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KULLANMA KILAVUZU
Mikserinizi kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size 

ödediðinizden daha fazlasýný verebilmektir. Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. 
Mikserinizi bu kullanma kýlavuzunu okuyup; kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz her 
þeyin ne kadar kolay olduðunu göreceksiniz. Böylece cihazýnýzdan en yüksek performansý 
elde edebilirsiniz. Ýyi günlerde kullanýn.

ÝÇÝNDEKÝLER
1. Emniyet kurallarý
2. Cihazýn tanýtýmý
3. Teknik özellikler
4. Kullaným 
5. Temizlik ve bakým

I.  EMNÝYET KURALLARI
•	 Mutlaka	tüm	emniyet	kurallarýný	okuyunuz.
•	 Elektrik	 çarpýlma	 riskinden	kurtulmak	 için,	 ana	 gövdeyi	 su	 yada	diðer	 bir	 sývýnýn	 içine	

koymayýnýz.
•	 Cihaz,	8	yaş	ve	üzeri	çocuklar	ve	fiziksel,	algısal	ve	zihinsel	yetenekleri	azalmış	veya	
tecrübe	ve	bilgi	eksikliği	olan	kişiler	tarafından;	gözetim	altında	veya	cihazın	güvenli	
bir	 şekilde	 kullanımına	 ve	 karşılaşılan	 ilgili	 tehlikelerin	 anlaşılmasına	dair	 talimat	
verilirse	kullanılabilir.

•	 Çocuklar	cihazla	ve	fişli	kablo	ile	oynamamalıdır.	Cihazı	ve	fişli	kabloyu	çocuklardan	
uzak tutunuz. 

•	 Temizleme	 ve	 kullanıcı	 bakımı	 8	 yaşından	 büyük	 ve	 gözetim	 altında	 olmadıkça	
çocuklar	tarafından	yapılmamalıdır.

•	 Mikserinizi	kullanmadýðýnýz	zamanlarda	ve	aksesuar	takarken	yada	çýkarýrken	ve	temizlik	
yaparken fiþi prizden çekiniz.

•	 Hareketli	parçalara	dokunmayýnýz.
•	 Mikserinizi	hasarlý	kablo,	fiþ	ve	aksesuarlarla,	yere	düþürdükten	sonra	yada	herhangi	bir	

aksaklýk olduðunda çalýþtýrmayýnýz. Bu durumda gerekli iþlemlerin yapýlmasý için en yakýn 
yetkili servise baþvurunuz.

•	 Fiþ	ve	kordon	mutlaka	yetkili	servis	tarafýndan	deðiþtirilmelidir.
•	 Üretici	firma	tarafýndan	üretilmeyen	yada	önerilmeyen	herhangi	bir	parçayý;	yangýn,	elektrik	

çarpmasý yada yaralanmaya neden olabilecekleri için mikserinizde kullanmayýnýz.
•	 Elektrik	kablosunu	masanýn	ya	da	tezgahýn	kenarýna	asmayýnýz.
•	 Temizlik	yaparken	aksesuarlarý	mikserinizden	çýkarýnýz.
•	 Herhangi	bir	aracý	sökmeden	ya	da	çýkarmadan	önce	motorun	bütünüyle	durduðundan	
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emin olunuz.
•	 Elektriksel	 emniyeti	 saðlamak	 için,	 bir	 iþlemi	 bitirip	 ikincisine	 geçerken	motorun	

durduðundan emin olmalýsýnýz.
•	 Cihazýnýzý	etiketinde	belirtilen	voltajda	kullanýnýz.

II. CÝHAZIN TANITIMI
1.		Açma-Kapama	ve	hız	ayar	düğmesi
2.		Aksesuar	çıkarma	düğmesi
3.  Motor Bölümü
4.		Çýrpýcý
5.  Hamur karýþtýrýcý / Yoðurucu
6.		Fişli	Kablo

III.  TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Model : Orbimix GH21640
Gerilim : AC 220-240V ~
Frekans	 :	50-60Hz
Güç  : 300 W

IV.  CÝHAZIN KULLANIMI
Ýlk Kullanımdan Önce Yapılacak İşlemler
•	Kullanma	kýlavuzunu	dikkatle	okuyunuz.
•	Aksesuarlarý	sýcak	su	ile	yýkayýnýz.
•	Mikserinizi	ve	parçalarýný	iyice	tanýyýnýz.
•	Cihazýnýzý	suya	daldýrmayýnýz.	Nemli	bir	bez	ile	siliniz.

Mikserin Kullanılması Karıştırma-Çırpma
	•	Gerekli	parçalar
	•	Karýþtýrýcýlar	-	karýþtýrmada	
	•	Çýrpýcýlar		-	çýrpmada	
	•	Parçalarý	yerleþtirirken	yerlerine	kilitlenene	kadar	itiniz.Dişlileri	taç	şeklinde	olan	aksesuarı	
daima	cihaz	üzerinde	taç	ile	işaretlenmiş	olan	yere	sokunuz.

	•	Cihazin	fişini	prize	takınız.
	•	Hazırlanacak	yiyeceğin	miktarına	göre	malzemeleri	uygun	bir	kaba	yerleştiriniz.
	•	Çırpıcları	veya	hamur	karıştırıcıları	kabın	içine	daldırınız	ve	kontrol	düğmesini
ileri	doğru	iterek	cihazı	çalıştırınız.
	•		Kontrol	düğmesini	istediğiniz	hız	için	ileri(öne)	doğru	“1”	–	“7”	arasında	itiniz.	.
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•	Kullanımınız	bittiği	zaman,	kontrol	düğmesini	“0”	konumuna	getiriniz.
•	Cihazın	fişini	prizden	çekiniz..
•	Kontrol	düğmesini	0	konuma	getirip	bastırarak	çırpıcıları	veya	hamur
karıştırıcıları	cihazdan	çıkartınız.

UYARI:
1. 5 dakika sürekli kullanımdan sonra cihazı gelecek kullanımdan önce birkaç dakika
dinlendiriniz.
2. Bir seferde 5 dakikadan uzun süre çalıştırmayınız.
3. Karışımın sıçramasını önlemek için, çırpıcıları karışımın içinde tutunuz ve daima
mikseri çırpıcıları karışımın içinden çıkarmadan önce kapatınız.
ÖNEMLİ: Motora gereksiz yere aşırı yüklenilmemesi için mikseri çırpıcıların/hamur
karıştırıcıların rahatça dönemeyeceği karışımları karıştırması için kullanmayınız.

ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI:
HIZ	(1-2):	Sıvı	içeren	kuru	malzemeleri,	yumurta	beyazını	karıştırıp	krema	yapmak
ve	sebzeleri	ezmek	için	kullanılabilir.
HIZ	(3):	Kek,	puding	ve	pasta	karışımları	için.	Hamur	veya	daha	ağır	kek	karışımlarını
hamur	karışıtırıcıları	kullanarak	karıştırabilirsiniz.
HIZ	(4):	Krema	ve	süt	tozunu,	yumurta	beyazı	veya	bütün	yumurtayı	karıştırmak	için
kullanılabilir.	Kıyma	karıştırmak	veya	ağır	hamurları	yoğurmak	için	kullanılabilir.
HIZ(5)-(6)-(7):	İle	daha	hızlı	çalıştırabilirsiniz.
Cihaz ev tipidir.

V . TEMİZLENMESİ
1.	Cihazın	fişini	prizden	çekiniz.
2.	Cihazın	gövdesini	sadece	nemli	bir	bez	kullanarak	temizleyiniz.
3.	Çırpıcıları	ve	hamur	karıştırıcıları	akan	suyun	altında	veya	bulaşık	makinesinde
yıkayınız.	Durulayınız	ve	kurulayınız.
4.	Cihazınızın	kullanımı	biter	bitmez	aksesuarları	hemen	temizlemeniz	tavsiye	edilir.
Bu	şekilde	yiyecek	artıklarının	kurumadan	kolaylıkla	çıkmasını	sağlar	ve	olası
bakteri	üremesini	engellemiş	olursunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın	 naklini	 kendi	 orijinal	 kutusu	 ve	 bölmeleri	 ile	 veya	 cihazın	 etrafını	 koruyacak	
yumuşak	 bir	 bezle	 sararak	 yapmak	 gerekir.	 Yanlış	 ambalajlama	 esnasında	 plastik	
parçalar	kırılabilir,	elektrik	aksamı	zarar	görebilir.
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DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. 

Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici 
işlem uygulanacaktır.
•	Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün 

garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına 
başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın 
aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

Bu	cihaz	Avrupa	Birliği	   ve     				Kalite	Onay	Belgelerine	uygun	olarak	üretilmiştir.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared 

for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When	using	electrical	appliances,	basic	safety	precautions	should	always	be	followed,	
including	the	following:
•	Read	all	instructions	carefully.
•	This	appliance	may	only	be	connected	to	the	same	main	voltage	as	shown	on	the	

rating plate.
•	Appliances	 can	 be	 used	 by	 persons	with	 reduced	 physical,	 sensory	 or	mental	
capabilities	 or	 lack	 of	 experience	 and	 knowledge	 if	 they	 have	 been	 given	
supervision	or	 instruction	concerning	use	of	the	appliance	in	a	safe	way	and	if	
they understand the hazards involved.

•	Keep	the	appliance	and	its	cord	out	of	reach	of	children.
•	To	protect	against	risk	of	electrical	shock,	do	not	immerse	or	rinse	housing,,	cord	
or	plug	in	water	or	other	liquid.

•	Close	supervision	is	necessary	when	any	appliance	used	near	children.
•	Unplug	 from	 outlet	when	 not	 in	 use,	 before	 putting	 on	 or	 taking	 off	 parts	 and	

before cleaning.
•	Do	not	contact	any	moving	parts	while	the	appliance	is	operating.		
•	Container	must	be	properly	in	place	before	operating	the	mixer.
•	Use	a	spatula	to	extricate	food	only	when	the	mixer	is	not	operating.
•	Do	not	operate	any	appliance	with	a	damages	cord	or	plug	or	after	the	appliance	

malfunctions or dropped or damaged in any manner. Take the product to an 
authorized	and	qualified	service	 facility	 for	 examination,	 repair,	 or	 electrical	 or	
mechanical	adjustment.

•	If	you	supply	cord	is	damaged,	it	must	be	replaced	by	the	similarly	qualified	person	
in order to avoid a hazard.

•	The	use	of	attachment	not	recommend	nor	sold	by	the	appliance	manufacturer	
may	cause	fire,	electrical	shock	or	injury.

•	Do	not	use	outdoors.		
•	Do	not	let	cord	hang	over	edge	of	table	or	counter	or	touch	hot	surface.
•	Do	not	use	the	appliance	for	other	than	intended	household	use.
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•	Always	place	the	beaters	or	dough	hooks	in	the	mixer	before	you	connect	it	to	the	
mains.

•	Switch	off	the	appliance	before	changing	accessories	or	approaching	parts	which	
move in use.

•	The	appliance	is	not	intended	for	use	by	young	children	or	infirm	persons	without	
supervision.

•	Young	 children	 should	 be	 supervised	 to	 ensure	 that	 they	 do	 not	 play	with	 the	
appliance.

•	Switch	 off	 the	 appliance	 and	 disconnected	 from	 supply	 before	 changing	
accessories	or	approaching	parts	which	move	in	use.

•	This	 appliance	 is	 not	 intended	 for	 use	 by	 children	 or	 other	 persons	 without	
assistance	or	supervision	if	their	physical,	sensory	or	mental	capabilities	prevent	
them form using it safely. 

•	Children	should	be	supervised	to	ensure	that	they	do	not	play	with	the	appliance.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTIONS SPECIFICATIONS
1.		ON-OFF	Switch	and	Speed	Sellector	 Brand	 : ARNICA
2.		Accessories	Ejector	knob	 Model	 :	ORBİMİX	GH21640
3.		Motor	housing	 Power	Consumption : AC 220-240V   

    50/60Hz.
4.		Beaters	 Power	 :	300W
5.		Dough	hools
6.  Cable

HOW TO USE THE MIXER
•	To	assemble,	insert	the	end	of	beaters	or	dough	hooks	into	the	openings	as	illustrate	
fig	1.	Press	and	rotate	slightly	if	necessary	until	they	lock	securely	in	place.

	 (NOTE:	It	is	important	that	you	insert	the	end	of	besters	or	dough	with	a	pair	of	
ears	into	the	right	opening	and	insert	the	dough	hook	with	finger	ring	into	the	left	
opening.

•	Put	the	ingredients	into	a	bowl.
•	Lower	the	beaters	or	dough	hooks	into	the	ingredients.
•	Plug	in	and	switch	the	mixer	on	and	choose	the	desired	speed	
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•	After	use	unplug	the	unit	first.	Depress	ejector	knob	(2)	to	release	the	beaters	or	
dough hooks

MIXING GUIDE
SPEED DESCRIPTION

1	FOLD	 This	is	a	good	starting	sped	for	bulk	and	dry	foods	such	as	flour,	butter	and	
potatoes 
2	BLEND	 Best	speed	to	start	liquid	ingredients	for	mixing	salad	dressings.
3	MIX	 For	mixing	cakes,	cookies	and	quick	breads.
4	CREAM	 For	creaming	butter	and	sugar,	beating	uncooked	candy,	desserts,	etc.
5	WHIP	 For	beating	eggs,	cooked	icings,	whipping	potatoes,	whipping	cream,	etc.

CAUTIONS
•	After	5	minutes	continues	use,	allow	a	few	minutes	rest	before	next	use.
•	Do	not	operate	more	than	10	minutes	at	one	time.	Highest	speed	of	beaters/hooks	
is:	800rpm.
•	The	mixer	is	factory	lubricate	and	required	no	further	lubrication.
•	Other	than	cleaning,	no	additional	maintenance	or	servicing	of	this	appliance	is	
required.	Repairs,	when	necessary	must	be	performed	at	an	Authorized	Electrical	
service station.

 
CLEANING
•	Remove	the	main	plug	from	the	wall	socket;	clean	the	body	of	the	mixer	with	a	
damp	cloth.	To	remove	stubborn	spots,	wipe	surface	with	a	cloth	moistened	with	
sudsy	water	or	a	mild,	non-abrasive	cleaner.	Continue	with	a	clean	damp	cloth	
then dry thoroughly.
•	Beaters	and	dough	hooks	can	be	washed	in	hot	sudsy	water,	rinsed	and	dried.
•	Never	immerse	or	rinse	the	body	of	the	mixer	in	water	or	other	liquid.



 

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti 

altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi 

bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici 
veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumların-
da;

 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala 
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim 
tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamam-
lanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde 
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 

işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 

Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanİ : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. 
   No:7   34310 Avcilar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzasi - Kaşesi 

MALIN   
Cinsi : El Mikseri       
Markasİ : ARNICA  
Modeli : Orbimix GH21640
Menşei : Türkiye                                                   

Teslim Tarihi ve Yeri  
Tarih / İmza / Kaşe

    Üretim No / Haftası / Seri No

w w w . a r n i c a . c o m . t r


