
Çelik Blender

BLENDER BL 700

KULLANIM KILAVUZU



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmi! ve son derece titiz kalite kontrolünden 

geçmi! BLENDER BL 700 Çelik Blender’imizi seçti"iniz için te!ekkür 

ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duydu"unuz güveni 

göstermi! oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödedi"inizden daha 

fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almı! oldu"unuz ürünü 

kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandı"ınız takdirde performansı ve 

ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün 

garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi’ne 

müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize  

0800 219 02 79 no’lu  

ücretsiz tüketici danı!ma hattından ula!abilirsiniz. 

#yi günlerde kullanmanız dile"iyle.

Saygılarımızla...



1- Yava! Karı!tırma Butonu

2- Hızlı Çalı!tırma Butonu

3- Elektrik Kablosu

4- Blender Gövde

5- Ö"ütücü Çubu"u

6- Ö"ütücü Bıçak

C!HAZIN BÖLÜMLER!
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UYARI: MAK!NEY! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

 olmadı"ını kontrol ediniz.

 emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.

 aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
 kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça  
 için size en yakın Fanset yetkili servisine ba!vurunuz.

 hasar gördü"ü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından   

 ba!ka bir amaçla kullanmayınız.

 temizlik ve bakım i!lerine ba!lamadan önce kapatınız ve mutlaka
 fi!ini prizden çekiniz.

 vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.

 kullanmayınız

 ki!iler tarafından gözetim altında olmaları veya yönlendirilmeleri

EMN!YET KURALLARI



!LK KULLANIM

sebze ve meyveler için 15-20 sn. çalı!tırarak ö"ütme i!lemini gerçekle!tiriniz.

ÇALI"TIRMA SÜRES!

El blenderınızı resimde görüldü"ü gibi ok  
yönüne do"ru çevirerek kilitleyiniz.

Fi!i prize takınız. El blenderınızı çalı!tırma 
dü"mesine basarak çalı!tırınız ve ö"ütülecek 
malzeme içerisinde a!a"ı-yukarı dik konumda 
hareket ettiriniz.

Malzeme cinsine göre hız ayarını ayarlayınız. El 

yapabilirsiniz. Ö"üttü"ünüz malzemelerin etrafa 
sıçramaması için derin bir kap kullanınız. 

C!HAZIN KULLANIMI

#lk kullanımdan önce ö"ütücü çubu"u yıkayınız. 
Blender gövdeyi  nemli bir bez ile silerek 
temizleyiniz. Blender gövdeyi suyla yıkamayınız
suya daldırmayınız.



Nedeni

takılı oldu"unu kontrol edin.

Çözüm

NOT: Herhangi bir problem veya anormallik oldu"unda lütfen size en yakın 
yetkili servisimize  ba!vurunuz.

Çubuk blender gövdesini yıkamayınız suya sokmayınız sadece nemli bir
bez ile silerek temizleyiniz.

Çubuk blenderın ö"ütücü bıça"ını silerek veya su ile yıkayarak temizleyiniz.
Su ile temizlendi"inde ana gövde kilitleme yuvasına su kaçmamasına
dikkat ediniz su kaçarsa ters çevirerek kurutunuz.
NOT: Blenderınızla i!iniz bitti"inde hemen temizleyiniz.
ÖNEML!: Blenderınızı kesinlikle yemek pi!irirken ocak üstünde kullanmayınız.

TEM!ZL!K VE BAKIM

C!HAZINIZ ÇALI"MAZSA

TÜKET!C! HAKLARI

rçalar rından kaynaklanan kırılmalar  
 har re tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

garanti süresi içerisinde arızalanması durum geçen  
 süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i! günüdür.  
 Bu süre rızanın servis istasyon yonunun   
 olmaması durum a
 ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren ba!lar.  

 ba!ka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

 - Satılanın ayıpsız bir misle ile de"i!tirilmesini isteme haklarından birini  
 kullanabilir.



TEKN!K ÖZELL!KLER

Anma Frekans : 50 / 60 Hz
Max Güç  : 600 W.
A.E.E.E. Yönetmeli"ine Uygundur.

Net A"ırlık : 860 gr

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

TÜKET!C! HAKLARI

 nedeniyle i!levini yitiren parçalar ve bu parçaların i!levlerini yitirmesi   
 nedeniyle olu!an hasar ve arızalar garanti kapsamı dı!ındadır. 

 de"i!tirilen parça bedeli ya da ba!ka herhangi bir ad altında hiçbir ücret  
 talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 malın ayıpsız misli ile de"i!tirilmesini talep edebilir.

avuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

Yanlı! kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı   
 dı!ındadır.

V veya f r farklı v
 kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dı!ındadır. 

Yetkisiz ki!iler tarafından yapılan tamir neticesinde olu!an arızalar garanti  
 kapsamı dı!ındadır.

veya cihaz parçalarının dü!ürmesinden kaynaklanan arızalar   
 garanti kapsamı dı!ındadır.

ayi tarafından ka!elenip imzalanmayan garanti belgeleri   
 geçersizdir.

 çıkabilecek uyu!mazlıklarda yerle!im yerinin bulundu"u veya tüketici   
 i!leminin yapıldı"ı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici   
 Mahkemesine ba!vurabilir.

 Genel Müdürlü"üne ba!vurabilir.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. !ti.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - #stanbul - Turkey     

www.fanset.com - info@fanset.com


