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Mini Doğrayıcı
Mini Chopper

Kullanma Kılavuzu
Instructions Manual



K U L L A N M A  K I L A V U Z U
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür 

ederiz. Robotunuzu; bu kullanma 
kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen 
şekilde kullanırsanız robotunuzdan en 
yüksek performansı elde edebilirsiniz. 

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet Kuralları
II.  Cihazın Tanıtımı
III.  Teknik Özellikler
IV.  Kullanım
V.  Öneriler
VI.  Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI
• Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın 

güç ve voltajının şebekenize uygun 
olup olmadığını kontrol ediniz.

• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından 
küçük çocukların erişemeyeceği 
şekilde saklayın.

• 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 oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 

yaşından büyük ve gözetim altında 
olmadıkça çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

• Besleme kordonu hasarlanırsa, bu 
kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak 
için, imalâtçısı veya onun servis acentesi 
ya da aynı derecede ehil bir personel 
tarafından değiştirilmelidir.

• Bıçaklar çok keskin olduğu için dikkatli 
tutunuz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, 
parça takarken ya da çıkarırken veya 
bakım ve temizlik yapmadan önce fişi 
prizden çıkarınız.

• Hareketli parçalara dokunmayınız. 
Yaralanma ve robotunuzun hasar 
görme r i sk in i  aza l tmak  i ç in , 
robotunuz çalışırken ellerinizi, 
elbisenizi, saçlarınızı sıyırıcıyı ve diğer 
aksesuarları bıçak ve çırpıcılardan 
uzak tutunuz.

• Robotunuzu hasar l ı  kablo ve 
aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra 
ya da herhangi bir aksaklık olduğunda 
çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli 
işlemlerin yapılması için en yakın 
yetkili servise başvururuz. Fişli kablo 
mutlaka yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir.

• Üretici firma tarafından üretilmeyen 
ya da önerilmeyen herhangi bir 
parçayı yangın, elektrik çarpması ya 
da yaralanmaya neden olabilecekleri 
için robotunuzda kullanmayınız.

• Robotunuzu  ev in i z in  d ı ş ında 
kullanmayınız.

• Elektrik kablosunu masanın ya da 
tezgahın kenarına asmayınız.

• Temizlik yaparken aksesuarlarını 
hazneden çıkarınız. Bıçak çok keskin 
olduğu için taşırken muhafazası ile 
taşıyınız ve temizlerken doğru yerden 
tutunuz.

• Daima cihazınızı çalıştırmadan önce 
hazne kapağının emniyetli bir şekilde 
yerleştirildiğinden emin olunuz.

• Çalıştırmadan önce, hazne kapağının 
göbeğindeki delikten bıçak yada 
karıştırma diski sapının çıkmış 
olarak düzgün şekilde  ve bıçak yada 
karıştırma diskinin yataklarının hazne 
pimine oturtulduğundan emin olunuz. 
Hatalı kullanmadan oluşabilecek 
yaralanmalara karşı dikkatli olunuz.

• Cihazınızı aşırı yüklemeyiniz ya da 
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meyve, havuç ve kereviz gibi sert 
sebzeler,  soğan,  sar ımsak ve 
maydanoz gibi yumuşak sebzeler, 
değişik peynirler, jambon, salam, 
pişmiş yada çiğ kemiksiz etler, pişmiş 
yada çiğ balık, çeşitli meyveler olabilir.

• Çiftli bıçak kullanacağınız zaman, 
önce ek bıçağı ana bıçak üzerine 
oturtunuz ve saat yönünde çevirerek 
kilitleyiniz. 

• Bıçağı ister tekli ister çiftli olarak, 
hazne içindeki yuvasına oturtunuz. 

• Parçalamak istediğiniz malzemeyi 
hazneye yerleştiriniz.

• Daha sonra hazne 
kapağını, göbeğindeki 
delikten, bıçak sapı 
çıkacak şekilde hazne 
üzerine yerleştiriniz ve 
çevirerek kilitleyiniz.

• Motor Ana gövdeyi 
haznenin üzer ine 
yerleştiriniz.

• Çalıştırma düğmesine basarak çalıştırınız.
 
V. ÖNERİLER
• Laboratuarlarımızda elde edilen çeşitli 

yiyeceklere ilişkin işlemlerin süreleri 
sizlere öneri olarak sunulmuştur. 
Daha değişik yiyecekler ve kendi 
damak zevkinize uygun olarak işlem 
ve süreleri kendiniz kısa sürede 
bulabileceksiniz.

maksimum kapasitesini aşmayınız.
• Cihazınızı düz ve kuru bir zemin üzerinde 

kullanınız.
DİKKAT: Cihazınızı kesintisiz 30 saniyeden  
fazla çalıştırmayınız. 
DİKKAT: Cihazınız evde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. ASLA iş yeri vb yerlerde, 
Ticari amaçla kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1.  Motor ana gövde
2.  Kablo sarma yuvası
3. Hazne kapağı
4.  Ana parçalayıcı bıçak 
5. Sökülüp takılabilen üst   
 parçalayıcı ek bıçak
6.  Hazne 500 lt.

III.  TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası : Stilevs
Modeli : Robotik ro-500
Voltaj : 220-240V~
Frekans : 50/60Hz.
Güç : 500W
Hazne Kapasitesi : 500 ml.

 IV. KULLANIM
Parçalama: 
• 10 saniye içinde değişik bir yiyeceği 

parçalayabilirsiniz. Bunlar; kuru 
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Malzeme   Miktar Çalıştırma Süresi 
ve Şekli

Maydanoz 30gr. 10 saniye

Soğan 200 gr. Bas çek

Sarımsak 150 gr. 5 saniye

Peksimet 20 gr. 15 saniye

Badem 100 gr. 10 saniye

Fındık İçi 100 gr. 10 saniye

Ceviz içi 100 gr. 10 saniye

Gravyer Peyniri 100 gr. 15 saniye

Katı Yumurta 200 gr. 5-10 saniye

Dana biftek 200 gr. 10-15 saniye

Çorba 0,4 litre 30 saniye

Kuru Kayısı 110gr. 9 saniye

• Özellikle yumuşak sebzeler olmak 
ü z e r e ;  p a r ç a l a m a  i ş l e m i n d e 
robotunuzu çalıştırıp-durdurma 
(bas-çek) yani PULSE şeklinde de 
çalıştırabilirsiniz.

• Parçalanacak yada karıştırılacak katı 
malzemeler hazne altına sıkıştığında 
bir spatula ile karıştırınız.

VI. TEMİZLİK VE BAKIM
• Temizliğe başlamadan önce mutlaka 

fişi prizden çıkarınız.
• Parçalayıcı bıçağı sapından tutarak 

çeşme altında yıkayınız. Bıçak hazne 
yatağının iyice temizlenmesini 
sağlayınız.

• Hazne ve güvenlik kapağını ister 
su altına tutarak ister bulaşık 
makinesinde yıkayınız.

• Ana gövdeyi kesinlikle su altına tutarak 
temizlemeye çalışmayınız. Yalnızca 
nemli bir bezle temizleyiniz.

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.
DİKKAT:
• C i h a z ı  v e  a k s e s u a r l a r ı n ı , 

kullanım sırasında darbelerden 
k o r u y u n u z .  Ç a r p m a  v e y a 
düşürülme sonucunda oluşacak 
hasarlarda, garanti harici işlem 
uygulanacaktır.

• Ç e y i z l i k ,  h e d i y e l i k  v . b . 
nedenlerden dolayı satın alınan 
ve kullanılmayan ürünün garanti 
başlangıcı Stilevs 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) 
tasdik ettiriniz (Ünvan kaşesi ve 
satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda 
Stilevs 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 
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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 10 
yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere 
Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78  
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  TÜRKİYE

INSTRUCTION MANUAL
Thank you for choosing our product. When 
you use your food processor according to the 
instruction in this manual, you will be surprised 
how you are doing everything easily. So that you 
will reach the promised performance.

CONTENTS
I. Important Safety & Usage Instructions
II. Introduce The Appliance
III. Technical Features
IV. Usage
V. Cleaning & Maintenance

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
• Read this instruction carefully
• Before using the appliance, check that the 

power voltage corresponds to that indicated 
on the rating plate.

• Unless management and supervision regarding 
the device are ensured by a person responsible 
for safety of the devices,  this device isn’t 
designed to be used by physically and mentally 
disabled people (including children under 
8 years old) or by people who are lack of 
experience and knowledge.

• Please keep the product far from the children 
who is/are 8 years old.

• Children must be supervised in order to ensure 
keeping them away from the device.

• Close supervision is necessary when any 
appliance is used by or near children. Never 
leave the appliance unattended and keep out 
of the reach of children or disabled or incapable 
persons.

• Blades are sharp; handle carefully.
• Always unplug the appliance when it is not being 

used or put in on parts or taking off parts or before 
any maintenance or cleaning operation.

• Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, 
clothing as well as spatula and other utensils 
away from attachment and beaters during 
operation to reduce the risk of injury to persons, 
and/or damage to the appliance.

• Do not operate any appliance with a damaged 
cord or plug or after the appliance malfunctions, 
or is dropped or damaged any manner. Return 
appliance to the nearest authorized service 
facility for examination, repair or electrical or 
mechanical adjustment.

• The use of attachments, not recommended 
or sold by the manufacturer may cause fire, 
electric shock or injury. Don’t use those 
attachment or part in your appliance.

AEEE Yönetmeliğine 
Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine 
uygun olarak geri dönüşümü 
olan parçalardan oluştuğu 
için çöpe atılmaması 
gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için 
en yakın toplama merkezine 
başvurunuz.
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Hazelnuts 100 g. 10 sec.

Walnuts 100 g. 10 sec.

Gruyere 100 g. 15 sec.

Hard-Boiled Egg 200 g. 5-10 sec.

Beef Steak 200 g. 10-15 sec.

Soup 0,4 l. 30 sec.

Dried apricots 110 g. 9 sec.

V. CLEANING AND MAINTENANCE
• Always unplug the appliance after use and 

before removing and cleaning attachments.
• To make cleaning easier, rinse removable 

attachments and bowl straight after use, after 
first removing.

• Wash and dry the attachments and bowl. You 
can use dishwasher for washing. Avoid using 
scouring pads, harsh detergents and and 
abrasives. Dry with a soft, clean cloth.

• Wipe the motor units with a slightly damp cloth 
do not immerse in water.

• If your appliance does not work, first check that 
the appliance is plugged in correctly. Check that 
the parts are correctly positioned. Check that 
the lid is placed in to position correctly. If the 
appliance still does not work than contact local 
service agent.

• “This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction 
concerning  use of the appliance by a person 
responsible for their safety.”

• “Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.”

• Do not use appliance outdoors.
• Do not let cord hang over edge of table or 

counter.
• Remove attachments from processor before 

cleaning or washing.
• Always make sure bowl lid is locked securely in 

place before motor is turned on. 
• Do not overload the food processor or exceed 

maximum capacity.
ATTENTION: Do not operate the appliance more 
than 10 second.
ATTENTION: HOUSEHOLD use only. Do not use for 
commercial.

II. INTRODUCE THE APPLIANCE
1.   Power Unit
2.   Cord Storage Area
3.  Security Lid
3a. Anti-Spill Ring
4.   Chopping Blade
5.   Bowl 1 lt.
5a. Bowl Centering Pin
6.   Rubber Ring

III. TECHNICAL FEATURES
Model: : Robotik ro-500
Voltage : 220-240V AC, 50/60Hz.
IEC Power : 500W
Bowl Capacity : 500 ml.

IV. USAGE
• You can chop up different food using chopping blade 

in a 10 seconds.
• Place the bowl on a plane surface.
• Put the upper blade onto the lower blade  and bring 

it to its locked position by turning counterclockwise.
• Fit the upper blade and lower blade onto the fixed 

shaft in the bowl. Pour in the ingredients and lock 
the lid.

• Place the motor unit onto the assembly by turning it 
slightly.

• Plug in the appliance and press on-off button. 
• Application and procedures is mentioned in the Table 1.

Ingredients   Max. 
Quantity

Max Speed and 
Time

Parsley 30g. 10 sec.

Onion 200 g. In pulses

Garlic 150 g. 5 sec.

Rusks 20 g. 15 sec.

Almond 100 g. 10 sec.

CONFORMITY WITH DIRECTIVES 
Conforms with relevant European 
Directives 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
For electrical products 
sold within the European 
Community.
This appliance is labeled in 
accordance with European 
Directive 2002/96/EC 
concerning Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). 
Waste electrical products 
should not be disposed of 
with household waste. Please 

recycle where facilities exist. Check 
with your Local Authority or retailer 
for recycling advice. 
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Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış 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 durumlarında;
 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 tamamlanıncaya 
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.
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İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,   
   34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

MALIN   
Cinsi : Mini Doğrayıcı          
Markası : Stilevs  
Modeli : Robotik ro-500
Menşei : Türkiye
                                                   
Teslim Tarihi ve Yeri  

Garanti Süresi: 3 Yıl    Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

w w w . s t i l e v s . c o m . t r

Robotik RO-500
PN Renk SERİ NO.

SGH20500 TR
Gri&Bey

SGH20510 KB
Gri&Bey

SGH20511 KB
Siy&Bak

Tarih / İmza / Kaşe
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