MİNİ ROBOT R 200
Mini Mutfak Robotu

KULLANIM KILAVUZU

Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu’muzu seçtiğiniz için teșekkür
ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni
göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha
fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz ürünü
kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız 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 danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...

MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1
2

1- Çalıștırma Düğmesi
2- Ana Gövde
3

3- Hazne Kapağı
4- Doğrama Bıçağı

4

5

5- Cam Hazne

EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

t $JIB[O[OWPMUBKOCVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBKOBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[O[TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBLNEBLJQSJ[EFLVMMBOO[1SJ[
emniyetli ve en az 6 Amper olmalıdır.
t $JIB[O[OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎBWF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça
için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[O[OLBCMPTVOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQTOCP[NBZO[,BCMP
hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından
değiștirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
t $JIB[O[TBEFDFLVMMBONBLMBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBOO[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t $JIB[O[OmŗJOJQSJ[EFUBLMCSBLNBZO[$JIB[O[UBŗNBEBO 
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
t $JIB[O[OmŗJOJTMBLFMMFUVUNBZO[
t $JIB[O[LBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[ UBŗNBZO[WFZBTàSàLMFNFZJOJ[
t $JIB[O[OÎPDVLMBSUBSBGOEBOPZVODBLBNBÎMLVMMBOMNBTOB
izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat
ediniz.
t :BODTWWFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBLOOEBDJIB[O[
çalıștırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
t $JIB[O[FWMFSEFLVMMBONJÎJOUBTBSMBONŗUS5JDBSJBNBÎMB
kullanmayınız.
t $JIB[ ÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF m[JLTFM EVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
t $JIB[O[CPŗUBÎBMŗUSNBZO[
t $JIB[mŗUFUBLMJLFOLFTJDJCÎBLMBSBFMTàSNFZJOJ[
t $JIB[ELEBOGB[MBLFTJOMJLMFÎBMŗUSNBZO[4FSUNBM[FNFMFSEF
ise 10-15 sn.’den fazla çalıștırmayınız.
t $JIB[O[UFNJ[MFNFEFOCBLNZBQNBEBOÚODFmŗJQSJ[EFO
çıkartınız.
t %PļSBNBCÎBļOUVUBSLFOWFZBUFNJ[MFSLFOEJLLBUMJPMVOV[CÎBLMBS
çok keskindir.

İLK KULLANIM

İlk kullanımdan önce cihazın ana gövdesi
hariç tüm parçalarını yıkayarak temizleyiniz.

CİHAZIN KULLANIMI

DOĞRAMA İŞLEVİ
Cihazınızla 10-20 saniye içinde doğrama
bıçağını kullanarak 500 gr’a kadar değișik
yiyecekleri parçalayabilirsiniz. Bunlar kabuksuz
GOEL DFWJ[HJCJZFNJŗMFS IBWVÎ LFSFWJ[HJCJ
TFSUTFC[FMFS TPļBO TBSNTBLWFNBZEBOP[
HJCJZVNVŗBLTFC[FMFS QFZOJSÎFŗJUMFSJ KBNCPO 
TBMBN QJŗNJŗZBEBÎJļLFNJLTJ[FUMFS QJŗNJŗ
ya da çiğ balık ve çeșitli meyveler olabilir.
1- Doğrama bıçağını șekilde görüldüğü gibi
hazne miline oturtunuz.
2- Doğrayacağınız malzemeyi hazneye
doldurunuz.
3- Hazne kapağını göbeğindeki delikten bıçak
sapı çıkacak șekilde hazne üzerindeki yuvasına
yerleștiriniz.
 "OBHÚWEFZJIB[OFà[FSJOFLPZVOV[ 
yuvasına iyice oturduğundan emin olunuz.
5- Çalıștırma düğmesine avuç içiyle basarak
doğrama ișleminizi yapabilirsiniz.

CİHAZIN KULLANIMI
Not: Cihazınızı 45 saniyeden fazla çalıștırmayınız. Çalıștırdıktan sonra
yeniden kullanmadan önce 5 dakika dinlendiriniz.
Doğrama ișlemi için miktarlar ve süreler așağıdaki tabloda belirtilmiștir.
Yiyecek

Miktar

Süre

4PļBO 4BSNTBL

450 gr

5-10 sn

.BZEBOP[ :FŗJMMJL

100 gr

5 sn

'OEL $FWJ[

500 gr

5 sn

)BWVÎ ,FSFWJ[

500 gr

10 sn

1FZOJS

400 gr

10 sn

4BMBN 4PTJT

400 gr

10 sn

&U #BML 5BWVL

200 gr

10 sn

Domates

500 gr

10 sn

CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA
Cihaz çalıșmıyor
Nedeni

Çözüm

Cihazın fiși doğru takılmamıș

$JIB[OEPļSVWPMUBKEBLJCJS
prize takılı olduğunu kontrol edin.

NOT: Herhangi bir problem veya anormallik olduğunda lütfen size en
yakın yetkili servisimize bașvurunuz.

TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazın temizliğini ve bakımını yapmadan önce fiși mutlaka prizden
çekiniz. Cihazın ana gövdesini yıkamayınız suya daldırmayınız sadece
nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
$JIB[OIB[OFLBQBļ EPļSBNBCÎBļWFIB[OFZJZLBZBSBL
temizleyebilirsiniz.
NOT: Doğrama bıçağını tutarken çok dikkatli olunuz bıçaklar çok
keskindir.

TÜKETİCİ HAKLARI
t .BMOCàUàOQBrçalarEBIJM LVMMBONIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BMOgaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEB UBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süre NBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOB TFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEB NBMOTBUDT CaZJJ BDFOUFTJ UFNTJMDJMJļJ 

ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
 .BMOBS[BTOOJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEF àSFUJDJWFZB
 JUIBMBUÎNBMOUBNJSJUBNBNMBOODBZBLBEBS CFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BMOBZQMPMEVļVOVOBOMBŗMNBTEVSVNVOEBUàLFUJDJ TBZM 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
 4BUŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
 ÃDSFUTJ[POBSMNBTOJTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBSNIBLLOTFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG 
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t






5àLFUJDJOJO àDSFUTJ[POBSNIBLLOLVMMBONBTIBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS[BMBONBT
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗMNBT
5BNJSJOJONàNLàOPMNBEļOO ZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOV TBUD àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUÎUBSBGOEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJ EVSVNMBSOEBUàLFUJDJ
NBMOCFEFMJBEFTJOJ BZQPSBOOEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.

t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBONBCBļMPMBSBLFTLJZFO ZQSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BMOLVMMBONBLMavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBMļ IBUBMFMFLUrJLUFTJTBU farklı vPMUBKEB 
kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BUDCayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJ HBSBOUJEFOEPļBOIBLMBSOOLVMMBOMNBTJMFJMHJMJPMBSBL 
çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BUDUBSBGOEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
 (àNSàLWF5JDBSFU#BLBOMļ5àLFUJDJOJO,PSVONBTWF1JZBTB(Ú[FUJNJ
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
5:1&'1.
Anma Gerilim
: 220-240 V AC
"ONB'SFLBOT
)[
Max Güç
: 300 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Net Ağırlık

: 1.5 kg

Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
4ÚONF[4PLBL/P)BMLBMČTUBOCVM5VSLFZ
5  QCY 5' 
www.fanset.com - info@fanset.com

