
VESTEL ENERJİK KMS6000 
KATI MEYVE SIKACAĞI

KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Katı meyve sıkacağı cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü 
satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından 
eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir 
şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, 
yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için 
bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.
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JJ Güvenlik uyarıları
Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazı-

nızın ilk kullanımı, güvenliği, 
kullanım amaçları ve cihazını-
zın temizliği ve bakımı ile ilgili 
önemli bilgiler içermektedir.

•	 Kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun ve ilgili talimatlara uyun.

•	 Kullanım kılavuzunu güvenli 
bir yerde saklayın ve cihazınızı 
ödünç verdiğinizde bu kulla-
nım kılavuzunu da cihazınızla 
birlikte verin.

•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ticari olma-
yan kullanımlar için narenciye-
lerin (limon, greyfurt, portakal, 
mandalina) suyunu çıkarmak 
amacıyla tasarlanmıştır

•	 Bu cihaz, ev tipi kullanım için 
olup aşağıda verilen benzer 
ortamlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır:

 - Dükkanlar, ofisler ve benzer 
çalışma ortamlarındaki mut-
faklarda;

 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, mo-

tel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
 - Yatak ve kahvaltı tipindeki or-

tamlarda
•	 UYARI: Cihazınız kullanım 

amacının dışında kullanılması 
hasar veya tehlikeli durum 
yaratabilir ve cihazın garan-
tisinin iptaline sebep olur. Bu 
şartlarda oluşabilecek hasarlar 
kullanıcı tarafından karşılanır.

•	 Cihazınızı açık hava koşulların-
da veya banyoda kullanmayın

•	 Cihazı yalnızca tip etiketi üze-
rindeki bilgilere göre bağlayın 
ve çalıştırın.

•	 Cihazı sadece AC akımına ve 
topraklı prize bağlayın.

•	 Cihaz tamamen monte edilmiş 
halde değilse fişi prize takma-
yın ve cihazı parçalarına ayır-
madan veya bıçağı tutmadan 
önce mutlaka prizden çekin.

•	 Bu cihazlar  fiziksel, duyusal 
ya da zihinsel engeli olan ya 
da deneyimi ve bilgisi yetersiz 
olan kişiler tarafından sadece, 
sorumlu bir kişinin nezareti 
altında veya cihazın güvenli 
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kullanımı konusunda bilgilendi-
rilmiş olmaları ve kullanımdan 
kaynaklanan tehlikeleri anlamış 
olmaları halinde kullanılabilir.

•	 Çocukların cihaz ile oynama-
madığından emin olmak için 
gözetim altında tutulmalıdır.

•	 Cihaz çocuklar tarafından 
kullanılmamalıdır. Cihazı ve 
kablosunu çocukların erişeme-
yeceği şekilde saklayın. Ciha-
zınızın kablosunun masa veya 
tezgahtan aşağı sarkmasına 
izin vermeyin. Çocuklar tara-
fından kablo aşağıya çekilebilir 
ve cihaz devrilerek yaralanma-
lara neden olabilir.

•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço-
cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

•	 Bu cihazı daima sağlam, kuru, 
düz ve dengeli bir yüzeyde 
kullanın.

•	 Cihaz kullanılmadığında, par-
çaları çıkartırken veya takarken 
ve cihazınızın temizliği ön-
cesinde cihazın elektrik fişini 
daima prizden çekin.

•	 Cihazınızı prizden çıkarırken 
fişten tutun ve kablosundan 

tutarak taşımayın.
•	 Elektrik tehlikesinden korun-

mak için cihazınızın elektrik 
kablosunu, fişini veya cihazın 
motor bölümünü suya veya 
diğer sıvılara sokmayın.

•	 Kullanmadan önce, cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekil-
de kontrol edin.

•	 Hatalı kullanım nedeniyle yara-
lanma ihtimali vardır. Kullanım 
ve temizlik sırasında dikkat 
edilmelidir. Sıcak sıvı cihaza 
boşaltılırsa, cihazdan ani buhar 
çıkışı olabilir, dikkat edin.

•	 Elektrik kablosu hasar görür-
se, tehlikeleri önlemek için 
kabloyu kullanmaya devam 
etmeyin. Elektrik kablosu zarar 
görmüşse, herhangi bir tehli-
kenin önlenmesi için, sadece 
üreticinin önerdiği yetkili servis 
tarafından değiştirilmelidir.

•	 Lütfen yetkili servis veya müş-
teri iletişim merkezi ile iletişime 
geçin.

•	 Cihaz yalnızca elektrik kablo-
sunda ve cihazın gövdesinde 
hiçbir hasar görünmediği 
takdirde kullanılmalıdır.

•	 Cihazınızı asla aşağıdaki du-
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rumlarda kullanmayın:
 - Cihaz, elektrik kablosu veya fişi 

hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle gö-

rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa,

 - Cihaz, elektrikli parçalar görü-
lecek şekilde hasar görmüşse, 
eksik parçası var ise,

 - Cihaz açık hava koşullarında 
kalmışsa veya suyun içine düş-
müşse.

•	 Eğer belirtilen durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen ci-
hazınızın elektrik fişini prizden 
çekin ve yetkili servisle irtibata 
geçin. Hasarlı bir cihaz ya da 
cihazın hasarlı parçaları ciddi 
yaralanmalara ve yangına ne-
den olabilir.

•	 Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendi-
niz tamir etmeye kalkışmayın.
Cihazı sökmeyin, yanlış bir 
şekilde tekrar monte edilirse, 
kullanılırken elektrik çarpması 
riskine neden olabilir. Cihazın 
içinde kullanıcı tarafından ta-
miriyapılabilecek parça yoktur.

•	 Üretici tarafından tavsiye 
edilmeyen aksesuarların kulla-
nılması cihaz hasarına ve yara-

lanmalara neden olabilir. Cihaz 
kullanılmadığı zaman içine, 
üretici tarafından önerilen ak-
sesuarlardan başka aksesuarlar 
koymayın.

•	 Keskin kesici bıçaklar kullanı-
lırken, hazne boşaltılırken ve 
cihazınızın temizliği sırasında 
çok dikkatli olunmalıdır.

•	 Filtrenin içindeki bıçaklar çok 
keskindir. Dikkatli tutun.

•	 Motor çalışmadan önce her 
zaman cihazın kapağının 
yerine sıkıca kenetlendiğinden 
emin olun. Cihaz çalışırken 
mandalları açmayın.

•	 Dönen filtrenin ve koruyucu 
kapağın hasarlı ya da görünür 
kırık/çatlak olması durumunda 
cihazı kullanmayın.

•	 UYARI: Yiyecekleri besleme 
kanalının içine parmaklarınızla 
itmeyin.

•	 Her zaman cihazınızla birlikte 
verilen yiyecek itme aparatını 
kullanın. Yiyeceklerin besleme 
kanalında sıkışması durumun-
da, sıkışan parçayı aşağıya it-
mek için yiyecek itme aparatını 
veya itme aparatıyla birlikte bir 
meyve ya da sebze parçasını 
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kullanın. Bu mümkün değil-
se motoru durdurun, cihazın 
elektrik fişini prizden çekin ve 
sıkışan yiyecek parçasını çıkar-
mak için cihazı sökün.

•	 Cihazınızın elektrik fişini prize 
takmadan önce açma/kapama 
düğmesinin KAPALI konumda 
olduğundan emin olun.

•	 Elektrik kablosunu tehlikeye 
sebep olmayacak şekilde uza-
tın. Kabloyu, keskin kenarlar 
üzerinden çekmeyin, sıkıştır-
mayın.

•	 Kabloyu direk güneş ışığından, 
sıcak, nemli ve ıslak alanlardan 
uzak tutun.

•	 Daha fazla koruma için 30 
mA’i geçmeyen nominal çalış-
ma akımına sahip bir artık akım 
cihazı (RCD) takılması önerilir. 
RCD’nin takılması için bir uz-
man bir elektrikçiye başvurun.

•	 Cihazı, elektrik fişine her 
zaman ulaşılabilecek şekilde 
yerleştirin böylece acil du-
rumda cihaz hemen prizden 
çıkartılabilir. Cihazın bağlan-
tısını kesmek için elektrik fişini 
prizden çekin.

•	 Kullanımınız sırasında cihazı 

gözetimsiz olarak bırakmayın.
•	 Cihazın yanından ayrılma-

dan önce,  cihazı kullandıktan 
sonra,parçalarını takmadan, 
çıkarmadan önce veya temiz-
likten önce düğmesini kapalı 
konuma getirin ve elektrik fişini 
prizden çekin.

•	 Parçalarını sökmeden önce 
cihazın motorunun tamamen 
durduğundan emin olun.

•	 UYARI: Hareket eden parça-
lara temas etmekten kaçının.

•	 Aksesuarları değiştirmeden 
önce veya kullanım esnasında 
hareket eden bölümlere yak-
laşmadan önce cihaz durdu-
rulmalı ve fişin prizden bağ-
lantısı kesilmelidir. Aksesuarları 
sökmeden ve takmadan önce 
soğumasına izin verin.

•	 UYARI: Cihazınızı veya 
bağlantı kablosunu, ocak veya 
benzeri sıcak yüzeylere veya 
mum gibi açık alevlerin yakı-
nına koymayın. Ağır cisimleri 
cihazın üzerine koymayın. 
Vazo gibi içi su dolu nesneleri 
cihazın yakınında bulundurma-
yın.

•	 UYARI: Kısa süreli çalışmaya 
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uygundur.Bu cihazın çalışma 
modları şöyledir: 0 (durma), I 
(düşük), II (güçlü). Sıkma için 
güçlü modu seçin. Makineyi 1 
dakika boyunca çalıştırdıktan 
sonra 1 dakika bekleyin ve 
daha sonra çalıştırmaya devam 
edin. Bu işlemi 3 kez gerçek-
leştirdikten sonra 15 dakika 
bekleyin ve motor soğuyana 
kadar cihazı kullanmayın. Aksi 
takdirde cihazınız zarar göre-
bilir.

•	 Islak ellerinizle cihazı kullanma-
yın, dokunmayın.

•	 Bu cihaz için uzatma kablosu 
kullanmayın.

•	 Asla deliklerin içine herhangi 
bir cisim düşürmeyin ya da 
sokmayın.

•	 Meyve suyu sıkacağını yerleş-
tirirken bağlantıyı koruyun.

•	 Aşındırıcı veya yakıcı temizlik 
malzemeleri yüzeylere zarar 
verebileceğinden bunları asla 
kullanmayın.

•	 Sıkma işlemine başlamadan 
önce, filtrenin ve orta halkanın 
yerine tam olarak oturduğun-
dan emin olun. Filtre ile şeffaf 
kapak arasında temas olma-

malıdır. Şeffaf kapağı yerine 
takın, kolu sıkıştırın ve cihazı 
açın.

•	 Kullanım öncesinde cihaz ile 
çalışmaya başladığında hafif 
bir koku veya kıvılcım görüle-
bilir. Bu normaldir. Motor bir 
süre çalıştıktan sonra bu du-
rumlar ortadan kalkar.

•	 Sıkma işlemi sırasında, orta 
kısımda ve posa kabında çok 
fazla meyve suyu ve posa 
olmadığından emin olun. Bu 
bölümler çok doluysa, gücü 
kapatın, temizleyin ve tekrar 
açın.

•	 Kullanım sırasında kapağı aç-
mayın. Güç açıkken, ellerinizi 
veya başka aletleri karıştırma 
kabına ya da besleme yuvasına 
sokmayın. Aksi halde çeşitli 
kötü durumlarla sonuçlanacak 
kazalar yaşanabilir ya da maki-
ne hasar görebilir.

•	 Bu makinenin kullanım ömrü-
nü uzatmak için, motora aşırı 
sıcaklık koruma bölümü kon-
muştur. Eğer motor uzun süre 
çalışırsa ya da çok fazla yükle-
nirse, aşırı sıcaklık uyarısı gelir 
ve güç beslemesi otomatik 
olarak kesilir. Motor durduktan 
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sonra güç kaynağı bağlantısını 
kesin ve tekrar kullanmadan 
önce yaklaşık 30 dakika moto-
run soğumasını bekleyin.

•	 Çalışma sırasında cihazın 
başından ayrılmayın. Cihazı 
çocukların kullanmasına asla 
izin vermeyin.

•	 Cihaz karıştırma, kıyma veya 
öğütme durumunda çalışır-
ken yüksüz çalışma ya da aşırı 
yükleme kesinlikle gerçekleşti-
rilmemelidir.

•	 Çalıştırma işleminden sonra, 
sıkılmış meyve/sebze suyunu 
elektrik fişini çekmeden dök-
meyin.

•	 Bıçaklar çok keskindir. Herhan-
gi bir tehlikeye sebep olma-
mak için bıçağı temizlerken 
sadece suyun altında tutun. 
Elinizle temizlemeyin. 

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Cihazı “Temizlik ve Bakım” bö-

lümünde anlatıldığı gibi düzenli 
bir şekilde temizleyin. Cihazın 
temizlik ve bakımına başlama-
dan önce mutlaka cihazın fişini 
prizden çekin.

•	 UYARI: Elektrik çarpmasını 
önlemek için motor ünitesini, 
kabloyu, fişi ve cihazın elektriksel 
kısımlarını suya veya başka bir 
sıvıya daldırmayın. Akan suyun 
altında tutmayın. Yalnızca nemli 
bir bezle silin ardından iyice 
kurulayın. Cihazı ve tüm akse-
suarları prize takmadan önce 
kurutun.Aksi halde bu parçaların 
içine su girmesi ciddi hasarlara 
sebep olacaktır..

•	 UYARI: Aksesuarları değiştir-
meden önce veya kullanım es-
nasında hareket eden bölümlere 
yaklaşmadan önce cihaz durdu-
rulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Taşıma ve nakliye sırasında 

cihazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap-
samına girmez.
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Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, 
bu kullanım kılavuzundaki talimat-
lara uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, yet-
kili olmayan onarım işlemleri, cihaz 
üzerinde izin verilmeyen değişiklikler 
yapılması ve üretici firma tarafından 
onaylanmamış yedek parçaların 
kullanılması nedeniyle oluşabilecek 
hasar ve yaralanmalar için herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez.

JJ Teknik Özellikler

Model
VESTEL ENERJİK 
KMS6000 KATI 
MEYVE SIKACAĞI

ÇALIŞMA 
GERİLİMİ (V), 
FREKANS (Hz) 

220-240V ~ 50/60 
Hz

GÜÇ( W ) 800W

•	 Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 
haber verilmeden değiştirilebilir.

•	 AEEE Yönetmenliği’ ne uygundur.

Bu ürün 2004/108/AT (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2006/95/AT (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine 
uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.

JJ Genel Görünüm
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında 
bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz mo-
deline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

1

2

3

4

5

6

9

1011 8

7

14
13

12

1. İtme çubuğu
2. Şeffaf kapak
3. Filtre
4. Orta halka
5. Meyve suyu çıkış ağzı
6. Güvenlik kilidi
7. Posa kabı
8. Motor
9. Sıkma sürahisi
10. Açma/Kapama düğmesi
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11. Kablo sarma yuvası(Altta)
12. Bıçaklar(Filtrede)
13. Güvenlik kilidi yuvası
14. Besleme borusu 

JJ Kullanmadan Önce
•	 Cihazda gözle görülen herhangi bir 

hasar veya eksik parça olup olmadığını 
kontrol edin.

•	 Bu cihazda kullanıcının güvenliğini 
sağlamak adına güvenlik kilidi kolu olup 
kapakta bulunan yuvalarına ya da filtre 
yerine tam oturmadığında motor çalış-
maya başlamaz.

•	 Güvenlik kilidi kolunu açık hale getirdik-
ten sonra kapaktaki besleme borusunun  
üst kısmına elinizle bastırarak ya da yukarı 
çekerek kapağı takıp çıkartabilirsiniz.

•	 Orta halkayı çıkartmak için önce kapağı 
sonra filtreyi çıkarın. Şimdi orta halkayı 
çıkartabilirsiniz.

•	 Cihazınızı kullanmadan önce temizlik 
ve bakım bölümünde anlatıldığı şekilde 
temizleyin. Cihazınızın motor bölümüne 
hasar vermemek için kullanım talimatla-
rına uyun.

•	 Cihazın parçalarını genel görünümde 
belirtildiği şekilde takıp çıkartabilirsiniz.

JJ Kullanımı
•	 Kullanmaya başlamadan önce, lütfen  

açma/kapama düğmesinin kapalı (0) 
konumda olduğundan emin olun aksi 
halde cihazın kurulumu tamamlanma-
mışsa, cihazın çalıştırılması  kişilere ve 
eşyalara zarar verebilir.

•	 Meyve suyu sıkma işlemine başlamadan 
önce, filtrenin ve orta halkanın yerine 
tam olarak oturduğundan emin olun. 

Posa kabını orta halkanın çıkıntısına takın. 
Filtredeki bıçaklar  ile şeffaf kapak ara-
sında temas olmamalıdır. Şeffaf kapağı 
yerine takın, güvenlik kilidini kapaktaki 
yuvalarına yerleştirin.

•	 Cihaz katı meyvelerin suyunu çabucak 
sıkarak posalarını çıkarır. Önce sıkılacak 
meyveleri yıkayıp temizleyin ve yiyecek 
bes leme kanalına girecek büyüklükte 
parçalara ayırın.

•	 Sıkma sürahisini meyve suyu çıkış ağzına 
koyun.

•	 Fişi tip etiketine uygun prize takın. 
Açma/kapama düğmesini açık konuma 
(I veya II) konuma getirin ve cihazı 5 
saniye boyunca boş olarak çalıştırın. Taze 
sebze veya meyveleri hazırladıktan sonra 
sıkma makinesinin besleme borusuna 
dengeli, sağlam ve yavaş bir şekilde yer-
leştirin.Şeftali, kayısı gibi daha yumuşak 
yiyecekler için düşük hız kademesini kul-
lanın. Yiyecek biraz sertse; elma, havuç 
gibi yüksek hız kademesi kullanılmalıdır.

•	 İtme çubuğunu kullanırken çubuktaki 
kanalın yiyecek besleme borusunun için-
deki çentikle hizalanması sağlanmalıdır. 
Yiyecekleri iticiyle aşağı itin.

•	 Meyve veya sebzeler çok büyükse ve 
yiyecek besleme borusunu doldurmuşsa 
itme çubuğunun üzerine çok fazla baskı 
uygulamayın. Bu sıkma kalitesini ve 
cihazın zorlanarak duraksamasına bile 
sebep olabilir. Önceden kesilmiş yiyecek 
parçalarını besleme borusuna yerleştirin 
ve itme çubuğuyla hafifçe bastırın.

•	 Bazı çok sert yiyecekler, meyve sıkaca-
ğınızı yavaşlatabilir ya da durdurabilir. 
Böyle bir durumda cihazın açma kapama 
düğmesini 0 konumuna getirin ve filtreyi 
çıkarıp temizleyin. Aynı şekilde kullanım 
sırasında filtre dolarsa cihazın açma ka-
pama düğmesini 0 konumuna getirin ve 
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posa kabıyla birlikte filtreyi de temizleyin.
•	 NOT: İtme çubuğuna bastırdığınız za-

man güç dengeli ya da dolaylı olacaktır, 
bastırma gücü 1 kilodan fazla olmamalı 
ve ani bir güç uygulanmamalıdır, aksi 
halde sıkma etkisi azaltılmış olur. Daha 
fazla su sıkmak için, iticiye hızlı bir şekilde 
bastırmayın.

•	 NOT: Şeftali, kayısı, erik ve vişne gibi 
büyük çekirdekleri olan meyvelerin çe-
kirdekleri cihaza, özellikle bıçaklara zarar 
verebilir, çekirdekleri mutlaka çıkartın ve 
sert kabukları ayırın.

•	 Kullanımdan sonra Açma/kapama düğ-
mesini kapalı (0) konuma getirin ve fişi 
prizden çekin.

•	 UYARI: Bıçaklar çok keskin olup sökme 
takma işleminde plastiğinden tutun ve 
çok dikkatli olun.

•	 UYARI: Bu ürün aralıklarla çalışacak şe-
kilde tasarlanmıştır. Kısa süreli çalıştırma 
şekli tavsiye edilmektedir.

•	 UYARI: Ürünü boşken çalıştırmayın.

JJ Temizlik ve Bakım
•	 Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıl-

dığı üzere cihazın temizlik ve bakımına 
başlamadan önce mutlaka cihazın fişini 
prizden çekin. Soğumasını ve filtrenin 
durmasını bekleyin.

•	 Motor ünitesini ayırın. Elektrik çarpma 
tehlikesi! Motoru (Ana gövdeyi) suya 
daldırmayın.

•	 Kirli parçaları aşağıdaki sıra ile çıkarın.
 - Güvenlik kilidini açıp şeffaf kapağı itici 

ile beraber çıkarın.
 - Filtreyi ve orta kabı çıkarın.
 - Posa kabını çıkarın.
•	 Havuç vb. bazı yiyecekler plastiğin ren-

gini değiştirebilir. Sıvı yağa daldırılmış bir 
bez renklenmiş plastiği silmede yardımcı 
olur.

•	 Motor ünitesini yalnızca nemli bir bezle 
silin ardından iyice kurulayın.

•	 İtme çubuğu, kapak, orta halka, posa 
kabı, sıkma sürahisi doğrudan suda yıka-
nabilir ardından bütün parçaları kurutun.

•	 Filtrenin altında keskin bıçak uçları vardır. 
Filtreyi temizlerken dikkat edin. Temizli-
ğin ardından filtreyi iyice kurulayın.

•	 Filtredeki hasar belirtilerini dü zenli bir şe-
kilde kontrol edin. Filtre zarar görmüşse 
kullanmayın.

•	 NOT: Filtrenin kolay temizlene bilmesi 
için temizliğin sıkma işle minden hemen 
sonra temizleme fırçasıyla yapılmasını 
öneririz.

JJ Saklanması
•	 Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmü-

yorsanız, motorun nemlenmesini ve küf-
lenmesini önlemek için serin, kuru ve iyi 
havalandırılmış çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde saklayın.

•	 Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden 
çekin.

•	 Elektrik kablosunu kablo saklama bölme-
sine sabitleyin.
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Cihaz çalışmıyor.

Cihazın fişi prize uygun 
şekilde takılmamış. Sıkıca prize takın.

Prizde elektrik yok. Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Güvenlik kilidi kolu, üst 
kapağın iki yanında bu-
lunan iki yuvaya doğru 
bir şekilde oturmamış 
olabilir.

Güvenlik kilidinin şeffaf kapaklar üze-
rindeki yuvalara oturduğundan emin 
olun.

Sıkma işlemi sırasında 
motor duruyor.

Yiyecek besleme borusu-
na takılmış olabilir.

Yiyeceği itme aparatını kullanarak 
aşağıya doğru yavaşça itin.

Hız seviyesi yetersiz 
olabilir. Düşük hız yerine yüksek hızı seçin.

Posa çok sulu kalıyor.

Hız seviyesi çok yüksek 
olabilir. Düşük hız kullanın.

Filtredeki bıçakların 
delikleri tıkanmış olabilir

Temizlik ve Bakım bölümünde anlatıl-
dığı şekilde temizleyin.

Cihazın kenarı ve üst 
kapak arasından mey-
ve/sebze suyu sızıyor.

Hız seviyesi yüksek 
olabilir.

Daha düşük hızı kullanın. Fazla sulu 
meyve ve sebzeler düşük hızda 
sıkılmalıdır.

JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultu-
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürün veya paketi üzerindeki bu 
sembol, ürünün ev atığı gibi 
muamele görmemesi gerekti-
ğini gösterir. Bunun yerine 
elektrikli ve elektronik donanı-
mın geri dönüşümünü yapan 
geçerli toplama noktasına 

teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde 
imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık 
muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile 
ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önleme-
ye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri 
dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yar-
dımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile 
ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel bele-
diye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın 
aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya 
diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin 
belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
Besleme borusunu aşırı miktarda doldur-
mayın. Katı gıdaları cihaza eklemeden önce, 
küçük parçalar halinde kesin. Kılavuzda 
belirtilen diğer talimatlara ve sürelere uyun. 
Hazırlanacak gıda için uygunsa düşük hız 
kademelerini seçin. Kullanımdan sonra cihazın 
fişini prizden çekin.
Uzun süreli çalıştırılmaması tavsiye edilir.

Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarın-
ca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-
delinden indirim isteme,seçimlik haklarından 
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya 
karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya 
ayıp oranında bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Çin

Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/ İSTANBUL-
TÜRKİYE
Tel : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/destek

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen 
kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını 
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 
bulundurma süresi) 7 yıldır.



• Vestel Müşteri Hizmetleri tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.

• Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve analizini gerçekleştirir.

• Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

• Talebiniz doğrultusunda memnuniyet hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

• Talebinizi teşekkür alma hedefiyle sonuçlandırır.

MÜŞTERİ HiZMETLERi

* Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönülür. 
  Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

MEMNUN ETMEK GÖREViMiZ
TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFiMiZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

iOS ANDROID

0850 222 4 123
vestel.com.tr

vmh@vestel.com.tr







Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


