
Set Hand Blender
Kullanma K›lavuzu

BKK 2262 Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Makinenizi h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
Makinenizi kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu kolay
ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
Ayr›ca makineyle birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece¤ini 
unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda aç›k bir flekilde
vurgulanm›flt›r.
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Kullanma k›lavuzunu okumadan 
mamülünüzün parçalar›n› monte 
etmeyiniz ve kesinlikle çal›flt›rmay›n›z.
Mamülünüz sadece ev içinde 
kullanmak için üretilmifltir. Profesyonel 
bir mamül de¤ildir.
Mamülünüzü çocuklar›n eriflemeyece¤i 
yerlerde saklay›n›z.
Mamülünüzü kullanmad›¤›n›z 
zamanlarda ve temizlerken mutlaka 
fiflini pirizden çekiniz.
Parçalama b›ça¤› çok keskindir. 
Ambalajdan ç›kart›rken, kullanmak için 
kullan›mdan sonra ve temizlik için 
tafl›rken dikkatlice plastik k›sm›ndan 
tutunuz.
‹lk kullan›mdan önce, bu k›lavuzun 
bak›m ve temizli¤i ile ilgili bölümünü 
okuyup mamülünüzü temizleyiniz.
Mamülünüzün aksesuarlar›n› boflta, 
malzemesiz çal›flt›rmay›n›z.
Mamülünüz sadece size verilen 
aksesuarlarla uyumludur. Kesinlikle 
di¤er cihazlar›n aksesuarlar› ile 
çal›flt›rmay›n›z.

Mamülünüzü uzun süreli 
çal›flt›rmay›n›z, k›sa aral›klarla 
kullan›n›z.

Besleme kablosu hasar görürse bu 
kablo yetkili servis taraf›ndan 
de¤ifltirilmelidir.

Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, 
bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

Çocuklar ürün kullanılırken gözetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.

Dikkat!
Aksesuarlar› de¤ifltirmeden önce veya 
kullan›m esnas›nda hareket eden 
bölümlere yaklaflmadan önce 
cihaz›n›z›n çal›flt›rma dü¤mesi 
üzerinden elinizi çekip motorun 
tamamen durmas›n› bekleyiniz ve fifli 
prizden çekiniz.

Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kullanma 
k›lavuzunun garanti ile ilgili bölümü 
dahil tamam›n› dikkatlice okuyunuz. 
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride 
garanti konusunda olabilecek
ihtiyaç için saklay›n›z. 
Bu cihaz ev içinde kullan›lmak 
üzere üretilmifltir.
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Cihazınızın Teknik Özellikleri

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle 

birlikte verilen di¤er basılı dökümanlarda beyan edilen 

de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde 

edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullanım ve ortam 

flartlarına göre de¤iflebilir.

Net a¤ırlık	 : 2034 gr.

Elektriksel de¤erler 	 : 230V~  50 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : ø 170 x 180 x 400 mm.

Maximum güç	 : 700 W max.

Cam kab›n kapasitesi	: 900 ml. max.

Motor gövdesi
Turbo çal›flt›rma dü¤mesi
H›z ayarl› çal›flt›rma dü¤mesi
H›z ayar dü¤mesi
Metal parçalay›c› ayak
Cam kap kapa¤›
Parçalay›c› b›çak
Cam kap
Cam kap altl›¤›
Ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›
Ç›rp›c›
Ölçekli kap
Duvar ask›s›
Duvar ask›s› vidalar› ve dübelleri
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Parçalay›c› b›çak ve cam kap ile 
parçalama ve kar›flt›rma:
Dikkat!
Parçalay›c›y› kullanmadan önce, 
kullan›mda ve kullan›m sonras›nda 
dikkat edilecek hususlar;

Parçalay›c› b›ça¤› hiçbir zaman cam 
kab›n d›fl›nda çal›flt›rmay›n›z, tehlikelidir. 
Parçalama ifllemi yaparken motor 
gövdesini kald›rma ihtiyac› do¤du¤unda 
(yap›lan iflin bitmesi veya kontrolü için) 
motorun tamamen durmas›n› bekleyiniz 
ve fifli prizden çekdikten sonra motor 
gövdesini cam kap kapa¤› ile birlikte 
camdan ay›r›n›z. Bu esnada parçalay›c› 
b›ça¤›n cam kap içinde kalm›fl olmas›na 
dikkat ediniz.
Mamülünüzü boflken veya ›slak zeminde 
çal›flt›rmay›n›z. 
Cam kab›n içine önerilenden fazla 
yiyecek koymay›n›z, b›çak tafl›y›c› 
plasti¤i tahrip edebilirsiniz.
Cam kap içindeki malzemeleri cam kab› 
ile beraber piflirmek istedi¤inizde; 
Sadece mikro dalga f›r›nda 
piflirebilirsiniz. Di¤er tür, gazl› veya 
elektrikle çal›flan f›r›nlarda piflirmek 
istedi¤inizde merkezleme mili tahrip 
olabilir.
Cam kab› kesinlikle gazl› ocak, elektrikli 
ocak veya bunlara benzer ›s›t›c›l› alevli 
yüzeylerde kullanmay›n›z, aksi halde 
merkezleme mili yerinden ç›k›p ar›zaya 
neden olabilir.
Donmufl g›da ve donmufl ekmekleri 
direkt olarak parçalamay›n›z, 
çözülmesini bekledikten sonra cam kaba 
koyup parçalay›n›z.
Kabuklu yemiflleri kabuklar› ile 
parçalamaya çal›flmay›n›z.
Et parçalarken kemikli olmamas›na 
dikkat ediniz.

Kullan›m: 
Lütfen afla¤›da verilen s›ray› takip ediniz.
Cam kap altl›¤›n› düz bir zemine 
yerlefltiriniz ve cam kab› üzerine koyunuz. 
Parçalay›c› b›ça¤› merkezleme milinin 
üstüne oturtunuz (Resim 1).

Parçalamak veya kar›flt›rmak istedi¤iniz 
malzemeyi kab›n içine yerlefltiriniz. Cam 
kab›n üzerine cam kap kapa¤›n› resimde 
gösterildi¤i gibi yerlefltirip kilit t›rnaklar›n›n 
cama geçti¤ine emin olunuz (Resim 2a-
2b). 

Kilit t›rnaklar› cama tam geçmeden 
çal›flt›r›l›r ise b›çakta tahribat meydana 
gelebilir. Cam kap kapa¤›n›n, cam kap 
üzerine oturdu¤una emin olmadan motoru 
çal›flt›rmay›n›z.

(Resim 1)

(Resim 2b)(Resim 2a)
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kullan›mda ve kullan›m sonras›nda 
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kab›n d›fl›nda çal›flt›rmay›n›z, tehlikelidir. 
Parçalama ifllemi yaparken motor 
gövdesini kald›rma ihtiyac› do¤du¤unda 
(yap›lan iflin bitmesi veya kontrolü için) 
motorun tamamen durmas›n› bekleyiniz 
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b›ça¤›n cam kap içinde kalm›fl olmas›na 
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ile beraber piflirmek istedi¤inizde; 
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piflirebilirsiniz. Di¤er tür, gazl› veya 
elektrikle çal›flan f›r›nlarda piflirmek 
istedi¤inizde merkezleme mili tahrip 
olabilir.
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yüzeylerde kullanmay›n›z, aksi halde 
merkezleme mili yerinden ç›k›p ar›zaya 
neden olabilir.
Donmufl g›da ve donmufl ekmekleri 
direkt olarak parçalamay›n›z, 
çözülmesini bekledikten sonra cam kaba 
koyup parçalay›n›z.
Kabuklu yemiflleri kabuklar› ile 
parçalamaya çal›flmay›n›z.
Et parçalarken kemikli olmamas›na 
dikkat ediniz.
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Lütfen afla¤›da verilen s›ray› takip ediniz.
Cam kap altl›¤›n› düz bir zemine 
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üstüne oturtunuz (Resim 1).

Parçalamak veya kar›flt›rmak istedi¤iniz 
malzemeyi kab›n içine yerlefltiriniz. Cam 
kab›n üzerine cam kap kapa¤›n› resimde 
gösterildi¤i gibi yerlefltirip kilit t›rnaklar›n›n 
cama geçti¤ine emin olunuz (Resim 2a-
2b). 

Kilit t›rnaklar› cama tam geçmeden 
çal›flt›r›l›r ise b›çakta tahribat meydana 
gelebilir. Cam kap kapa¤›n›n, cam kap 
üzerine oturdu¤una emin olmadan motoru 
çal›flt›rmay›n›z.
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Mamülünüzün fiflini pirize takmadan motor 
gövdesini cam kap kapa¤›n›n üzerine 
yerlefltiriniz ve yuvaya tamamen oturana 
kadar ok yönünde çeviriniz. Yuvaya oturma 
ifllemi tamamlan›nca vidalamay› 
durdurunuz (Resim 3). Motor gövdesini 
fazla zorlamay›n›z. Diflleri yalama 
yapabilirsiniz. Fifli prize tak›n›z, TURBO 
çal›flt›rma dü¤mesine veya h›z ayarl› 
çal›flt›rma dü¤mesine basarak çal›flmas›n› 
sa¤lay›n›z (Resim 4). 

Cihaz›n motor gövdesi üstünde h›z ayar 
dü¤mesi mevcuttur. H›z ayar dü¤mesi ile 
düflük devirden yüksek devire kadar h›z 
ayar› yap›labilir. Parçalamak istedi¤iniz 
g›dan›n cinsine ve sonuçtaki parça 
büyüklü¤üne göre istedi¤iniz devri kullan›n›z 
veya önce yavafl devirde daha sonra h›zl› 
devirde kullanarak istedi¤iniz sonucu al›n›z.

Tavsiyemiz: 
Ürününüzü uzun süreli çal›flt›rmay›n›z, k›sa 
aral›klarla kullanman›z daha iyi netice 
verecektir. Parçalamak iste¤iniz g›da çok 
daha iyi kar›fl›p eflde¤er büyüklükte 
parçalanacakt›r. Parçalama iflleminden 
sonra do¤ranmam›fl g›da veya malzeme 
kalm›fl ise bir spatula yard›m› ile kar›flt›r›p 
tekrar çal›flt›r›n›z.
Kullan›m›n›z bitti¤inde önce fifli prizden 
çekiniz, ana gövdeyi parçalay›c›dan 
ç›kart›n›z, cam kap kapa¤›n› camdan 
ay›r›n›z, malzemeyi almadan b›ça¤› 
plasti¤inden tutarak ç›kart›p cam kaptan 
malzemenizi al›n›z.(Resim 4)(Resim 3)

MALZEME
Sar›msak / So¤an (8’ e bölünmüfl)
Çorba
Maydonoz
Et (ya¤s›z ve sinirsiz)
Peynir
‹ç F›nd›k / ‹ç Badem
Meyva (8’e bölünmüfl)
Bebek mamas›
Tereya¤ ve bal kar›fl›m›

MALZEME KAPAS‹TES‹
150-250 gr
200-300 gr

40-50 gr
100-150 gr
100-150 gr
100-200 gr
250-300 gr
250-300 gr

300 gr tereya¤ ve 400 gr. bal

ÇALIfiTIRMA SÜRES‹
5-10 kere pulse

10-30 kere pulse
10-15 kere pulse
10-20 kere pulse
5-10 kere pulse
5-10 kere pulse
5-15 kere pulse
5-15 kere pulse

5 sn. turbo konumda

Not:  Parçalama ve kar›flt›rma önerileri, 
laboratuarlar›m›zda yap›lan testlerin 
neticesinde size takdim edilen de¤erlerdir. 
Kendi damak zevkinize göre çal›flt›rma 
flekil ve sürelerini kendiniz de tayin 
edebilirsiniz.

Dikkat! 
Cihaz›n›z› boflken veya ›slak zemin 
üzerinde kesinlikle çal›flt›rmay›n›z. 
Ürününüzü uzun süreli çal›flt›rmay›n›z, 
k›sa aral›klarla kullan›n›z.
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Metal parçalay›c› ayak ile kar›flt›rma 
ve parçalama:
Dikkat!
Metal parçalay›c› aya¤› kullanmadan önce 
kullan›m s›ras›nda ve kullan›mdan sonra 
dikkat edilecek hususlar; Metal aya¤› g›da 
ile ve bir kap içinde çal›flt›r›n›z. Kesinlikle 
kap d›fl›nda ve boflta çal›flt›rmay›n›z 
tehlikelidir.

Kullan›m için lütfen afla¤›da verilen s›ray› 
takip ediniz;
Mamülünüzün fifli prizde tak›l› de¤ilken; 
metal parçalay›c› aya¤› motor gövdesine 
ok yönünde çevirerek tak›n›z (Resim 5).
Metal parçalay›c› aya¤›n üst kenar› motor 
gövdesine tamamen oturunca ifllemi 
durdurunuz daha fazla döndürürseniz diflleri 
yalama yapabilirsiniz. Metal parçalay›c› 
ayaktan iyi netice almak için özel ölçekli 
kab› kullan›n›z veya derince bir kap 
kullan›n›z (Resim 6).

Yiyecekleri parçalara ay›r›p kaba at›n›z. 
Metal parçalay›c› aya¤› kaba dald›r›n›z, 
fiflini prize takarak çal›flt›r›n›z. Cihaz›n motor 
gövdesi üstünde h›z ayar dü¤mesi 
mevcuttur. Buradan istedi¤iniz devire ayar 
yapabilirsiniz. Ürününüzü uzun süreli 
çal›flt›rmay›n›z, k›sa aral›klarla kullan›n›z. 
Motor çal›fl›rken metal parçalay›c› aya¤› 
afla¤› yukar› hareket ettirerek daha iyi 
kar›flmas›n› temin edebilirsiniz. Parçalama 
ifllemi bitti¤inde fifli prizden ç›kar›p, metal 
parçalay›c› aya¤› ana gövdeden ay›r›n›z.

Ç›rp›c› ile ç›rpma ve kar›flt›rma:
Ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›n› ve ç›rp›c›y› 
kullanarak kek hamuru, omlet, krep 
hamuru, mayonez gibi kar›fl›mlar› kolayca 
yapabilirsiniz. 

Ç›rp›c›y› kullanmadan önce, kullan›m 
esnas›nda ve kullan›mdan sonra dikkat 
edilecek hususlar;
Mamülünüzü daima dik konumda 
çal›flt›r›n›z.
Mamülünüzü bofl kapta ya da d›flar›da 
çal›flt›rmay›n›z.
Ç›rp›c›n›z› verimli kullanmak için afla¤› 
yukar› ve dairesel hareketler yapt›rarak 
kullan›n›z.
Ç›rp›c›n›n yerine tamamen oturdu¤una 
emin olunuz.
Mamülünüzü g›dan›n üzerine sert flekilde 
bast›rmay›n›z.

Kullan›m için afla¤›da verilen s›ray› takip 
ediniz;
Bu aksesuar› kullanmak için öncelikle 
ç›rp›c›y› ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›na iterek 
oturtunuz ve oturdu¤undan emin olunuz 
(Resim 7).
Ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›n› ana gövdeye 
vidalay›n›z, fazla s›kmay›n vidalar› 
yalama yapabilirsiniz (Resim 8).

(Resim 5) (Resim 6)

(Resim 7) (Resim 8)
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Ç›rp›c›y›, kar›flt›rmak istedi¤iniz g›day› 
koydu¤unuz ürünle birlikte verilen ölçekli 
kaba veya kulland›¤›n›z derin bir kap 
içine dald›r›n›z, fifli prize tak›n›z, 
istedi¤iniz h›z kademesini seçip 
kar›flt›rma ifllemini tamamlay›n›z (Resim 
9).

‹fllemin bitiminde çal›flmay› durdurup fifli 
prizden çekiniz. Ana gövdeyi kaptan 
ç›kart›n›z. Vida s›kma yönünün tersine 
çevirip ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›n› ay›r›n›z. 
Ç›rp›c›y› çekerek yerlerinden ç›kar›n›z. 
Hand blenderinizle birlikte verilen duvar 
ask›s›n›, vida ve dübelleri kullanarak 
cihaz›n›z› pratik bir yere monte 
edebilirsiniz (Resim 10).

(Resim 9)

(Resim 10)
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Temizli¤e bafllamadan önce kesinlikle 
fifli prizden ç›kart›n›z.
Temizli¤in kolay yap›labilmesi için 
aksesuarlar›n kullan›m›ndan hemen 
sonra y›kan›p kurutularak saklanmas› 
önemlidir.
Özellikle parçalay›c› b›ça¤› kullan›mdan 
hemen sonra y›kay›n›z ve kurutunuz.
Motor gövdesini, cam kap kapa¤›n› ve 
ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›n› suya 
dald›rmay›n›z, akan su alt›nda veya 
bulafl›k makinas›nda y›kamay›n›z. Il›k 
nemli bir bezle silip (piyasada tavsiye 
edilen s›v› deterjanlarda kullan›labilir) 
kurulay›n›z (Resim 11).
Cam kap, b›çak ve ç›rp›c›y› bulafl›k 
makinas›n›n üst raf›nda y›kayabilirsiniz.
Metal parçalay›c› aya¤› ›l›k deterjanl› 
su ile y›kayabilirsiniz, nemli bir bez ile 
silebilirsiniz. Dikkat edilecek husus 
kar›flt›r›c› aya¤›n iç k›sm›na su 
gitmemesidir, bu durumda kar›flt›r›c› 

aya¤› ters çevirip silkeleyiniz ve 
kurutarak saklay›n›z, bulafl›k 
makinas›nda y›kamay›n›z.
Cam kap kapa¤› contas›n› y›kay›p 
tekrar yerine tak›n›z (Resim 11). Bu 
s›zd›rmazl›k contas›n›n s›zd›rmazl›¤› 
sa¤layabilmesi için hatas›z tak›lmas› 
gerekmektedir.

(Resim 11)

Temizli¤e bafllamadan önce kesinlikle 
fifli prizden ç›kart›n›z.
Temizli¤in kolay yap›labilmesi için 
aksesuarlar›n kullan›m›ndan hemen 
sonra y›kan›p kurutularak saklanmas› 
önemlidir.
Özellikle parçalay›c› b›ça¤› kullan›mdan 
hemen sonra y›kay›n›z ve kurutunuz.
Motor gövdesini, cam kap kapa¤›n› ve 
ç›rp›c› çal›flt›rma bafll›¤›n› suya 
dald›rmay›n›z, akan su alt›nda veya 
bulafl›k makinas›nda y›kamay›n›z. Il›k 
nemli bir bezle silip (piyasada tavsiye 
edilen s›v› deterjanlarda kullan›labilir) 
kurulay›n›z (Resim 11).
Cam kap, b›çak ve ç›rp›c›y› bulafl›k 
makinas›n›n üst raf›nda y›kayabilirsiniz.
Metal parçalay›c› aya¤› ›l›k deterjanl› 
su ile y›kayabilirsiniz, nemli bir bez ile 
silebilirsiniz. Dikkat edilecek husus 
kar›flt›r›c› aya¤›n iç k›sm›na su 
gitmemesidir, bu durumda kar›flt›r›c› 

aya¤› ters çevirip silkeleyiniz ve 
kurutarak saklay›n›z, bulafl›k 
makinas›nda y›kamay›n›z.
Cam kap kapa¤› contas›n› y›kay›p 
tekrar yerine tak›n›z (Resim 11). Bu 
s›zd›rmazl›k contas›n›n s›zd›rmazl›¤› 
sa¤layabilmesi için hatas›z tak›lmas› 
gerekmektedir.
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Üretim Yeri : Türkiye

Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  taraf›ndan onaylanm›flt›r.

BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, Set Hand Blender’in  normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan

BEKO Set Hand Blender’in, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Beko’nun yetkili

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 4300 no’lu ve 07.05.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 

Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir

BKK 2262

ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Beko A. fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer

Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullan›lmas›na 4822 say›l› Tüketicinin


