
Mini Mutfak Robotu

M!N! ROBOT R 200

KULLANIM KILAVUZU



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmi! ve son derece titiz kalite kontrolünden 

geçmi! M"N" ROBOT R 200 Mutfak Robotu’muzu 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- Çalı!tırma Dü#mesi 

2- Ana Gövde

3- Hazne Kapa#ı

4- Do#rama Bıça#ı

5- Cam Hazne 
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MAK!NEN!N BÖLÜMLER!
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UYARI: MAK!NEY! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

 olmadı#ını kontrol ediniz.

 emniyetli ve en az 6 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   
 de#i!tirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.

 ba!ka bir amaçla kullanmayınız.

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

 izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat  
 ediniz.

 çalı!tırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

 kullanmayınız.

 engelliler ve deneyimsiz ki!ilerin kullanımı için dizayn edilmemi!tir.  
 Bu tür ki!iler tarafından kullanılması gerekti#inde bu insanların  
 güvenli#inden sorumlu ki!iler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.

 ise 10-15 sn.’den fazla çalı!tırmayınız.

 çıkartınız.

 çok keskindir.

EMN!YET KURALLARI



"lk kullanımdan önce cihazın ana gövdesi  
hariç tüm parçalarını yıkayarak temizleyiniz.

DO"RAMA !#LEV!
Cihazınızla 10-20 saniye içinde do#rama 

bıça#ını kullanarak 500 gr’a kadar de#i!ik 

yiyecekleri parçalayabilirsiniz. Bunlar kabuksuz 

ya da çi# balık ve çe!itli meyveler olabilir.

1- Do#rama bıça#ını !ekilde görüldü#ü gibi 

hazne miline oturtunuz.

2- Do#rayaca#ınız malzemeyi hazneye 

doldurunuz.

3- Hazne kapa#ını göbe#indeki delikten bıçak 

sapı çıkacak !ekilde hazne üzerindeki yuvasına 

yerle!tiriniz.

yuvasına iyice oturdu#undan emin olunuz. 

5- Çalı!tırma dü#mesine avuç içiyle basarak 

do#rama i!leminizi yapabilirsiniz.

!LK KULLANIM

C!HAZIN KULLANIMI



Cihaz çalı!mıyor
Nedeni

Cihazın fi!i do#ru takılmamı!
prize takılı oldu#unu kontrol edin.

Çözüm

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

Not: Cihazınızı 45 saniyeden fazla çalı!tırmayınız. Çalı!tırdıktan sonra
yeniden kullanmadan önce 5 dakika dinlendiriniz.

Yiyecek

Domates

Miktar

450 gr

100 gr

500 gr

500 gr

400 gr

400 gr

200 gr

500 gr

Süre

5-10 sn

5 sn

5 sn

10 sn

10 sn

10 sn

10 sn

10 sn

Do#rama i!lemi için miktarlar ve süreler a!a#ıdaki tabloda belirtilmi!tir.

Cihazın temizli#ini ve bakımını yapmadan önce fi!i mutlaka prizden 
çekiniz. Cihazın ana gövdesini  yıkamayınız suya daldırmayınız sadece 
nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

temizleyebilirsiniz.

NOT: Do#rama bıça#ını tutarken çok dikkatli olunuz bıçaklar çok 
keskindir.

C!HAZIN KULLANIMI

C!HAZINIZ ÇALI#MAZSA

TEM!ZL!K VE BAKIM



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.

 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.

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

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.



TÜKET!C! HAKLARI

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.



TEKN!K ÖZELL!KLER

Anma Gerilim : 220-240 V AC

Max Güç  : 300 W.
A.E.E.E. Yönetmeli#ine Uygundur.

Net A#ırlık : 1.5 kg

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

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.

Merkez Mahallesi $.Yılmaz Özdemir Cad. 

www.fanset.com - info@fanset.com


