
El Mikseri
Kullanım Talimatı

12

temizlemeden önce hız tuşunu ‘‘0’’ 
konumuna getirin ve fişten çekin. 
Kuru bir bezle gövdeyi temizleyin.

Uçları sabunlu su ile her 
kullanımdan sonra temizleyin ve 
sonrasında durulayıp kurumaya 
bırakın.

GÖVDE

TEMİZLİK & BAKIM

34 BULAŞIK 
MAKİNASI

SAKLAMA

Cihaz uçlarının tamamı bulaşık 
makinasında 40 °C de ve düşük
bir programda yıkanabilir. 

Ana gövde bulaşık 
makinasında yıkanmaz.

Uçları güvenli bir şekilde 
çıkarıp, kablonun sarım işlemini 
tamamlayıp ve  sonrasında da fişi 
yuvasına yerleştirerek cihazı dik 
konumda saklayın.

PARÇALAR

Dualit Limited  County Oak Way  Crawley  West Sussex  RH11 7ST

t: +44(0)1293 652 500  f: +44(0)1293 652 555  e: info@dualit.com  www.dualit.com    
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

TÜM TALİMATLARI
OKUYUNUZ
EL MİKSERİNİ KULLANMADAN ÖNCE  
BU TALİMATLARI GELECEKTE BAKMAK 
ÜZERE SAKLAYINIZ.
•BU CİHAZ, DİKKATLİ KULLANILMALIDIR

Her kullanımdan sonra cihazı fişten çıkarınız, kullanmadığınız
durumlarda cihazınızı gözetim dışı bırakmayınız.

•Bu cihaz, çocuklar, fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı
veya tecrübesiz veya bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından, cihazın
güvenli bir şekilde kullanımı ve içerdiği tehlikelerin anlatımı ile ilgili
gözetim sağlanırsa kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Cihaz ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayınız.

•Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Eğer cihaz, uygun
olmayan bir şekilde ya da yarı-profesyonel veya tam profesyonel
amaçlar için ya da buradaki talimatlara uygun olmayan bir şekilde
kullanılmış ise garanti geçersiz olur ve Dualit ortaya çıkan herhangi bir
hasardan dolayı yükümlü olmayı kabul etmemektedir.

Elektrik güvenliği

•Elektrik kaynağının ana gövdenin alt kısmında belirtilen A.C. voltajı ile
aynı olduğundan emin olunuz. Eğer voltajlar farklı ise kullanmayınız.

•Cse this product with rated voltage A.C. outlet only.
•Cihaz prize takıldığında, aynı prize bağlı başka bir cihazın çalışmasını

tavsiye etmiyoruz. Bu şekilde kullanım aşırı yüklenme, akım kesilmesi ve
sigortanın atmasına sebep olur.

•NOT: cihaz fişinden kaynaklanan herhangi bir sıkıntıda, anında cihaz
prizden çıkarılmalıdır. Arızalı fiş kullanımı tehlike yaratır.

•Cihazın fişini sadece topraklı prizde kullanınız.

•Cihazın aşırı ısınması durumunda termal sensör elektrik akımını keser.
Motor durmuşsa ve arıza yapmamışsa fişten çekiniz, cihazın soğumasını
bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız.

•Termal devre dışı bırakmanın istem dışı yeniden başlatmasının yol
açabileceği riski bertaraf etmek için cihazı alarmlı zaman saati gibi harici
bir anahtarlama cihazı vasıtasıyla beslemeyiniz ya da şebeke tarafından
düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlamayınız

•Geri sarılabilen kısa kablo, uzun kablodaki karışma riskini azaltır.

•Fişi zarar görmüş hiç bir cihazı çalıştırmayınız. Eğer kabloda arıza var
ise, yetkili servis tarafından mutlaka tamir edilmelidir.

•Cihazı fişten çekmeden önce, tüm kontrol tuşlarının OFF konumunda
olduğunu kontrol ederek fişten çıkarın.

•Cihazı kullanmadığınız veya uçlarının değişimini yapacağınız
durumlarda, mutlaka cihazın tuşlarının OFF konumunda ve prize takılı
olmadığını kontrol edin.

•Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için motor kısmını, kabloyu
ya da fişi suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız.

Genel güvenlik

•Cihaz kuru ve havalandırılmış ortamlarda çalıştırılmalıdır.

•Banyo ve dış ortamlarda çalıştırmayınız.
•Kablonun bir masanın veya tezgahın üstünde asılı kalmasına izin

vermeyiniz.
•Parmaklarınızı, elbiselerinizi ve saçlarınızı hareketli parçalardan uzak

tutunuz.
•El mikseri çalışır durumdayken, elinizi karıştırma kasesine sokmayınız.

Spatula vb malzemeler ile temizlik yaparken mikserin fişten çekili
olduğuna emin olunuz.

•Motor tam olarak durmadan, karıştırıcı uçları gövdeden ayırmayın.
•Cihazın iç mekanizması açılımamalıdır.
•Yoğun çalışma esnasında, cihazı maksimum 1 dakika devamlı

çalıştırınız. Tekrar kullanmadan önce oda sıcaklığına düşmesini

bekleyiniz. Kullanma klavuzunda yer alan tariflerden hiç biri yoğun çalışma 
gerektirmemektedir.

•Kullanmadan önce karıştırıcı uçların doğru bir şekilde yuvalarına
yerleştiğinden emin olun.

•Dualit tarafından önerilmeyen uçların kullanımı yangın, elektrik şoku ve
yaralanmalara sebep olabilir.

•Ana gövdeyi yumuşak malzemelerle temizleyin ve aşındırıcı temizlik
malzemesi kullanmayınız.

•DİKKAT: cihazınızın zarar görmemesi için, alkali temizlik malzemesi
kullanmayınız. Yumuşak bez ve narin deterjan kullanınız.

•Ana gövde ve fişi su ile temas ettirmeyiniz.
•Cihazı hiçbir zaman kablosu sarılı değil iken taşımayınız veya çekmeyiniz.

TALİMATLARI 
SAKLAYINIZ
ÇEVRE KORUMA TALİMATLARI

Bu ürünü hizmet ömrünün bitiminde sıradan ev atıklarıyla birlikte 
atmayınız.  Elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümü için 
toplama noktalarına teslim ediniz. Ürün üzerindeki simge, kullanım 
talimatları veya ambalaj size bertaraf yöntemleri ile ilgili bilgi 
verecektir. 

Malzemeler işaretlerde de bahsedildiği üzere geri dönüştürülebilir özelliktedir. 
Geri dönüşüm, malzeme geri dönüşümü veya eski cihazların diğer türlü 
kullanımları sayesinde çevreyi korumak adına önemli bir katkıda bulunmuş 
olursunuz. Yetkili bertaraf konumlar için lütfen yerel yönetim birimleri ile 
irtibata geçiniz.

ÖNEMLİ: İLK KULLANIM 
ÖNCESİ
•Cihazı kullanmadan önce, mutlaka kullanma klavuzundaki talimatları

okuyunuz. Bu sayede cihazınızın ömrü uzayacak ve önemli güvenlik
bilgilerine sahip olacaksınız.

•Kullanma klavuzunuzu güvenli bir yerde saklayınız.

•Kutuyu dikkatlice açınız, tüm ambalajlama malzemelerini mevcut ve çalışır
durumda oldukları konusunda memnun olana kadar muhafaza ediniz.
Memnun olduğunuzda el mikserinde bulunan etiketleri çıkararak ambalajları
uygun bir şekilde geri dönüşüm için atabilirsiniz..

•El mikserini ilk defa çalıştırdığınızda bir koku çıkabilir, bu “yeni” olmasından
kaynaklanmaktadır, bu koku birkaç kullanımdan sonra gidecektir.

VEYA POSTA İLE

CİHAZINIZI KAYIT
ETTİRMEYİ UNUTMAYINIZ

8 KİŞİLİK GELENEKSEL SÜNGER KEK

Fırınınızı önceden 180oC/Gazlı fırınlarda 5. dereceye kadar ısıtınız.
Tereyağı veya margarini, şekeri, kabartma tozunu ve unu geniş bir kaseye 
koyunuz. Çırpıcıları kullanarak 2. seviye hızda beraberce karıştırınız.
Yumurtaları içine kırarak 10-15 saniye kadar daha karıştırınız.
İki adet 18cm’lik kek kalıbını içine eşit miktarda dökünüz. Kalıplar iyice yağlanmış 
ve tabanları silikon altlık veya pişirme kağıdı ile kaplanmış olmalıdır.
Eşit olarak yayarak 15-20 dakika kadar pişiriniz. Soğumaya bırakınız.
Reçeli keklerden birinin üstüne uygulayınız ve diğer kek ile sandviç yapınız. Bol 
miktarda pudra şekeri serpiniz ve büyük porsiyonlara bölünüz.

175g tereyağı ya da margarin
175g pudra şekeri
4 büyük yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu

175g kendiliğinden kabaran un
1 çay kaşığı vanilya esansı
4 tatlı kaşığı çilek reçeli
Toz pudra şekeri

ÇABUK VE KOLAY SOMUN EKMEK
500G SOMUN EKMEK YAPIMI

Fırınınızı önceden 220oC/ Gazlı fırınlarda 7. dereceye kadar ısıtınız.
Karıştırma kancalarını kullanarak un, tuz, maya, yağ ve şekeri 2.seviye hızda 
beraberce karıştırınız.
Hızı 1.seviyeye düşürünüz. Un bir kaya topu kıvamına gelene kadar yavaşça su 
ekleyiniz.
Ellerinizi kullanarak hamuru bir top haline getiriniz ve 20-30 dakika kabarması 
için tekrar kaseye koyunuz.
Ellerinizi kullanarak hamurdaki havayı dışarı çıkartınız. Hamuru 500g’lık yağlanmış 
bir ekmek kalıbının içine koyunuz. Kabarması için ılık bir yerde 1-2 saat 
beklemesine müsaade ediniz.
25-30 dakika ya da üzeri kızarana kadar pişiriniz.

250g ekmek yapımında kullanılan beyaz un
12.5g yağ
¾ çay kaşığı tuz
¾ çay kaşığı kuru aktif maya

1 çay kaşığı şeker
150ml ılık su



EL MİKSERİNİZİ TANIYIN

A. HIZ KONTROLÜ
B. ÇIKARMA DÜĞMESİ
C. FİŞ SAKLAMA HAZNESİ
D. KOLAY TUTUŞ KULBU
E. ANA GÖVDE
F. DÖNDÜRME TERTİBATI TABANI
G. DÜZ ÇIRPICILAR
H. HAMUR KANCALARI
I. TEL ÇIRPICILAR

1 2

Hız seçimlerinde aşağıda bulunan karıştırma kılavuzuna başvurunuz.

Çırpıcıları veya tel çırpıcıyı ele 
almadan önce mikserin elektrik 
prizinden çıkarıldığından ve 
hız kontrol düğmesinin ‘0’ 
olduğundan emin olunuz.

Uygun boşluğa uygun gelen 
çırpıcıyı yerleştirdiğinizden emin 
olunuz. Mikserin alt kısmında 
bulunan şekil ile çırpıcının sapında 
bulunan şekli eşleştiriniz. Çırpıcıları 
hafif bir döndürmeyle yerleştirerek 
yerlerine oturana kadar bu 
harekete devam ediniz.

DÜZ ÇIRPICI VE
HAMUR KANCASI

KULLANIM
ÖNCESİ
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Tel çırpıcı her iki boşluğa da 
yerleştirilebilir. Bir elinizle 
mikserin kulpunu kavrayıp diğer 
elinizle de tel çırpıcının sapından 
tutunuz ve tel çırpıcıyı hafif 
bir döndürmeyle yerleştirerek 
yerlerine oturana kadar bu 
harekete devam ediniz.

Kulpu bir elinizle tutunuz ve fişi 
kablo tamamen uzayana kadar 
çekiniz. 
Kabloda bulunan kırmızı 
göstergeden daha ilerisine 
çekmeyiniz.
Kullanırken kablonun tamamen 
uzatıldığından emin olunuz.

Kabloyu standart bir elektrik 
çıkışına bağlayınız. Karıştırma işinize 
uygun gelen hız ayarını seçiniz. 

Hamur kancaları ile 
çalışırken ‘1’ hız seviyesinin 
üstüne çıkmayınız.

STOP

1 2

Her kullanımdan sonra, cihazın 
kolay saklanması için tabanda 
bulunan parçayı çevirerek
kabloyu toplayın.

Kablonun zarar görmemesi için 
hafif çekin, kablo sonunda yer 
alan kırmızı ikaz işaretini görünce 
çekme işlemini durdurun.

Mikserinizi korumak için, aşırı 
ısınmalarda devreye giren
emniyet sistemi cihazı durdurur.
Bu gibi durumlarda hız 
kontrolünü ‘‘0’’ konumuna 
getirin, fişten çekin ve uçları 
çıkarın.

6 7 8

Parçaları herhangi bir zemin 
üzerinde zorlamayın. Parçalar 
üzerindeki herhangi bir kalıntıyı 
temizlemek için plastik spatula
vb malzemeler tercih edin.

Mikseri kullandıktan sonra hız 
kontrolünü ‘‘0’’a getirin ve cihazı 
fişten çıkarın.

Mikseri hafif eğik tutun ve parça 
çıkarma butonuna basarak uçları 
çıkarın.

Not: Bu işlemi yaparken cihaz ‘‘0’’ 
konumunda olmalıdır.

FİŞTEN
ÇIKARMA

TEL ÇIRPICI

B
A

HIZ AYARLARI

MAKSIMUM YÜKLEME

KABLO TOPLAMA

BAŞLARKEN

Bütün çizimler sadece bilgilendirme içindir, modellere göre çizimler değişir.
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5 HIZ SEÇİMİ

AYAR İŞLEV PARÇALAR AÇIKLAMA

DÜZ ÇIRPICI HAMUR 
KANCALARI

TEL
ÇIRPICI

0 KAPALI - - - Bekleme ve depolamada – Lütfen çırpıcıların sadece 
‘KAPALI’ konumdayken çıkacağını dikkate alınız

1 KARIŞTIRMA    Sıvıları karıştırmak ya da hamur yoğurma (max.1dk.) 
Yüksek hızlarda YOĞURMAYINIZ.

2 DÖVME    Kek karışımları ve şekerleme, bisküvi karışımları 
yapmak ve yağı, şekeri çırpmak için.

3 KÖPÜRTME    Hafif karışımları köpürtmek, köpürtülmüş krema 
yapmak, yumurta çırpmak ve patates püresi için.

4 DÖVME    Artı bir güç katmak için. 5 er sn’lik sürelerde ve 
sadece yumuşak karışımlarda kullanınız. ASLA hamur 
yoğurmak & karıştırmak için kullanmayınız.

MAX. ÇALIŞMA (dk) 2.5 1 2

Eklediğiniz malzemenin yoğunluğuna göre, hızı düşürüp/artırabilirsiniz.
El mikserinizi 5 dk’lık kullanım periyodunda, max. 2.5 dk. devamlı çalıştırınız.

**1 dakikadan daha uzun süre çalıştırmayınız, daha uzun süreli yoğurmalarda el gücünden faydalanınız. 

**

EMNİYET

KABLO AÇMA

PARÇALARI
ZORLAMAYIN

PARÇALARIN
ÇIKARILMASI

D
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PARÇALAR
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H
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C

1 2FİŞTEN
ÇIKARMA

SOĞUTMA

Cihazı tekrar kullanmadan 
önce oda sıcaklığına kadar 
soğuduğundan emin olun.

KABLO BİTİM
İKAZI

SARMA İŞLEMİ

* sadece ‘‘1’’ seviye hızında kullanın, maksimum kullanım ‘‘1’’ dakika
** Sadece yoğun olmayan karışımlar için kullanınız.

NOT: Hiç bir zaman ‘‘G’’ ve ‘‘H’’ uçlarını tek olarak kullanmayın, daima çift kullanın.

* 

** 

EL MIKSERI HAFIF AMAÇLI KULLANIMLAR 
IÇINDIR.
El mikserinizin ömrünü uzatmak için listede belirtilen miktarların 
aşılmamasını öneririz.
Miktarlar, geniş bir kâsedeki karışım temel alınarak oluşturulmuş?
NB. El mikserini ağır karışımlarda kullanırken, tekrar kullanmadan 
önce oda sıcaklığına erişene kadar soğumasına müsaade ediniz.

KARIŞIM AKSESUAR MAKSİMUM ADETLER

Ekmek/Hamur işi Hamur Kancaları 500g*

Sünger Kek Düz Çırpıcılar 4 eggs

Pasta Şekeri Düz Çırpıcılar 700g

Tereyağı Kreması/ Düz Çırpıcılar 800g

Krema Çırpma Tel Çırpıcı 600ml

*Maksimum hız ‘1’. Maksimum sadece 1 dakika yoğurunuz.




