
Max Robo
Kullanma K›lavuzu

BKK 2156 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.

EEE Yönetmeli¤ine Uygundur. PCB içermez
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MAX ROBO’YU KULLANMADAN
ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU
D‹KKATL‹CE OKUYUNUZ!

Ürününüz 220-240 Volta göre ayarl›d›r.
Fiflinizi prize takmadan önce voltaj
de¤erinin uygunlu¤unu kontrol ediniz.

‹lk kullan›mdan önce aksesuarlar›
s›cak suyla y›kay›n›z.

Ürününüzü düz bir tezgah üzerinde 
çal›flt›r›n›z.

Ürününüzü çal›flt›rmadan önce cam
kab›n alt›na lastik altl›¤› koyunuz.

Ürününüzü, cam kab›n içine
malzeme koymadan çal›flt›rmay›n›z.

Ürününüzü kullanaca¤›n›z zaman
tüm aksesuarlar› cam kap içine
yerlefltirirken, her seferinde cam
kap ile aksesuar aras›nda herhangi
bir besin maddesi ya da malzeme
kalmamas›na dikkat ediniz.

B›çak aksesuarlar› keskin olduklar›ndan 
tafl›rken do¤ru yerden tutmaya dikkat 
ediniz.

Daha pratik kullan›m için ürününüzü
bir elinizle çal›flt›r›rken di¤er elinizle 
cam kab›n kulbundan tutunuz.

Ürününüzü hiçbir zaman devaml› olarak 
10 saniyeden fazla çal›flt›rmay›n›z.

Motor tamamen durmadan ana
gövdeyi yerinden kald›rmay›n›z.

Dikkat!
Ürününüzün cam kab› sadece 
mikrodalga f›r›nda kullan›labilir. 
Herhangi bir flekilde gazl› ocak, 
elektirikli ocak ve buna benzer ›s›t›c›l› 
yada alevli yüzeylerde kullanmay›n›z.

Ürününüze temizlik ve bak›m yapmak 
istedi¤iniz taktirde mutlaka fiflin prizden
çekili olmas›na dikkat ediniz.

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.

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

Dikkat!
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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Dikkat! 
Aksesuarlar› de¤ifltirmeden önce 
veya kullan›m esnas›nda hareket 
eden bölümlere yaklaflmadan önce 
cihaz›n›z›n açma kapama
dü¤mesini KAPALI (     /OFF) 
konumuna getiriniz.

K‹L‹T TIRNAKLARINI KES‹NL‹KLE 
ÇEKEREK AÇMAYINIZ. ÇALIfiTIRMA 
DÜ⁄MES‹N‹  “K‹L‹T AÇIK (     /OFF)” 
KONUMUNA GET‹RD‹⁄‹N‹ZDE 
TIRNAKLAR OTOMAT‹K  OLARAK AÇILIR.

1
2

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	 : 2750 gr.

Elektriksel de¤erler	 : 220-240V~  50 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : ø 242 x 260 mm.

Maximum güç	 : 450 W max.

Cam kab›n kapasitesi : 2,2 lt.

Ana gövde
H›z ayar dü¤mesi / Kilit
açma-kapama dü¤mesi
Pulse dü¤mesi
Kilit kulaklar›
Ara parça
Ara parça contas›
Malzeme girifl olu¤u
‹tici
Cam kap
Merkezleme mili
Lastik kayd›rmaz altl›k
Aksesuar tafl›y›c›
Parçalay›c› b›çak
Parçalay›c› b›çak koruma 
plasti¤i
Ç›rp›c›
Tafl›y›c› disk
Dilimleme b›ça¤›
‹nce rendeleme b›ça¤›
Kal›n rendeleme b›ça¤›
Spatula
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1-Parçalama:
Aksesuar tafl›y›c›y›, cam kab›n içindeki 
merkezleme milinin üstüne oturtunuz 
(Resim 1).
Parçalay›c› b›ça¤› özel koruma 
plasti¤inden ç›kart›p, 
aksesuar tafl›y›c› üzerine yerlefltiriniz 
(Resim 2). 

Parçalamak istedi¤iniz malzemeyi kab›n 
içine yerlefltiriniz. Cam kab›n üzerine ara 
parçay› koyarak s›k›ca bast›r›p kapat›n›z 
(Resim 3). Parçalay›c› b›çak yerine 
yerlefltirilmeden cam kab içine 
malzeme koymay›n›z.
Ana gövdeyi ara parça üzerine resimdeki 
gibi dikkatlice yerlefltiriniz (Resim 4).

Ana gövdeyi yerine oturturken
çal›flt›rma dü¤mesinin kilit aç›k “    ” 
konumunda olmas›na (Resim 5) ve kilit 
kulaklar›n›n cam kap üzerindeki saplara 
düzgün bir flekilde oturmas›na dikkat 
edin. Çal›flt›rmak için ana gövde 
üzerindeki çal›flt›rma dü¤mesini önce kilit 
kapal› “    ” konumuna getirip kilit 
t›rnaklar›n›n iyice kilitlendi¤inden emin 
olunuz (Resim 6). 

Hız ayar dü¤mesini saat dönme yönünde 
çevirerek dönmeyi hızlandırınız (fiekil 
A), son bölümde  maksimum hızda 
çalıflmaya bafllıyacaktır.

(Resim 1) (Resim 2)

(Resim 3) (Resim 4)
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(Resim 5) (Resim 6)

(fiekil A)
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Bu bölümlerde pulse dü¤mesine basarak 
pulse konumunda çalıflmasını 
sa¤layabilirsiniz, sadece pulse 
kullanılmak istendi¤inde pulse yazılı 
aralıkta pulse dü¤mesine basıldı¤ında 
darbeli ve maksimum hızda çalıflarak 
maksimum güç elde edebilirsiniz (Resim 
7). Pulse fonksiyonu ile özellikle 
parçalama iflleminde hem istedi¤iniz 
sonucu daha kolay al›rs›n›z, hemde 
ürününüzün ömrü uzar. Ayr›ca, cam kab›n 
alt›na lastik altl›¤› yerlefltirdikten sonra 
ürününüzü çal›flt›rman›z size kolay bir 
kullan›m sa¤lar.

“E¤er ürününüzü çal›flt›rd›ktan sonra
do¤ranmam›fl parçalar kal›rsa spatula
yard›m› ile malzemeyi kar›flt›r›p tekrar
çal›flt›r›n›z.”

“Donmufl ekme¤i direkt olarak
parçalamay›n›z. Bir müddet çözülmesini
bekledikten sonra cam kab›na koyup 
parçalay›n›z.”

Dikkat! 
Cihaz›n›z› boflken veya ›slak zemin 
üzerinde kesinlikle çal›flt›rmay›n›z.

PULSE

(Resim 7)

Parçalama önerileri:

Sar›msak/So¤an(8’e bölünmüfl)                     	 600 gr

Çorba                                                             	 700 ml

Maydanoz                                                      	 100 gr	

Et (ya¤s›z, sinirsiz ve kemiksiz)                                    	 500 gr

‹ç F›nd›k / ‹ç badem                                       	 350 gr

Meyva (8’e bölünmüfl)                                   	 800 gr

Bebek mamas›                                              	 400 gr

Havuç                                                            	 500 gr

       MALZEME                                        MAKS‹MUM KAPAS‹TES‹

Not: Parçalama önerileri, laboratuarlar›m›zda yap›lan testlerin neticesinde size takdim 
edilen de¤erlerdir.
Parçalama ifllemini MAX ve PULSE konumunda yapman›z› tavsiye ederiz.

*TAVS‹YE: 
ARALIKLI PULSE YAPINIZ.*

PULSE
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2-Ç›rpma ve Kar›flt›rma:
Ç›rp›c› aksesuar›n›, üzerindeki t›rnaklar 
aksesuar tafl›y›c› üzerindeki yar›¤a 
oturtup “TIK” sesi gelecek flekilde
yerlefltiriniz (Resim 8). Aksesuar tafl›y›c›, 
ç›rp›c› aksesuar›yla beraber cam kab›n 
içindeki merkezleme milinin üstüne 
oturtunuz (Resim 9). 

Daha sonra ç›rpmak ya da kar›flt›rmak 
istedi¤iniz malzemeyi ilave ediniz. Cam 
kab› üzerine ara parçay› koyarak s›k›ca 
bast›r›p kapat›n›z (Resim 10).  Ana 
gövdeyi ara parça üzerine resimdeki gibi 
dikkatlice yerlefltiriniz (Resim 11). 

Ana gövdeyi yerine oturturken 
çal›flt›rma dü¤mesinin kilit aç›k 
konumunda olmas›na (Resim 12) ve kilit 
kulaklar›n›n cam kap üzerindeki saplara 
düzgün bir flekilde oturdu¤una dikkat 
ediniz. Çal›flt›rmak için ana gövde 
üzerindeki çal›flt›rma  dü¤mesini 
önce “    ” konumuna getirip kilit 
t›rnaklar›n›n iyice kilitlendi¤inden emin 
olunuz (Resim 13). Hız ayar dü¤mesini 
saat dönme yönünde çevirererek çırpma 
ya da karıfltırma ifllemine bafllıyabilirsiniz. 
Yüksek hızları seçmenizi tavsiye 
ederiz. Ayrıca cam kabına altına lastik 
altl›¤› yerlefltirdikten sonra ürününüzü 
çal›flt›rman›z size kolay bir kullan›m 
sa¤lar.

(Resim 8) (Resim 9)

(Resim 10) (Resim 11)
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(Resim 12) (Resim 13)

Ç›rpma ve Kar›flt›rma Önerileri :

Yumurta

Mayonez

Kek 

Hamuru

Krema

MAKS‹MUM KAPAS‹TES‹ HIZ KADEMES‹

max / pulse

max

max

max

4 Adet

2 Adet Yumurta

800 gr.

(200 gr. un + 3 yumurta + 200 gr. s›v› ya¤ + 

200 gr. yo¤urt + 200 gr. toz fleker)

250 gr.

MALZEME
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3-Rendeleme ve dilimleme:
Aksesuar tafl›y›c›y› cam kab›n içindeki 
merkezleme  milinin üstüne oturtunuz 
(Resim 14). 

Dilimleme ya da rendeleme ifllemi için 
iste¤inize uygun rende veya  dilimleme 
b›ça¤›n› rende tafl›y›c› disk üzerine 
resimde görüldü¤ü gibi tak›n›z ve yerine 
iyice oturtup kilitlendi¤inden emin olunuz 
(Resim 15-16). 

Rende tafl›y›c› diski aksesuar tafl›y›c› 
üzerine oturtunuz (Resim 17). Ara parçay› 
cam kab›n üzerine koyarak s›k›ca bast›r›p 
kapat›n›z (Resim 18). Ana gövdeyi ara 
parça üzerine resimdeki gibi dikkatlice 
yerlefltiriniz (Resim 19). Ana gövdeyi 
yerine oturturken çal›flt›rma dü¤mesinin 
kilit aç›k konumunda olmas›na (Resim 
20) ve kilit kulaklar›n›n cam kap 

üzerindeki saplara düzgün bir flekilde 
oturdu¤una dikkat ediniz.

Çal›flt›rmak için ana gövde  üzerindeki 
çal›flt›rma dü¤mesini önce “    ” kilit kapal› 
konumuna getirip kilit t›rnaklar›n›n iyice 
kilitlendi¤inden emin olunuz (Resim 21).

(Resim 18)

(Resim 19)
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(Resim 20)

(Resim 14)

(Resim 15) (Resim 15)

(Resim 17)

PULSE

(Resim 21)
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Hız ayar dü¤mesini saat dönme yönünde 
çevirerek rendeleme ya da dilimleme 
ifllemlerine bafllayabilirsiniz. Rendeleme 
ya da dilimlemek istedi¤iniz besinleri 
malzeme girifl olu¤undan tek tek 
b›rak›n›z. Parçalar›n oluk boyutlar›ndan 
büyük olmamas›na dikkat ediniz. 
Parçalar› oluktan b›rakt›ktan sonra diske 
do¤ru itmek  için kesinlikle elinizi 
kullanmay›n›z. (Resim 22) ‹ticiyi 
malzemelerin üzerine yavafl yavafl 
bast›r›n›z. 

Ayr›ca, cam kab›n alt›na lastik altl›¤› 
yerlefltirdikten sonra  ürününüzü 
çal›flt›rman›z size kolay bir kullan›m 
sa¤lar.

• Dilimleme b›ça¤› (sebze salatas›, kabak, 
patates, salatal›k vs)
• ‹nce rende (havuç, turp)
• Kal›n rende (garnitürlük kabak, havuç)

PULSE

(Resim 22)

4 Bakım ve temizlik

10

Temizlik için ürününüzün fiflini prizden 
çekiniz.
Temizli¤in kolay yap›labilmesi için 
parçalar›n, kullan›m›ndan hemen sonra 
y›kanmas› çok önemlidir.
Ana gövdeyi kesinlikle suyla 
y›kamay›n›z. Islak bir bezle silmeniz 
yeterlidir (Resim 23).

Cam kap içinde kalan malzemeyi almak 
için özel spatulay› kullan›n›z.
Ürününüzü kullanmad›¤›n›z 
zamanlarda kesinlikle fiflini prizde 
b›rakmay›n›z.
Ara parça contas›n› (Resim 24) 
yerinden ç›kar›p y›kayabilirsiniz. Y›kay›p 
kurulad›ktan sonra tekrar yerine tak›n›z 
(Resim 25).

Parçalay›c› b›çak çok keskin 
oldu¤undan dikkatlice y›kand›ktan 
sonra mutlaka koruyucu plasti¤i üzerine 
monte edip saklay›n›z (Resim 26).

Dikkat!
Ürününüzün tüm metal b›çaklar›n› 
kullan›mdan hemen sonra y›kayarak
temizleyiniz ve kurutunuz.
Ürününüzün ara parças›n› kesinlikle 
bulafl›k makinas›nda y›kamay›n›z. 
Di¤er aksesuarlar›n› ve cam kab› 
bulafl›k makinas›n›n üst sepetinde 
y›kayabilirsiniz. 
Temizlik s›ras›nda parçalay›c› 
b›ça¤›n ucunu kesinlikle ellemeyiniz 
ve parçalay›c› b›ça¤› kullanmad›¤›n›z 
zamanlarda özel koruyucu 
plasti¤inde saklay›n›z (Resim 26).

PULSE

(Resim 23)

(Resim 24)

(Resim 25)

(Resim 26)

Rendeleme ve Dilimleme Önerileri :

Havuç

Turp

Patates

Kabak

Salatal›k

MALZEME                                                              HIZ KADEMES‹(Max. kapasite)

500 gr.

500 gr.

500 gr.

1 kg.

1 kg.

min - max

6 - max

“

“

min - max
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BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, Max Robo’yu normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan do¤acak 
ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, afla¤›daki durumlarda garanti d›fl›d›r:

1. Kullanma hatalar›ndan meydana gelen hasar ve ar›zalar,
2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl›ma s›ras›nda oluflan hasar ve 
ar›zalar,
3. Voltaj düflüklü¤ü veya fazlal›¤›; hatal› elektrik tesisat›; ürünün etiketinde yaz›l› voltajdan farkl› 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
4. Yang›n ve y›ld›r›m düflmesi ile meydana gelecek ar›zalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan 
ar›zalar.

Ürüne yetkisiz kifliler taraf›ndan yap›lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Yukar›da belirtilen ar›zalar›n giderilmesi ücret karfl›l›¤›nda yap›l›r.

Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal› sat›n al-
d›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesiüzerinde tahrifat yap›ld›¤›, ürün 
üzerindeki orijinal seri numaras› kald›r›ld›¤› veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.fi. adına Erna Mafl A.fi. Atatürk Sanayi Bölgesi ‹stasyon Mah. 
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-‹stanbul/Türkiye tarafından üretilmifltir.

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

Hizmet Merkezi

BEKO Max Robo’yu, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik’in yetkili k›ld›¤› 
Servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl
olmas› flart›yla, bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl›
2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
Garanti kapsam› içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde 
yap›lan ifllemler için iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap›lacak onar›mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz
bulunmamas› durumunda Yetkili Sat›c›lar›m›za veya Firmam›za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün 
ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan›m›na tahsis edecektir.

Ar›zan›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n 
saptanmas› tamamen firmam›za aittir. Ar›zan›n giderilmesi ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yap›labilir. Müflterimizin buna onay› flartt›r.
Ancak;
Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l içerisinde en az dört 
defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalan-
mas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanmamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi 
temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün 
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p 
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve 
Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi’nin kullan›lmas›na 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ile bu Kanun’a dayan›larak 
yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca, T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 71140 no’lu ve 02.07.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir
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