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KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşek-

kür ederiz. Cihazınızı bu kullanma 
kılavuzunu okuyup, kılavuzda be-
lirtilen şekilde kullanırsanız ciha-
zınızdan en yüksek performansı 
elde edebilirsiniz. İyi günlerde 
kullanınız.

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet kuralları
II. Cihazın tanıtımı
III. Teknik özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve bakım

I. EMNİYET KURALLARI
• Emniyet kurallarını mutlaka 

okuyunuz.
• Cihazların güvenliğinden so-

rumlu bir kişi tarafındanciha-
zın kullanımı ile ilgili gözetim 
ve yönetim sağlanmadıkça, bu 
cihazın, fiziksel, duyu ve zi-
hinsel yetenekleri özürlü olan 
(çocuklar dahil) veya deneyim 
ve bilgi eksikliği olan kişiler   
tarafından kullanılması amaç-
lanmamıştır.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde 
kullanılmasıyla ilgili kendi-
lerine gözetim veya talimat 
verilmişse ve içermiş olduğu 
tehlikeler kendileri tarafın-
dan anlaşılmışsa 8 yaş ve üze-
ri çocuklar ve fiziksel, duyusal 
veya zihinsel yetenek eksikliği 
bulunan veya tecrübe ve bilgi 
eksikliği olan kişiler tarafın-

dan kullanılabilir.
• Çocuklar cihaz ile oynamamalı-

dır.
• Cihazla oynamamalarını güvence-

ye almak için çocuklar,gözetim al-
tında bulundurulmalıdır.

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

• Cihazınızı kullanmadan önce 
cihazın güç ve voltajının şebe-
kenize uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz.

• Çocukların yanında ya da ya-
kınında cihazınızı kullanırken 
dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır 
vaziyette bırakıp gitmeyiniz. 
Çocuklardan, özürlülerden ve 
aşırı yaşlılaradan uzak tutunuz, 
kullanmalarına müsade etmeyi-
niz.

• Bıçaklar çok keskin olduğu için 
dikkatli tutunuz. Aksi halde 
yaralanabilirsiniz. 

• Blenderı içi boş çalıştırmayınız. 
Kuru, kalın veya yoğun karışım-
ları 60 saniyeden fazla ve diğer 
karışımları 3 dakikadan fazla 
ara vermeden çalıştırmayınız.

• Cihazınızı kullanmadığınız za-
manlarda, aksesuar takarken 
ya da çıkarırken veya bakım ve 
temizlik yapmadan önce fişi priz-
den çıkarınız.



4

• Hareketli parçalara dokunmayı-
nız. Yaralanma ve robotunuzun 
hasar görme riskini azaltmak için; 
robotunuz çalışırken ellerinizi, 
elbisenizi, saçlarınızı sıyırıcıyı ve 
diğer aksesuarları bıçak ve çırpı-
cılardan uzak tutunuz.

• Robotunuzu hasarlı kablo ve 
aksesuarlarla, yere düşürdük-
ten sonra ya da herhangi bir 
aksaklık olduğunda çalıştır-
mayınız. Bu durumda gerekli 
işlemlerin yapılması için en 
yakın yetkili servise başvuru-
ruz. Fişli kablo mutlaka yetkili 
servis tarafından değiştirilme-
lidir.

• Üretici firma tarafından üre-
tilmeyen ya da önerilmeyen 
herhangi bir parçayı yangın, 
elektrik çarpması ya da yara-
lanmaya neden olabilecekleri 
için robotunuzda kullanmayı-
nız.

• Elektrik kablosunu masanın ya 
da tezgahın kenarına asmayınız.

• Temizlik yaparken aksesuarları 
robotunuzdan çıkarınız.

• Daima cihazınızı çalıştırmadan 
önce hazne kapağının ya da 
katı meyva sıkacağı kapağının 
emniyetli bir şekilde yerleşti-
rildiğinden emin olunuz. Cihazı-
nızı çalıştırmadan önce blender 
haznesinin ya da blender yuva 
kapağının yerine oturup kilitlen-
diğinden emin olunuz.

• Cihazınızı aşırı yüklemeyiniz ya da 
maksimum kapasitesini aşmayınız.

DİKKAT: Cihazınız evde kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır. Ke-
sinlikle işyeri vb. yerlerde ticari 
amaçla kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI
A. GÖVDE

A1. Güç Aktarma Mili
A2. Açma / Kapama Düğmesi ve hız 

düğmesi
A3. Darbeli çalıştırma (PULSE) düğmesi
A4. Güvenlik Kapağı
A5. Rende bıçakları saklama bölgesi 

kapağı
A6. Motor gövde

B. HAZNE GRUBU
B1. Hazne
B2. Hazne Kapağı
B3. Hazne Kapak Iticisi

C. RENDELEME, DİLİMLEME BIÇAKLARI
C1. Dilimleme ve Rendeleme Bıçakları
C2. Disk Tutucu

D. SIYIRICI (SPATULA)
E. BIÇAKLAR VE KARIŞTICILAR

E1. Doğrama Bıçağı – Metal
E2. Doğrama Bıçağı Koruyucu
E3. Hamur Karıştırıcı – Plastik
E4. Çırpıcı - Plastik

F. BLENDER
F1. Blender kapak Durdurucu
F2. Blender Hazne Kapağı
F3. Blender Hazne

G. NARENCİYE SIKACAĞI
G1. Narenciye konisi
G2. Narenciye filtresi
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III. TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası : Stilevs
Modeli : Robotek Pro
Voltaj : 220-240V AC
Frekans : 50/60 Hz.
Güç : 1000W
Hazne Kapasitesi : 1500 ml.
Narenciye Suyu Kapasitesi : 1000 ml.
Blender Kapasitesi : 2000 ml.

IV. KULLANIM
DİKKAT: Güvenlik kapağı kapalı 
olmadığı sürece cihazınızın robot 
haznesini ve katı meyve aparatını 
kullanamazsınız. Kapağın kapalı ol-
duğundan  ve blenderin buraya takılı 
olmadığından emin olunuz.

Karıştırma/Yoğurma
• 1500 lt.’ye kadar soğuk sıvı çorba ve 

hamur; Doğrama Bıçağı ya da Hamur 
Karıştırıcı kullanarak karıştırılabilir ya 
da yoğrulabilir.

• Hazneyi gövde üzerindeki Güç Aktarma 
Mili’nin üzerine yerleştiriniz ve saat yönü-
nün ters yönünde çevirerek kilitlenmesini 
sağlayınız. 

• Doğrama Bıçağını ya da Hamur Karıştı-
rıcıyı haznenin ortasındaki Güç Aktarma 
Mili’nin üzerine yerleştiriniz. Haznenin 
içerisine malzemenizi boşaltınız. 

• Hazne Kapağını takınız. Kapağı, ka-
pağın kilitleme çıkıntılarının robotun 
gövdesindeki ve hazne sapındaki 
kilitleme yuvalarına geçinceye kadar 
saat yönünün ters yönünde çeviriniz. 

• Hamur yoğururken hazneye başlan-
gıçta suyu koymayınız, hamur karış-
tırırken kapak üzerinden yavaş yavaş 
dökünüz. Eğer sıvı sıçratıyorsa, dök-
meyi durdurunuz ancak cihazınızı dur-
durmayınız. Hazne içindeki karışımın 
iyice karışmasını bekledikten sonra 
geri kalan suyu yavaş yavaş dökünüz.

DİKKAT: Hamur yoğurmada maksimum 
kapasite 500 gr un ve 300 gr sudur. Ha-
mur yoğururken cihazınızı 20 saniyeden 
fazla çalıştırmayınız. Her 20 saniyeden 
sonra 1 dakika cihazınızı dinlendiriniz.
• Hamur yoğururken cihaz hız ayarını 

“1”den başlayarak “Max”a getiriniz. 
• Hamur top formunu aldığında hazır 

demektir. 

Çırpıcı:
• Güvenlik kapağını yuvasına oturtarak 

kilitleyiniz.
• Çırpıcıyı, güç aktarma miline yerleş-

tiriniz. Haznenin içine çırpacağınız 
yiyecekleri koyunuz.

• Haznenin kapağını kapattıksan sonra 
saat yönünün tersine çevirerek killit-
leyiniz.

• Cihazınızı 1-12 arasında dilediğiniz 
hızda çalıştırabilirsiniz. 

• Mayonez ve krema hazırlarken yüksek 
hızlarda çalıştırmanız önerilir. 

Rendeleme/Dilimleme
• Rendeleme/Dilimleme işlemleri haz-

nenin içerisine yerleştirilen rende ve 
dilimleme bıçakları ile yapılır.

• Önce seçtiğiniz rende ya da dilimleme 
bıçağını Taşıyıcı Diske “PUSH” yazılı 
yerden basarak yerleştiriniz. Bu amaçla 
rendeleri “PUSH” yazısı üste gelecek 
şekilde disk tutucu yuvasına yerleşti-
riniz ve “PUSH” yazısının olduğu yere 
yumuşakça basarak kilitleyiniz.

• Disk Tutucuyu Güç Aktarma Mili’nin 
üzerine yerleştiriniz.

• Hazne Kapağını takınız. Kapağı, ka-
pağın kilitleme çıkıntılarının robotun 
gövdesindeki ve hazne sapındaki 
kilitleme yuvalarına geçinceye kadar 
saat yönünün ters yönünde çeviriniz. 

• Hazırlayacağınız malzemeyi önceden 
küçük parçalara bölerek besleme ağ-
zından veriniz.
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• Malzemeyi besleme ağzından boşalt-
mak ve yönlendirmek için DAİMA iticiyi 
kullanınız. Asla elinizi malzemeyi itmek 
için kullanmayınız. 

• Bu işlemde hazırlayabileceğiniz yiye-
cek çeşitleri aşağıda sunulmuştur.

Bıçaklar Kullanımı Hız
İnce Kalın Salatalık, havuç, 

kabak, patates
1-6

Öğütücü 
Bıçak

Peynir, sebze, 
meyve püresi

1-12

İnce 
Rende

Havuç, kabak 
vb. sebzeler

1-12

Kalın 
Rende

Elma, salatalık 
vb. 

1-12

Patates 
Dilimleme

Patates 1-12

Parçalama
• Parçalama işlemi haznenin içerisine 

yerleştirilen Doğrama Bıçağı ile yapılır.
• Hazneyi gövde üzerindeki Güç Aktar-

ma Mili’nin üzerine yerleştiriniz ve 
saat yönünün ters yönünde çevirerek 
kilitlenmesini sağlayınız.

• Doğrama Bıçağını haznenin ortasın-
daki Güç Aktarma Mili’nin üzerine 
yerleştiriniz. Haznenin içerisine mal-
zemenizi boşaltınız. Malzemelerinizi 
hazneye koymadan önce büyük olan-
larını küçük parçalara ayırınız. Eğer et 
doğrayacaksanız yalnızca kemiksiz et 
kullanınız.

• Hazne Kapağını takınız. Kapağı, 
kapağın kilitleme çıkıntılarının 
robotun gövdesindeki ve hazne 
sapındaki kilitleme yuvalarına ge-
çinceye kadar saat yönünün ters 
yönünde çeviriniz. 

Yiyecek Miktar Hız Süre

Et 700 gr. 12 10-20 
saniye

Soğan 700 gr. 4-6 10-20 
saniye

Fındık 600 gr. 12 10-20 
saniye

Balık 700 gr. 1-12 10-20 
saniye

Peynir 700 gr. 1-12 10-20 
saniye

Çorba
(sıvı) 700 gr. 1-12 20 

saniye

Havuç 700 gr. 6-12 20 
saniye

Ekmek 4 dilim 6-12 10-20 
saniye

Elma 700 gr. 12 10-20 
saniye

Maydanos 4 demet 12 10 
saniye

Mayones 4 kap/1lt 12 20 
saniye

Sıvılaştırma/Püre Yapma
• Sıvılaştırma ve püre haline getirme 

işlemi Blender ile yapılır.
• Ana Hazne ve Hazne Kapağı Blen-

der çalıştırılmadan önce yerine 
takılmış ve kilitlenmiş olmalıdır. 
Hazne içine bıçak ya da başka bir 
aksesuar konması gerekmez.

• Hazneyi gövde üzerindeki Güç Ak-
tarma Mili’nin üzerine yerleştiriniz 
ve saat yönünün ters istikametinde 
çevirerek kilitlenmesini sağlayınız.

• Hazne Kapağını takınız. Kapağı, ka-
pağın kilitleme çıkıntılarının robotun 
gövdesindeki ve hazne sapındaki kilit-
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leme yuvalarına geçinceye kadar saat 
yönünün ters istikametinde çeviriniz.

• Blender Yuva Kapağını saat yönün-
de döndürerek çıkartınız.

• Blender Haznesini göve üzerindeki 
yuvasına oturtunuz, saat yönünün 
ters istikametinde çevirerek kilit-
leyiniz. 

• Malzemelerinizi Blender Haznesi 
içine koyunuz.

• Blender Hazne Kapağını yerleştiri-
niz ve saat yönünün ters istikame-
tinde çevirerek kilitleyiniz. 

• Üstten basarak Kapak Duruduru-
cuyu sokunuz.

• Kullanımdan sonra daima Blender 
Haznesini çıkarınız ve Blender Yuva 
Kapağını yerine takınız. Blender 
Haznesini sapından tutarak saat 
yönünde çevirerek çıkartınız.

• Blender için uygun çalıştırma ko-
numu 1-12 kademeleri arasındadır.

• Blender’ı boşken ASLA çalıştırma-
yınız. 

• Blenderin haznesine ASLA sıcak 
sıvılar ve yiyecekler yerleştirme-
yiniz.  Bu blender bıçaklarına zarar 
verebilir. 

• Blender haznesinin kapasitesi 2.0 
litre olup, içinde sıvı olduğu takdir-
de taşmadan çalıştırılması için 1.25 
litreyi aşmamanızı öneririz. 

• DİKKAT: Blenderinizi kesinlikle 
bulaşık makinesinde yıkamayınız.

• DİKKAT: Blenderi sürekli olarak 20 
saniyeden fazla çalıştırmayınız.  

• Bu işlemde hazırlayabileceğiniz yiye-
cek çeşitleri aşağıda sunulmuştur.

Blender 
KOKTEYL,
MUZLU SÜT,
LİMONATA,
AYRAN

Hazneyi en az 1/4 kadar doldurunuz. 
Ancak karıştıma sonucu ortaya 
çıkacak köpük için de yer bırakınız.

KAHVE 
ÖĞÜTME

Karıştırılarak yapılan kahve ve 
süzme kahve için kahve tanelerini 
ince şekilde öğütebilirsiniz. Her se-
ferinde 1/4 bardak kahve öğütünüz.

BUZ

Buz kırmak için, bir bardak buz ve 
1/4 bardak suyu hazneye koyunuz ve 
P-Darbeli çalıştırma yaptırarak çalış-
tırınız. 15 sn. sonra işlem tamamdır.

ÇORBA, SOS

Püre haline getirme ve karıştırma 
için 1000 ml dendaha az karışımı 
hazneye yerleştiriniz. “2” yada “3” 
hız konumunda istenen kıvam sağ-
lanıncaya kadar çalıştırınız.

MAYONEZ, 
SALATA 
SOSU

Sıvı yağ dışında diğer malzemele-
rini hazneye koyunuz ve cihazınızı 
çalıştırınız. Sıvı yağı hazne kapağı 
üzerindeki delikten yavaş yavaş 
dökünüz. Karıştırma işlemini “2” hız 
konumunda yapınız.

KREM
ŞANTI

Bir bardak toz krem şanti ile şeker ve 
vanilyasını  hazneye dökünüz. Karışı-
mı koyulaşıncaya kadar karıştırınız.

PIŞMIŞ 
BEZELYE, 
FASULYE, 
PATATES

Püre yapmak istediğiniz pişmiş 
sebzelerinizi Blender haznesine 
yerleştiriniz. Gerek duyarsanız çok 
az süt ya da su katarak çok iyi bir 
karışım yapabilirsiniz.

MEYVE

Elma, armut, muz gibi püresini 
çıkarmak istediğiniz meyveleri haz-
neye yerleştiriniz. Pürenin renginin 
bozulmaması için çok az limon suyu 
koyabilirsiniz. Ayrıca az miktarda su 
ilavesi pürenin çok iyi karışmasını 
sağlayacaktır.

Narenciye Sıkacağı
• Güvenlik kapağını yuvasına oturta-

rak kilitleyiniz. 
• Hazneyi motor gövde üzerine otur-

tunuz. 
• Narenciye sıkacağı filtresini hazne-

nin içerisine oturtunuz kilitlenin-
ceye kadar saat yönünün tersine 
doğru çeviriniz. 

• Narenciye konisini haznenin mer-
kezine güç aktarma milinin üzerine 



8

oturtunuz.
• Narenciyeyi yıkayarak ikiye bölü-

nüz.
• Bölünen yarım meyveyi koninin 

üzerine bastırarak suyunu çıkara-
bilirsiniz. 

• KESİNLİKLE “1” konumundan yük-
sek bir hızda narenciye sıkacağını 
kullanmayınız. 

• Hazne yaklaşık 1 litre civarında sıvı 
alabilir. Çok fazla meyve suyu sıkı-
lacak ise arada filtre boşaltılarak 
temizlenmelidir. 

V. TEMIZLIK VE BAKIM
• Temizlik işleminden ve aksesuar-

ları çıkarmadan önce, fişi prizden 
mutlaka çıkarınız.

• Hazneyi saat dönüş yönünde çevire-
rek açınız.

• Aksesuarları yıkayıp kurulayınız.
• Sert ovalama gereçlerini, içinde 

aşındırıcı ve sert parçalar bulunan 
deterjanları kullanmayınız. Yumu-
şak ve temiz bez kullanınız.

• Her kullanımdan sonra temizlik 
yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

• Ana gövdeyi çok az nemli bezle siliniz. 
Ana gövdeyi ve kablosunu kesinlikle 
su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. 
suya batırmayınız.

• Cihazınız çalışmıyor ise; fişin prize 
takılı olup olmadığını kontrol edi-
niz. Fiş takılı ve şebekede elektrik 
olmasına rağmen hala çalışmıyor-
sa, büyük bir olasılıkla ya aksesuar 
yanlış takılmıştır yada yerine tam 
olarak oturmamıştır. Tüm aksesu-
arları kontrol etmenize rağmen ro-
botunuz yine çalışmazsa hemen en 
yakın YETKILI SERVIS’e başvurunuz. 

• Cihazınızın dış yüzeylerini nemli 
ve sabunlu bir bezle silerek te-
mizleyiniz ve daha sonra mutlaka 
kurulayınız.

• Cihazınızı çocukların erişemeyece-
ği bir yerde saklayınız.

DİKKAT
• Herhangi bir arıza durumunda 

Stilevs Yetkili Servisimize şahsen 
başvurunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutu-
su ve bölmeleri ile veya cihazın et-
rafını koruyacak yumuşak bir bez-
le sararak yapmak gerekir. Yanlış 
ambalajlama esnasında plastik 
parçalar kırılabilir, elektrik aksamı 
zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, 

kullanım sırasında darbe-
lerden koruyunuz. Çarpma 
veya düşürülme sonucunda 
oluşacak hasarlarda, garanti 
harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. ne-
denlerden dolayı satın alı-
nan ve kullanılmayan ürünün 
garanti başlangıcı Stilevs 
Yetkili Servisi tarafında ya-
pılmaktadır. İlk kullanımına 
başlayacağınız gün itibariyle 
bölgenizde bulunan en yakın 
Yetkili Servisimizde Garanti 
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Belgenizi onaylatınız. 
• Garanti belgesini satış ta-

rihinde muhakkak yetkili 
satıcıya (ürününüzü satın 
aldığınız kişi) tastik ettiriniz 
(Unvan kaşesi ve satış tari-
hi). 

• Herhangi bir arıza duru-
munda Stilevs Yetkili Servi-
simize şahsen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun an-
laşılması durumunda tüke-
tici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanu-
nun 11 inci maddesinde yer 
alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim 

isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını is-

teme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli 

ile değiştirilmesini iste-
me,

 haklarından birini kullana-
bilir.

• Tüketici, garantiden do-
ğan haklarının kullanılması 
ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tü-
ketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem He-
yetine veya Tüketici Mahke-

mesine başvurabilir.
• Satıcı tarafından Garanti 

Belgesinin verilmemesi du-
rumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketi-
cinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü-
ne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım 
ömrü 7 yıldır.
• Tüm yetkili servis istasyonu 

bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı 
tarafından oluşturulan “Servis 
Bilgi Sistemi”nde (www.servis.
gov.tr) yer almaktadır. 

• Yedek parça malzemeleri 
yetikili servislerimizden temin 
edilebilir. 

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.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. 
ve 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
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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
• 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) or by people who are lack 
of experience and knowledge.

• 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.
• Fruit Juicer: Do not use the appliance if 

the rotating sieve is damaged.
• Do not operate blender jug empty. 

Do not blend a dry, thick or heavy 
mixture for more than 60 seconds or 
any mixture for more than 3 minutes 
without turning off the blender.

• Before using the appliance, check that 
the power voltage corresponds to that 
indicated on the rating plate.

• 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 multifunctions, or is 
dropped or damaged any manner. 
Return appliance to the nearest 
authorized service faci l ity for 
examination, repair or electrical or 
mechanical adjustment.

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

extractor lid is locked securely in 
place before motor is turned on. Be 
sure that safety cover or blender  jug 
is locked in place before operating 
appliance. 

• Do not overload the food processor or 
not exceed maximum capacity.

• Keep hands and utensils away from 
moving blades or discs while processing 
food to reduce the risk of severe injury 
to persons or damage to the food 
processor. A scraper may by used but 
must be used only when the food 
processor is not running.

• Blades are sharp. Handle carefully. 
When handling the chopper blade , 
always hold it by the upper plastic part.

• To reduce the risk of injury, never place 
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cutting blades or discs on the base 
without first putting bowl properly in 
place.

• Be certain cover is securely locked in 
place before operating appliance

• Never feed food by hand. Always use 
food pusher.

• Do not attempt to defeat the cover 
interlock mechanism.

• Always operate blender with cover in 
place.

• When blending hot liquids, remove 
center piece of two-piece cover.

• Do not use the appliance if juicer filter 
is damaged or broken.

II. INTRODUCE THE APPLIANCE
A. MAIN BODY
A1.  Drive Shaft
A2. On/Off and speed control switch
A3. P- Pulse
A4. Security Lid
A5. Blade compartment cover
A6. Motor base

B. BOWL GROUP
B1. Bowl
B2. Bowl lid
B3. Bowl lid pusher

C. DISCS SET
C1. Slicing & Grating Blades
C2. Disc holder

D. SPATULA

E. BLADE SET
E1. Chopping blade - metal
E2. Choppling blade protector
E3. Kneading blade - plastic
E4. Whisking Attachment 

F. BLENDER
F1. Blender lid stopper
F2. Blender lid
F3. Blender goblet / jar / jug

G. CITRUS JUICER
G1. Juicer cone
G2. Pulp sieve / Filter

III. TECHNICAL FEATURES
Model : Robotek Pro
Voltage : 220-240V ~ 50/60 Hz.
Power : 1000W
Bowl Capacity : 1500 ml.
Citrus Juicer : 1000 ml.
Blender Capacity : 2000 ml.

IV. OPERATING THE APPLIANCE
Mixing and Kneading
• You can mix or knead soup, dough or 

pastry by using Chopping Blade or 
Kneading Blade.

• Place the bowl over the drive shaft, 
locate on motor base and rotate the 
bowl anticlockwise until it locks into 
position.

• Place the chopping or kneading blade 
on to drive shaft in the center of the 
bowl. Put the ingredients in the bowl. 

• Place the bowl lid on top of the bowl. 
Rotate the lid anticlockwise until 
the locking tabs slide in to the inner 
locking slot on the base and the 
handle. 

• For kneading the dough or pastry 
operations, don’t put water in to the 
bowl at the beginning. Pour the water 
through the filling tube while the 
processor is running. Add the water or 
other liquid in a slow, steady stream, 
only as fast as dry ingredients absorb 
it. If liquid sloshes or splatters, stop 
adding it but do not turn off processor. 
Wait until ingredient in bowl have 
mixed, then add remaining liquid 
slowly.

• Recommended operation speed level 
is 12. for dough kneading.   

Chopping
• Chopping Blade is used for chopping 

process.
• Place the bowl over the drive shaft, 

locate on motor base and rotate the 
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bowl anticlockwise until it locks into 
position. 

• Place the chopping blade in to the 
drive shaft in the center of the bowl. 
Put the ingredients in the bowl. Pre-
cut the large ingredient parts in to 
small pieces before putting than in 
the bowl. If you chopping meat, use 
only boneless meat.

• Place the bowl lid on top of the bowl. 
Rotate the lid anticlockwise until 
the locking tabs slide in to the inner 
locking slot on the base and the 
handle. 

Product Quantity Speed Operation 
Times

Meat 700g. 12 10 – 20 
sec.

Onions 700g. 4-6 10 – 20 
sec.

Nuts 600g. 12 10– 20 sec.

Fish 700g. 1-12 10 – 20 
sec.

Cheese 700g. 1-12 10 – 20 
sec.

Liquids 
(soup) 700g. 1-12 20 sec.

Carrots 700g. 6-12 20 sec.

Bread 4 pieces 6-12 10 – 20 
sec.

Apples 700g. 12 10 – 20 
sec.

Parsley Max 4 
bundles 12 10 sec.

Mayonnaise Max 4 
cups/1 lt. 12  20 sec.

Blending / Pureeing
• Blender is used for blending or 

pureeing process.
• The bowl and bowl lid must be locked 

into position for the blender to operate. 
No blade, disc or another accessories are 
required to put into bowl.

• Place the bowl over drive shaft, 
locate on motor base and rotate the 
bowl anticlockwise until it locks into 
position. 

• Place the bowl lid on top of the bowl 
and rotate the lid anticlockwise until 
the locking tabs slide in to the inner 
locking slot on the base and the 
handle. 

• Remove the blender safety locking 
cover by rotating clockwise to unlock 
and lifting it out.

• Place blender jug on to the motor 
base, turn the jug anticlockwise until 
it locks into place. 

• Put the ingredients in the blender jug.
• Place the blender lid into position on 

top of jug and rotate antilockwise until 
it locks into place. 

• Attach the lid stopper by pressing it 
down.

• After use, always remove jug from base 
and insert blender safety lock cover. To 
remove jug, hold handle and turn in a 
clockwise direction.

Whisking
• Make sure that security cover is closed. 
• Place the bowl over the drive shaft, 

locate on motor base and rotate the 
bowl anticlockwise until it locks into 
position.

• Place the Whisking Attachment on to 
the drive shaft in the center of the 
bowl. Put the ingredients in the bowl. 

• Place the bowl lid on top of the bowl. 
Rotate the lid anticlockwise until 
the locking tabs slide in to the inner 
locking slot on the base and the 
handle. 

• NEVER use whisking attachment for 
dough kneading.

• Recommended speed level for 
whisking is MAX. 

Grating / Slicing / Chipping
• Disc sets are used for grating, slicing 

and chipping process.
• Place the bowl over the disc holder, 

locate on motor base and rotate the 
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bowl anticlockwise until it locks into 
position. 

• With the smooth face of the disc plate 
uppermost, fit the required blade in to 
the disc holder. To do this, first identify 
the recess marked “PUSH” along one 
of the long sides of the blade. Insert 
the retaining slot on the opposite side 
in to the disc holder. Then gently push 
down on the area of the disc marked 
“PUSH” to click the metal disc in place. 
Place disc holder on to the disc shaft 
ensuring that slots on top of shaft are 
located on the underside of the disc 
holder. Place the disc holder and shaft 
on the drive shaft in the center of the 
bowl.

• Place the bowl lid on top of the bowl. 
Rotate the lid anticlockwise until the 
locking tabs slide in to the inner locking 
slot on the base and the handle. 

• Pre-cut the large ingredient parts in 
to small pieces before filling them in 
the bowl.

• Insert the ingredient  in to the filling tube 
and use the pusher to guide through the 
tube. Never use fingers to push food down 
the filling tube.

Blades Use Speed
Medium 
Grater

Cucumber, carrot, 
pumpkin, potato

1-6

Öğütücü 
Bıçak

Cheese, 
vegetable, fruit 
mash

1-12

Thin 
Grater

Carrot, pumpkin 
etc. vegetables

1-12

Thick 
Grater

Apple, cucumber 
etc. 

1-12

Slicer Potato 1-12

Citrus Juicer
• ALWAYS operate the juicer only at 

minimum speed.
• Make sure that the unit is unplugged 

from the power source and operating 
knob in on “OFF” before inserting or 
removing attachments. 

• Make sure that the security cover is 

closed.
• Place the bowl on the motor base.
• Place the citrus juicer filter on the 

bowl and lock it by turning it. 
• Put on the juicer cone.
• Operation speed level for citrus juicer 

is “1”.  DO NOT operate the juicer at 
higher speed.

 
V. CLEANING AND MAINTENANCE
• Always switch off and unplug the 

food processor after use and before 
removing and cleaning attachments.

• Remove the bowl by turning clockwise.
• To make cleaning easier, rinse 

removable attachments straight after 
use, after first removing.

• Wash and dry the attachments and 
bowls. Avoid using scouring pads, harsh 
detergents and abrasives. Dry with a 
soft, clean cloth.

• Wipe the motor base 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 on the motor unit. 
Check that the lids are locked into 
position correctly. If the appliance still 
does not work then contact your local 
service agents.

• Wash all the parts with soapy water 
and dry them with a clean cloth.

• The plate and blade should be kept 
greased. After washing them, always 
grease them.

• Never put the main body or the power 
cord into the water nor pour water on 
them!

• Wipe the outside of the appliance with 
a soapy, damp cloth and always dry 
with a clean cloth.

• Do not use chemical substances to 
clean your meat grinder.

• Always keep the accessories in the 
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AEEE
This marking indicates that 
this product should not be 
disposed with other hou-
sehold wastes throughout 
the EU. To prevent possible 
harm to the environment or 
human health from uncont-
rolled waste disposal, recy-
cle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of 
material resources. To return 
your used device, please use 
the return and collection 
systems or contact the reta-
iler where the product was 
purchased. They can take this 
product for environmental 
safe recycling.

accessories holder and the cord in it’s 
housing.

• Store the appliance out of the reach 
of children.
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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, STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. 
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 : STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve 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 : Mutfak Robotu           
Markası : Stilevs  
Modeli : Robotek Pro
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

Tarih / İmza / Kaşe Kod / Renk / Seri No.


