Temel Kurallar
Thermomix®’inizle yemek yapmaya başlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken bazı
temel kurallar vardır. Elinizdeki bu Thermomix® “1x1” ile Thermomix®’in nasıl yerleştirilmesi
gerektiği, yeşil sızdırmazlık lastiğine dair bilmeniz gerekenler ve daha başka birçok konuyla
ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Thermomix® 1x1 ile kısa sürede bir Thermomix®
uzmanı olabilirsiniz.
DİKKATLİ DAVRANIN: Thermomix® ile
yemek hazırlarken dikkatli olun ve acemi
kullanıcıların Thermomix® kullanırken
denetlendiğinden ya da Thermomix®
kullanımıyla ilgili talimatları aldıklarından
emin olun. Her Thermomix® kullanışınızda
dikkatli olun ve çocukları uzak tutun.
YENİLEMEYİ UNUTMAYIN: Sızdırmazlık
lastiği (sadece TM31) iki yılda bir ya da
herhangi bir hasar ve sızıntı olması
durumunda yenilenmelidir. Sadece orijinal
Vorwerk Thermomix® aksesuarlarını
kullanın. Sızdırmazlık lastiğinin 2 yıldan
daha uzun süre kullanılması Thermomix®’in
güvenlik işlevlerini etkiler.

YEŞİL SIZDIRMAZLIK LASTİĞİ
KULLANIN (TM31): Thermomix®
TM31’inizi daima yeşil sızdırmazlık lastiğini
karıştırma kabının kapağına düzgün bir
şekilde yerleştirilmiş olarak kullanın. Eğer
yeşil sızdırmazlık lastiğiniz yoksa sipariş
vermek üzere Vorwerk müşteri
hizmetleriyle iletişime geçin.
SADECE GIDALAR İÇİNDİR: Thermomix®
bir yemek hazırlama aletidir ve sadece yemek
hazırlamak için kullanılmak üzere
üretilmiştir.

GÖVDEYİ KURU TUTUN:
Thermomix®’in gövdesini suya sokmayın.
Gövdesine herhangi bir şekilde su, sıvı ya
da katı gıda sızmadığına emin olun.
Gövdeyi sadece nemli bir bez kullanarak
temizleyin. Thermomix®’i ana güç
kaynağıyla bağlantısını kestikten sonra
temizleyin.

KONTROL EDİN: Her kullanımdan önce
Thermomix®’inizde ve aksesuarlarınızda
- örneğin; bağlantı kablosu, karıştırma
kabı, kapak ya da kapak sızdırmazlık
lastiği (sadece TM31) - herhangi bir hasar
olup olmadığını kontrol edin. Sadece,
herhangi bir hasar olmaması ve
parçaların birbirine tam oturması
durumunda kullanın.

KESKİN BIÇAK: Karıştırma bıçağının
ağızları çok keskindir. Bu nedenle,
karıştırma bıçağını yerinden çıkartırken ya
da yerine takarken sadece üst tarafından
tutun. Thermomix® çalışır durumdayken
karıştırma bıçağına dokunmayın.

DOĞRU KONUMU BULUN:
Thermomix®’inizi kaymaması için temiz,
sert, sağlam, düz ve ısınmaz bir yüzey
üzerine yerleştirin. Thermomix®’inizin
ısınıp alev almaması için ocaktan uzakta
bir yere yerleştirildiğine emin olun.

HAREKET EDEBİLİR: Thermomix®’inizin
üzerine yerleştirdiğiniz yüzeyin
kenarından yeterli uzaklıkta olmasına
dikkat edin, çünkü Thermomix® hamur
yoğururken ya da gıda doğrarken nadiren
de olsa yer değiştirebilir. Lütfen, makine
çalışırken gözünüzü makineden ayırmayın.
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sayfasından çevrimiçi olarak daha
fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

