullanarak, kendi kişisel damak tatlarına göre yaratılmıştır. Farklı
malzemelerin ve farklı kişisel damak tatlarının beklenenden farklı sonuç vermesi
olasıdır. Bu amaçla cihaz, kaydedilmiş tarifleri ve/veya programları, bir kopyasını kendi
dosyasına (Kullanıcı) kaydederek, kişinin kendi damak tadına ve kendi ülkesinde
bulunan malzemelere göre değiştirme veya kendi tariflerini kaydetme fırsatı sunar.
a. MENU tuşuna basılı tutun ve + ve - düğmelerini kullanarak ulaşmak istediğiniz dosyayı
seçin: D (önceden depolanmış tarifler ve programlar) veya U (kişisel tarifler). Başlat
düğmesine basarak onaylayın.
Seçilen dosya ne olursa olsun, önceden kaydedilmiş tarif/program oluşturmak için şu şekilde
hareket edin:
• "+" ve "-" düğmelerini kullanarak seçili program sayısını seçin. Tam listeyi görmek için,
lütfen www.hotmix.it adresinde "TARİFLER VE ÖZEL PROGRAMLAR" bölümüne bakın. Bu
bölüm, aşağıdakileri yapmanızı sağlayacaktır:
a) işlemlerin herhangi bir son aşaması da dahil, yemek tariflerinin tam metnini yazdırmak;
b) mevcut herhangi bir tarif ve programın SD karta yüklenmesi mümkün olan güncel
listesini gerçek zamanlı olarak her zaman bulmak.
• Daha sonra START/STOP düğmesine basın: programın/tarifin numarası üstte görünecek,
"_ MALZEMELERİ" (burada 000 ilk malzemedir ve çubuktan sonraki sayı belirli bir tarifin
malzemelerinin toplam miktarını gösterir ) başlığı ve ilk malzemenin adı ve miktarı ekranda
akacaktır. Bazı programlarda, ne malzemeler ne de miktarlar belirtilmemektedir.
• "+" düğmesi kullanılarak, bir tarif için gerekli tüm malzemeler tek tek görüntülenebilir.
• Sonunda, ilk adımın kâseye konulacak ilk içeriğini göstermek için tekrar START/STOP
düğmesine basın. Ekran, aynı zamanda her bir tarifin toplam adım sayısını da gösterir
(örneğin, 1/3).
• İlk adımın ilk içerikleri kâseye konulduktan sonra START tuşuna basın, makine çalışacaktır.
• Sonunda, tarif tamamlanıncaya kadar aynı işlemi ikinci adım için yapın.
Ekran, kalan zamanı, hızı, sıcaklığı ve kullanılan aksesuarı gösterir.
• Her işlemin herhangi bir aşamasında ekranda, makine elle çalıştırılırkenki gibi, hangi
fonksiyonun çalıştığını gösteren simgeler belirecektir.
Son çalışma basamağının sonunda, makine herhangi bir manuel hazırlığın sonunda olduğu
gibi, sürekli bir "bip" sesi çıkarır.
Kaydedilmiş bir tarif oluşturulurken, malzemelerin tam olarak ekranda veya tarif
kılavuzunda verildiği sıraya göre konulması önemlidir.
DİKKAT: Çalışırken makineyi gözetimsiz bırakmayın.
b. MENU düğmesine en az 3 saniye basın. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak dosyayı aşağıdaki
gibi seçin: D (önceden kaydedilmiş tarifler ve programlar) veya U (kişisel tarifler). Başlat
düğmesine basarak onaylayın.

Bu menü aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:
Bir tarifin kaydedilmesi
Önceden kaydedilmiş tarifin değiştirilmesi
Önceden kaydedilmiş tarifin silinmesi
BİR TARİFİN KAYDEDİLMESİ
Kişinin kendi tarifini kaydetmesi için iki yol vardır:
A. Doğrudan makineden, U dosyasında, bir tarifin numarasını ve ismini, tamamlanması için
gerekli adım sayısını ve çalışma parametrelerini (hız, zaman ve sıcaklık) kaydetmek
mümkündür. Malzemeleri ve miktarları yazmak mümkün değildir, bu bilgilerin de içerilmesini
istiyorsanız lütfen B adımına geçin.
B. PC’den, SD kartı uygun kart okuyucuya taktıktan sonra, program sayesinde Hotmix
dosyasına, malzemeleri ve ilgili miktarları yazmanın yanında tarifin numarasını ve ismini,
tamamlanması için gerekli adım sayısını ve çalışma parametrelerini (HIZ, ZAMAN ve
SICAKLIK) kaydetmek mümkündür..
A. Bir tarifi doğrudan makineden kaydetmek için:
• MENU düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.
• "+" ve "-" tuşlarını kullanarak Menü sözcüklerini dolaşıp "STORE" seçin ve "START"
düğmesine basın.
• Numaraları "+" ve "-" tuşlarıyla dolaşarak kaydedilecek tarifin numarasını seçmek
gereklidir. Seçilen numarayı START tuşu ile onaylayın: seçilen numaranın zaten atanmış
olması durumunda ekranda " DİKKAT TARİF MEVCUT" ibaresi görüntülenir ve 3 saniye
sonra silinir, daha sonra bir "bip" sesi duyulur ve ekran başka bir sayı seçilmesini sağlamak
için önceki ekrana geri döner. Seçilen numaranın uygun olması durumunda, lütfen START
tuşu ile teyit edip sonraki satıra devam edin.
• Bir tarifin kaydedilmesi, 1’den başlayıp "+" ve "-" tuşlarıyla yukarı doğru ilerleyerek,
adımlara bölünerek yapılmalıdır. Sonra START tuşu ile onaylayın ve ardından ayar
modlarının sonraki ekranıyla devam edin.
• Her adım kaydedilirken zaten atanmış olan bir numara seçildiğinde 3 saniye sonra bir "bip"
sesi duyulacak ve ekran doğru numaranın girilmesi için otomatik olarak önceki ekrana geri
dönecektir.
• Ayar modları ekranındayken "+" ve "-" tuşlarıyla HIZ değerini ve gerekirse PULSE
düğmesini seçin, daha sonra onaylamak için START tuşuna basın.
• Şimdi ZAMAN ayar moduna gidiyoruz. Lütfen "+" ve "-" tuşlarıyla değer seçin, START
butonu ile onaylayın ve sonraki ayar moduna geçin.
• Sırada SICAKLIK ayarı var: Lütfen "+" ve "-" tuşlarıyla değer seçin, START butonu ile
onaylayın ve kullanılacak aksesuarın seçileceği sonraki ayar moduna geçin.
• AKSESUAR seçimi: Lütfen "+" ve "-" tuşlarıyla istenen aksesuarı seçin ve START/STOP
düğmesiyle onaylayın.
• Ayarlanan tüm veriler, sonraki ekranda "+" ve "-" tuşlarıyla EVET veya HAYIR’ın üzerine
gelerek, ve daha sonra START/STOP düğmesine basarak onaylanmalıdır (ya da
onaylanmamalıdır). Veri onaylanmışsa, bir sonraki ekran görüntülenecek, aksi takdirde
başlangıç ekranına geri dönecektir. Her iki durumda da aksesuar ismi ekranda akacaktır.
• Bir sonraki ekranda "İŞLEM TAMAMLANDI" göstergesi belirecektir. Bu, gerekli tüm
işlemlerin ayarlanmış olduğu anlamına gelecektir. Gösterge yaklaşık 3 saniye boyunca açık
kalacak ve sonraki ekrana dönüldüğünü bir "bip" sesiyle belirtecektir.
• Bir tarifin çeşitli adımlarla hazırlanması gereken bir durumda, kaydedilecek adım sayısının
seçileceği ekrana dönmek için START düğmesine basın. Tersi durumda ise, tarif

tamamlanmışsa "+" ve "-" tuşlarını kullanarak END göstergesini seçin ve START tuşuna
basın.
• TARİF KAYDETME menüsünden çıkıp TARİF YÖNETİMİ başlangıç ekranına geri dönmek
için, kaydetme işlemi tamamlanmışsa START tuşuna ya da daha önce çıkmak ve kaydetme
işlemini silmek için MENU tuşuna basın.
ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ BİR TARİFİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Önceden kaydedilmiş bir tarifi değiştirmek için:
• MENU tuşuna en az 3 saniye boyunca basın.
• "+" ve "-" tuşlarını kullanarak menü sözcüklerini dolaşıp "DEĞİŞİM" seçin ve START
düğmesine basın.
• "+" ve "-" tuşlarını kullanarak değiştirilecek tarifin numarasını seçin, seçildikten sonra
START tuşuna basarak onaylayın ve sonraki satıra geçin.
• Değiştirilecek adımın seçilmesi: "+" ve "-" tuşlarını kullanarak adım seçildikten sonra, lütfen
START tuşuna basarak onaylayın ve ayar modu ekranına geçin.
• Yeni çalışma hızının ayarlanması: Değeri ve muhtemelen PULSE fonksiyonunu (PULSE
düğmesine basarak) "+" ve "-" tuşlarıyla seçin. HIZ sözcüğü seçildikten sonra, yeni değeri "+"
ve "-" tuşlarıyla seçin, daha sonra START düğmesine basarak onaylayın ve sonraki ekrana
geçin.
• Yeni çalışma süresinin ayarlanması: Değeri "+" ve "-" tuşlarıyla seçin. ZAMAN sözcüğü
seçildikten sonra, yeni değeri "+" ve "-" tuşlarıyla seçin, daha sonra START düğmesine
basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin.
• Yeni çalışma sıcaklığının ayarlanması: Değeri "+" ve "-" tuşlarıyla seçin. SICAKLIK sözcüğü
seçildikten sonra, yeni değeri "+" ve "-" tuşlarıyla seçin, daha sonra START düğmesine
basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin.
• Yeni bir aksesuar ayarlamak için, "+" ve "-" tuşlarıyla seçilecek aksesuarın adının üzerine
gelin ve START düğmesine basarak onaylayın.
• Yeni veri kümesini onaylamak için, "+" ve "-" tuşlarıyla EVET seçin ve START düğmesine
basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin..
• Tersine, yeni veri kümesini onaylamak istemiyorsanız, , "+" ve "-" tuşlarıyla HAYIR seçin ve
parametreleri değiştirmek için gerekli her türlü işlemi tekrarlamaya olanak veren ekrana geri
dönmek için START düğmesine basarak onaylayın.
ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ BİR TARİFİN SİLİNMESİ
Önceden kaydedilmiş bir tarifi silmek için şu şekilde hareket edin:
• MENU düğmesini 3 saniye basılı tutarak TARİF YÖNETİMİ menüsüne girin.
• "+" ve "-" tuşlarını kullanarak menü sözcüklerini dolaşıp SİL seçin ve START düğmesine
basarak onaylayın.
• "+" ve "-" tuşlarını kullanarak silinecek tarifin numarasını seçin, daha sonra onaylamak ve
sonraki satıra geçmek için START düğmesine basın.
• "+" ve "-" tuşlarını kullanarak EVET’in üzerine gelin ve START düğmesine basarak
onaylayın.
• Ekranda SİLME İÇİN EMİN MİSİNİZ görüntülenecektir, "+" ve "-" tuşlarını kullanarak
EVET’in üzerine gelin ve START düğmesine basarak onay verin. Sonraki ekran
görüntüsünde İŞLEM TAMAMLANDI ibaresi belirecektir.
• Tersine, HAYIR seçilerek programdan çıkılır.

B. Bir tarifi PC üzerinden kaydetmek için, malzemelerin ve miktarların yazılması veya bir
tarifin SD karttan bilgisayar yoluyla değiştirilmesi ya da silinmesi için, bu basit işlemi
yürütmek için gerekli talimatları ile birlikte minimum sistem gereksinimlerinin bulunduğu,
www.hotmix.it web sitesindeki "TARİF YÖNETİMİ TALİMATLARI" bölümüne bakın.
ÖZEL FONKSİYONLAR
“BEKLEME SICAKLIĞI” FONKSİYONU
Özellikle hamur preparatları için yararlı olan bu fonksiyon, makinenin kullanıcı tarafından
önceden tespit edilmiş bir sıcaklığa ulaşmasına olanak sağlar. Bu sıcaklığa ulaşıldıktan
sonra, tarif (örneğin Muhallebi) tamamlanmıştır, ancak BEKLEME SICAKLIĞI fonksiyonu
makineye 04:00 saatin altında bir ZAMAN değeri ayarlanarak, henüz tamamlanmış
preparatın karıştırılmaya devam etmesini sağlar.
Preparat kullanılmak istendiğinde, makine START/STOP düğmesine basarak, ELLE
durdurulmalıdır.
KİŞİSEL DOKUNUŞ:
Kaydedilen tariflerin başarımını kolaylaştırmak için, son işlem sırasını aşağıdaki şekilde
tekrarlayabilirsiniz:
• "saat" tuşuna basın
• Bir bip sesi duyacaksınız
• Seçtiğiniz bir zamanı ayarlayın
• "Başlat" düğmesine basın
Bu sayede ünite, belirlenen süre için son sırayı aynı hızda ve aynı sıcaklıkta tekrar
edecektir. Bu, örneğin beğenmediğiniz gıda preparatlarına tüm değerleri sıfırlamaya gerek
kalmadan son şeklini vermek için çok faydalıdır.
GECİKMELİ ÇALIŞMA
Makinenin gecikmeli çalışmasının 3 yolu vardır.
MANUEL PROGRAMLAMA
Makine geçerli saati ayarlamak için çalıştırıldığında, "saat" tuşuna basın ve 3 bip sesi
duyuncaya kadar 5 saniye boyunca basılı tutun.
Şimdi ekranda "--:- -" şekli gözükür ve saati gösteren ilk iki hane yanıp söner, "+" ve "-" tuşları
ile saat biçimini 0-24 aralığında ayarlayabilirsiniz.
Süreyi seçtikten sonra, "start/stop" düğmesine basarak veriyi kaydetmelisiniz: yanıp sönen
ikinci iki satır dakikayı göstermek içindir: aynı işlemle dakikayı kaydedin.
Ardından, cihazın çalışmasını istediğiniz saati ayarlamanız gerekir ve aynı sistem ile saati
ayarlayabilirsiniz.
Bilgileri START/STOP düğmesiyle onayladıktan sonra ekran, makinenin çalışmasını
istediğimiz zamanı ayarlamamız (yine "+" ve "-" tuşları ile) gerektiğini gösteren saat simgesini
gösterecektir; bu da "start/stop" düğmesine basarak onaylanmalıdır.
Ardından, ekran termometre simgesini gösterir, bir sıcaklık ayarlamak isterseniz "+" ve "-"
tuşları ile ayarlayın ve onaylamak için "start/stop" düğmesine basın. Herhangi bir sıcaklık
ayarlamak istemiyorsanız, "start/stop" düğmesine basarak bu adımı atlayın.
Şimdi ekranda bıçakların simgesini görünür ve yukarıda belirtildiği gibi hız "+" ve "-" tuşları ile
ayarlanıp veri kaydedilir. Eğer bir hız darbesi istiyorsanız, veriyi kaydetmeden önce "darbe"
düğmesine basın.
Hızın son değerini ayarladıktan sonra 4 bip sesi duyacaksınız, makine beklemeye geçecek,
ekranda geçerli saat gösterilecek ve saat simgesi yanıp sönecektir.
Bu durumda makine ayar işlevlerini yerine getirmek üzere ayarlanan süre kadar bekler.
Hızlar sadece 3kadar, sıcaklık 95 C°ye kadar ve süre 4 saate kadar ayarlanacaktır.
HAFIZADAKİ TARİFİN TAMAMLANMASI:
Gecikmeli başlatma ile gerçekleştirmek istediğiniz bir tarif seçildikten sonra, "saat" tuşunu 5
saniye basılı tutun, 3 bip sesi duyacaksınız.
Şimdi ekranda, saati gösteren ilk iki satırı yanıp sönen "- -: - - " simgesi görüntülenir ve
zaman formatı "+" ve "-" tuşları ile sadece 0-24 saat biçiminde ayarlanabilir.

Zamanı seçtikten sonra "Start/Stop" tuşuna basarak veriyi depolamanız gerekir: dakikayı
gösteren ikinci iki satır yanıp sönerken, dakikayı kaydetmek için aynı işlemi tekrarlamanız
gerekir.
Ardından, cihazın çalışmasını istediğiniz zamanı, daha önce saati ayarladığınız şekilde
ayarlamanız gerekir.
Son değeri ayarladıktan sonra 4 bip sesi duyacaksınız, makine beklemeye geçer, ekranda
geçerli saat gösterilir ve saat simgesi yanıp söner.
Bu durumda makine ayar işlevlerini yerine getirmek üzere ayarlanan süre kadar bekler.
Bu durumda, tarif seçiminin ilk adımı başlar, bittikten sonra makine durur ve sonraki
adımın başlamasını bekler.
UYARI: Malzemelerin daima ekranda önerilen miktarda koyulduğundan emin olun.
UYARI: Gıda miktarına uymamak eşyalarda ve insanlarda ciddi hasara yol açabilir.
DİKKAT: Çalışma sırasında cihazınızı denetimsiz bırakmayın.
BİR TARİFİN TEK BİR ADIMI
Eğer gecikmeli başlatma ile tek bir adımda yapmak istediğiniz bir tarifiniz varsa, ilk önce
yukarıdaki adımları normal bir şekilde yapmanız gerekir, son adım bittikten sonra ve bir
sonraki adıma başlamadan önce "saat" düğmesi basın ve 5 saniye basılı tutun, 3 adet bip
sesi duyacaksınız.
Şimdi ekranda, saati gösteren ilk iki satırı yanıp sönen "- -: - - " simgesi görüntülenir ve
zaman formatı "+" ve "-" tuşları ile sadece 0-24 saat biçiminde ayarlanabilir.
Zamanı seçtikten sonra "Start/Stop" tuşuna basarak veriyi depolamanız gerekir: dakikayı
gösteren ikinci iki satır yanıp sönerken, dakikayı kaydetmek için aynı işlemi tekrarlamanız
gerekir.
Ardından, cihazın çalışmasını istediğiniz zamanı, daha önce saati ayarladığınız şekilde
ayarlamanız gerekir.
Bu durumda, seçilen tarifin parçası olan adım başlar. Bunun sonunda makine durur ve
bir sonraki adımın başlaması için bekler, ya da tarif tamamlandığı zaman bip sesi çıkarır.
UYARI: Malzemelerin daima ekranda önerilen miktarda koyulduğundan emin olun.
UYARI: Gıda miktarına uymamak eşyalarda ve insanlarda ciddi hasara yol açabilir.
DİKKAT: Çalışma sırasında cihazınızı denetimsiz bırakmayın.
Makine bekleme modundayken, saat yanıp sönerken start/stop tuşuna basarak
ayarlanan verinin doğru olup olmadığını kontrol etmek mümkündür: ayarlanan değerler
uygun simge ile sıralı olarak görünür.
Bu işlemi yaparken yanlış veri ayarlamış olduğunuzu fark ederseniz, lütfen tarif simgesine 5
saniye boyunca basın, 4 adet bip sesi duyulacak ve mevcut saat dışında tüm veri ayarları
silinecektir.

GIDALARIN YENİDEN ISITILMASI
Bu fonksiyon için, tarif hafızasında P00 programı vardır.
"START/STOP" tuşuna bastıktan sonra "+" ve "-" tuşlarına basarak sıcaklığı (25 C° - 65 C°
arasında değişen) ayarlamanız ve seçilen sıcaklığı "start/stop" düğmesine basarak
onaylamanız gerekir.
Bundan sonra zamanı (0 - 4 saat) onaylayabilirsiniz ve "start/stop" tuşuna bastıktan sonra
robot, ayarlanan sıcaklık ve zamanda, 0 hızda gıdaları yeniden ısıtmaya başlayacaktır.

ÜRÜNÜN DOĞRU KULLANIMI
• Doğramak, rendelemek, ezmek ve monte etmek için kâse uygun şekilde temiz ve kuru
olmalıdır.
• Doğramak, rendelemek, ezmek ve karıştırmak için, malzemelerin hacminin kâsenin yarısını
aşmaması gereklidir.
• Doğrama yapacağınız zaman, süre doğrama yapacağınız malzemenin miktarı ile orantılı
iken, hızın malzemelerin sertliği ile orantılı olduğunu unutmayın.
• Az miktarda gıda doğrarken (bir diş sarımsak, bir dal maydanoz, vb.), hızı programlamalı ve
kapağın deliğinden malzemeleri bir anda koymanız gerekir.
• Bıçakları asla bulaşık makinesine koymayın. Kesme riskine dikkat ederek, alttaki yarıklara
ulaşmak için bir fırça veya küçük bir fırça kullanın.
• Bıçakları yıkarken çok iyi kurulayın ve gerekirse üniteyi, su damlalarının kâsenin içine
düşmesini sağlamak üzere birkaç saniye için maksimum hızda çalıştırmak üzere monte edin.
• Badem, fındık, çikolata, vb. gibi sert maddeler doğramanız gerekiyorsa, gerekli hızı
ayarlayın ve makinenin hızı saniye saniye otomatik olarak artacaktır.
• Buz ceviz, çikolata, vb. gibi çok sert malzemeleri doğradıktan sonra, bıçaklar hala
mükemmel şekilde yerleştiğini DAİMA kontrol edin.
• Yemek pişirirken litreyi ve malzemelerin (sıvı ve katı dahil) yarısını asla aşmayın, aksi
takdirde kasenin içeriğinin taşması riski vardır.
• Birim çalışırken, malzemeleri kâsenin kenarlarından toplamak ya da karıştırmak için sadece
verilen spatulayı kullanın.
• Süt kaynatarak yapılan preparatları hazırlamak için, pişirme sırasında her zaman kapağı
çıkarın. Piştikten sonra kapağı hemen açmayın, ancak açmadan önce sütün kaynaması
bitinceye kadar bıçakların herhangi bir sıcaklık ayarı vermeden dönmesine izin verin.
• Üniteyi ısı kaynaklarının (ocak, fırın, vb.) yakınına koymayın.
• Cihazı taşımak istediğinizde kaldırmanız gerekir ve çalışırken çekmeyin: makinenin
işlevselliğine zarar gelme riski bulunmaktadır.
• Herhangi bir tarifi gerçekleştirmeden önce, tüm malzemeleri okuyup düzgün şekilde
hazırlayın ve elinizde bulundurun ve uygulama sırasına kesinlikle uyun.
• Eğer tarif "küp" ya da "zar şeklinde" olan malzemeler içeriyorsa onları bu şekilde hazırlamak
gerekir, aksi takdirde tarifteki diğer malzemelerle karışmazlar. Zar biçimindekiler 1 cm'den
daha küçük ve küp şeklindekiler yaklaşık 1-1,5 cm büyüklükte olmalıdır.
• Meyve içeren tüm preparatlara (meyve suyu, şerbet, reçel vb.) soyulmuş, beyaz derileri
alınmış, çekirdekleri çıkarılmış ve küçük parçalar halinde doğranmış bir limon ekleyin. Limon
bir antioksidan olarak görev yapacak ve preparatın rengini ve lezzetini arttıracaktır.
• Dondurma ve sorbet preparatları ve krema hazırlamak için, makinenin soğuk ve kâsenin
önceden buzdolabında birkaç saat için soğutulmuş olması gerekmektedir. Makine kapalı ise

ama kâse soğutulmamışsa, bunu buz öğüterek yapabilirsiniz, daha sonra buzu kâseden
boşaltıp preparatınıza devam edebilirsiniz.
• Uzun pişirme süreleri gerektiren preparatlara ekstra sıvı eklemek gerekebilir. Benzer
şekilde, örneğin domates sosu kullanımını gerektiren preparatlar için, çorbaların aynı
olmadığını ancak kıvamlarının ve bu nedenle içerdiği sıvı miktarının değiştiğini unutmayın.
• Sebze yemekleri hazırlarken tarifteki pişirme miktarından memnun değilseniz, "kişisel
dokunuş" kullanıp pişirmeyi istediğiniz süre kadar uzatabilirsiniz. Kuru yerine konserve
fasulye kullanırsanız, pişirme süresinin önemli ölçüde azalacağını unutmayın.
• Et yemekleri hazırlarken, kullanılan etin tipinin ve kesme şeklinin önemli olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Tariflerin pişirme süreleri özel olarak tarifte belirtilen etin türüne ve kesme
şekline bağlıdır. Herhangi bir nedenle, farklı türde bir et kullanmaya karar verirseniz, pişirme
süresinin değişeceğini unutmayın. Eğer pişirme süresini uzatmanız gerekiyorsa, pişirme
sırasında kasenin içindeki sıvı miktarını arttırmanız gerekir.
• Pirinç ve sıvılar (et suyu, su, süt, vb) içeren bir tarif için gecikmeli başlatma
programladığınızda, zaman içinde pirinç sıvıyı emeceğinden, pişirme süresinin azaltılması
gerektiği akılda tutmalıdır.
• Piştikten sonra kapağı açmadan önce biraz bekleyin ve buhar püskürme ihtimaline karşı
dikkatli olun. Kendinizi yakabilirsiniz.
• Ünitenin düzgün kullanılmaması halinde, örneğin, tariftekinden ya da cihazın
alabileceğinden daha fazla miktarda malzeme koyulursa, bu motorun aşırı ısınmasına neden
olacağından, termal koruma, motoru korumak için soğuyuncaya kadar motoru bloke edecek
ve soğuduktan sonra cihaz yeniden çalışacaktır.
• "sıcak" bir tarif hazırladıktan sonra "soğuk" bir tarife geçmek istiyorsanız, soğutma zamanını
hızlandırmak için cihazın yaklaşık 2 dakika boyunca 10 hızında çalıştırılması tavsiye edilir.
• Üniteyi kolundan tutarak kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.
EĞER ....
Cihaz açılmıyorsa:
- Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Kapağın tamamen kapalı olduğundan ve ekranda hiçbir yanıp sönen simge olmadığından
emin olun.
Ünite otomatik olarak durursa:
- Makinenin kabul edebileceğine kıyasla aşırı miktarda malzeme koymadığınızdan ve
böylece yukarıda açıklandığı gibi aşırı ısınmaya yol açmadığınızdan emin olun. ("termostat"
bölümüne bakınız). Bu durumda "Er: 01" gösterilir. Makineyi bekleme konumuna almanız ve
cihazın tekrar kullanıma hazır olması için motor soğuyana kadar beklemeniz yeterli olacaktır.
Ünite çalışmıyor ve ekranda "Er: 02" görüntüleniyorsa:
- Bu, ünitenin çok düşük bir dış sıcaklığa (örneğin, taşıma durumunda, kış aylarında) maruz
kalması anlamına gelir. Cihazı normal ısıya sahip bir yere yerleştirmeniz ve birkaç dakika
beklemeniz yeterli olacaktır.
Ünite çalışmıyor (ya da işlem sırasında yanıt vermiyorsa) ve ekranda "Er: 03"
görüntüleniyorsa, bunun anlamı:
1) Camın içine aşırı miktarda malzeme koyulmuştur. Camı biraz boşaltmak yeterli olacaktır.
2) İşlem tipine uygun olmayan bir hız belirlenmiştir. İlk önce düğmeye basarak hızı düzeltmek
yeterli olacaktır. ... Daha sonra, paragraf “2 – Veri dizisinin düzeltilmesi” bölümünde
açıklanan prosedürü takip edin.
Ünite anormal olarak (yani çok fazla veya çok az) ısınırsa:
- Isıtma elemanının kirli olmadığından emin olun (Bu durumda, "Ünitenin Temizlenmesi"
kısmına bakınız)

• Ekran "anahtar" simgesini gösterir: ünite bir servis merkezine alınmalıdır.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIKLARIN ORTADAN KALDIRILMASI
Cihaz çalışmadığı ve çöpe atılması gerektiği zaman, aşağıdaki Avrupa mevzuatı 2002/96/AT
doğrultusunda mümkün olan en az çevresel zarara neden olduğundan emin olunmalıdır:
1 - Bir ürüne üzerinde çarpı olan bir çöp sepeti sembolü verildiğinde, bu, ürünün Avrupa
Direktifi 2002/96/CE kapsamında olduğu anlamına gelir.
2 - Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediyece toplanan atıklardan ayrı atılmalıdır ve
hükümet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş belirli alanlarda toplanmaktadır.
3 - Eski ekipmanın uygun şekilde bertaraf edilmesi insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.
4 - Eski ekipmanın bertaraf edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, belediye, atık imha servisi
veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç kaynağı: 230V - 50 Hz
Motor gücü: 1500 W
Isıtıcı gücü: 800 W
Kase: Paslanmaz Çelik
Maks. Kapasite: 2 litre
Kaba ölçüler: (YxGxD) ..............
Ağırlık: ............. Kg

