
kullanım kılavuzu
user manual

EN NLFR TR

gıda doğrayıcı
food chopper

KC 8207



Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. 
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz 
ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler 
tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına 
uygun değildir.

• Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı 
kullanıma uygun değildir.

• Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu 
sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz. 

• Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki "Güvenlik Talimatları" bölümüne bakınız.

• Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

• This device is designed and manufactured for home use. It is not suitable for commercial or 
industrial purposes.

• This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device 
being where children can't reach place.

• Other information in this guide to see the section "Safety Instructions".

• Please read the manual, you can start using the product after that.

BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. bundan sonra “BMVA” olarak anılacaktır.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance
this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved.



Merhaba,
Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan 
önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız 
olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen 
maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır. 
İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,
First of all thank you for choosing Kiwi product. Please read this manual carefully 
before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is 
designed to help you to achieve maximum performance.
We wish you a pleasant use.
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

MAXIMUM WORKING QUANTITIES AND TIMES

Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual 
for future use.

Safety recommendations

• Always read the instructions carefully before using the appliance for the first time.
• Do not leave the appliance within reach of children without supervision. The use of this   
 appliance by young children or by the disabled must always be supervised.
• Check that the voltage rating of your appliance does in fact correspond to your household
 electrical wiring system. Any connection error will render the guarantee null and void.
• This appliance is intended solely for domestic use and within the home.
• Unplug your appliance as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.
• Never use the appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this   
 happens, contact a service center.
• Do not place the appliance, the power cable or the plug under running water or in any   
 other liquid.
• Do not allow the power cable to hang within reach of children.
• The power cable must never be close to a heat source or resting on sharp edges.
• If the power cable or the plug is damaged, do not use the appliance. To avoid any risk,   
 these must be replaced by manufacturer or service center.
• For your own safety, use only our accessories and spare parts which are suitable for your
 appliance.
• Always use the pushers to guide the food in the feeder tubes, never use your fingers, nor a  
 fork, a spoon, a knife or any utensil.
• Only remove the accessories when the appliance has come to a complete stop.
• Do not introduce any utensil (spoon, spatula…) by the feeder tube.
• Use the accessories one at a time.
• Handling the metal blade and discs with great care when removing the blades from bowl,
 emptying the bowl and during cleaning, because the blade is extremely sharp.
• You must remove the blades before emptying the bowl of its content.
• Never touch the parts when they are moving.
• Do not run your appliance when it is empty.
• This appliance is not intended for using by the people who (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.
Warning: Do not misuse the appliance.

Meat: Max 250g

When prepare the foods such as meat, steak etc. the max. Quantity of the mixture is 250g. 
The operation time is max.30s and the rest period is 2 minutes of each operation. Then let 
the appliance cool down to the room temperature.
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HOW TO USE?

HOW TO CLEAN

STORAGE

WARNING

WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK?

• Place the bowl onto the non-slip mat on work-surface.
• Fit the knife blade over the pin in the bowl.
• Put your food into bowl, and press the button on top.
 -Cut large pieces of food in to 1-2cm pieces.
 -Don’t use for hard food such as coffee beans, ice cube, spice or chocolate (you’ll damage  
 the blade by the hard material).
• Fit the splashguard; make sure the slots in the splashguard fit over the handless in the rim  
 of the bowl. 
 -The food chopper must be used under the splashguard is fitted.
• Fit the power unit.
• Plug in, press down the power unit for a short period of time to produce a pulsing action--- 
 this will avoid over processing the ingredients.
 -If the machine overload, remove some of the mixture and continue processing in several
 batches.
 -Stop the machine and scrape down the food from the blades if necessary.
• Turn off the appliance and unplug, do not remove the motor unit immediately, should wait  
 the chopper stop completely, then can remove the motor unit.
• Must remove the blade before you take the food out, the blade is extremely sharp.
• After use unplug and dismantle.

• Disconnect the appliance plug from the socket.
• Clean the motor block and the cord with a wet and well-wrung sponge.
 All the accessories can be washed. Wash with water and detergent. 
• Be careful that when you handling the stainless steel blades to avoid cutting yourself.

Assemble the food chopper and wrap the cord around the power unit.
You can store some accessories inside the bowl as indicated in to save space when the 
product not in use.

• DO NOT SWITCH ON THE APPLIANCE WITH THE ACCESSORIES STORED IN THE BOWL.
• NEVER STORE THE TWO CUTTING AND SLICING BLADES INSIDE THE BOWL: AN  
 INCORRECT OPERATION COULD SERIOUSLY DAMAGE THE PRODUCT.

Please check with flow step:
• The connection,
• The bowl cover is properly locked on to the motor unit.
• The lockers are locked properly.

Your appliance still does not work?
Contact our service center or manufacturer.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
Avant la première utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions et 
conservez le manuel pour une utilisation ultérieure.
Consignes de sécurité
• Avant la première utilisation de l’appareil, veuillez toujours lire attentivement les   
 instructions du manuel.
• Ne laissez pas l’appareil à la portée des enfants sans surveillance. Assurez-vous que   
 l’utilisation de l’appareil par de jeunes enfants ou par des personnes handicapées soit   
 toujours supervisée.
• Assurez-vous que la tension nominale de votre appareil corresponde effectivement au   
 système électrique de votre maison.
  Toute erreur de raccordement annule la garantie.
• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et intérieur.
• Débranchez votre appareil dès que vous avez fini de l’utiliser et lorsque vous le nettoyez.
• N’utilisez jamais l’appareil en cas de dysfonctionnement ou s’il a été endommagé. Le cas   
 échéant, contactez le centre de service agréé.
• Ne placez jamais l’appareil, le câble d’alimentation ou la fiche d’alimentation sous de l’eau 
 courante ou dans tout autre liquide.
• Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre à la portée des enfants.
• Ne placez jamais le câble d’alimentation trop près d’une source de chaleur ou pendre   
 contre des bords tranchants.
• Si le câble d’alimentation ou la fiche est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Pour éviter   
 tout risque, ces accessoires doivent être remplacés par le fabricant ou par le centre de   
 service agréé.
• Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement nos accessoires et nos pièces de rechange
 adaptés à votre appareil.
• Utilisez toujours les poussoirs pour introduire les aliments dans le tube d’alimentation.   
 N’utilisez jamais vos doigts, une fourchette, une cuillère, un couteau ou tout autre 
 ustensile.
• Retirez les accessoires uniquement lorsque l’appareil est totalement à l’arrêt.
• N’introduisez aucun ustensile (cuillère, spatule, etc.) dans le tube d’alimentation.
• Utilisez un accessoire à la fois.
• Manipulez la lame métallique et les disques avec le plus grand soin lorsque vous retirez les
 lames du bol, lorsque vous le videz et pendant le nettoyage parce que les lames sont
 extrêmement tranchantes.
• Vous devez retirer les lames avant de vider le bol de son contenu.
• Ne touchez jamais les pièces lorsqu’elles sont en mouvement.
• Ne faites pas fonctionner votre appareil lorsqu’il est vide.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont   
 les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des  personnes sans    
 expérience et connaissances, à moins qu’elles n’aient été formées et encadrées pour 
 l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Avertissement : Ne faites pas un mauvais usage de l’appareil.

QUANTITÉS ET DURÉES MAXIMALES D’UTILISATION
Viande : Maximum 250 g
Lorsque vous préparez les aliments tels que le la viande, le steak, etc., la quantité de mélange 
maximale est de 250 g. La durée de fonctionnement maximale est de 30 secondes et la 
période de repos est de 2 minutes après chaque utilisation. Laissez ensuite l’appareil refroidir 
jusqu’à la température ambiante.
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MODE D’EMPLOI ?
• Placez le bol sur le tapis antidérapant de la surface de travail.
• Ajustez convenablement la lame de couteau au-dessus de la broche située à l’intérieur du  
 bol.
• Mettez vos aliments dans le bol et appuyez sur le bouton situé au sommet.
 -Coupez de gros morceaux d’aliments de 1 à 2 cm.
 -N’utilisez pas l’appareil pour hacher les aliments durs tels que les grains de café, les  
 glaçons, les  épices ou le chocolat (vous pouvez endommager la lame en le faisant).
• Ajustez le pare-éclaboussure, assurez-vous que les fentes du pare-éclaboussure  
 correspondent aux poignées situées au bord du bol. 
 -Utilisez toujours le hachoir à aliments avec un pare-éclaboussure adapté.
• Ajustez l’unité d’alimentation.
• Branchez l’appareil, ensuite appuyez et maintenez enfoncé l’unité d’alimentation pendant  
 un court moment pour créer une pulsation---ceci permettra d’éviter le surtraitement des  
 aliments.
 -En cas de surcharge, retirez une partie du mélange et continuez le traitement en  
 plusieurs étapes.
 -Arrêtez l’appareil et raclez les aliments situés sur les lames, le cas échéant.
• Éteignez l’appareil et débranchez-le, ne retirez pas le bloc moteur immédiatement.  
 Attendez que l’appareil s’arrête complètement, ensuite retirez le bloc moteur.
• Vous devez retirer les lames avant de vider le bol de son contenu, les lames sont  
 extrêmement tranchantes.
• Après utilisation, débranchez l’appareil et démontez-le.

NETTOYAGE
• Débranchez la fiche de la prise.
• Nettoyez le bloc moteur et le câble à l’aide d’une éponge mouillée et bien essorée.
 Vous pouvez laver tous les accessoires Lavez-les avec de l’eau et du détergent. 
• Faites attention lorsque vous manipulez les lames en acier inoxydable pour éviter de vous
 blesser.

RANGEMENT
Montez le hachoir à aliments et enroulez le câble autour de l’unité d’alimentation.
Vous pouvez ranger certains accessoires à l’intérieur du bol comme indiqué pour gagner de 
la place lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.

AVERTISSEMENT
• NE METTEZ PAS L’APPAREIL EN MARCHE AVEC LES ACCESSOIRES À L’INTÉRIEUR DU BOL.
• NE RANGEZ JAMAIS LES DEUX LAMES DE COUPE ET DÉCOUPE À L’INTÉRIEUR DU BOL :
 UNE MAUVAISE MANIPULATION POURRAIT SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGER L’APPAREIL.

DISPOSITIONS À PRENDRE SI L’APPAREIL NE FONCTIONNE PAS
Veuillez vérifier les éléments suivants :
• le raccordement,
• le verrouillage correct du couvercle du bol au bloc moteur,
• la bonne fixation des verrous.

Si le problème persiste
Contactez notre centre de service ou le fabricant.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de instructies zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt en bewaar de 
handleiding voor een eventuele raadpleging in de toekomst.Consignes de sécurité

Veiligheidsaanbevelingen

• Lees de instructies altijd zorgvuldig voor u het apparaat de eerste maal in gebruik neemt.
• Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen zonder toezicht. Het gebruik van dit   
 apparaat door jonge kinderen of door gehandicapten moet altijd gebeuren onder toezicht.
• Controleer of de spanning van uw apparaat overeenstemt met uw huishoudelijke   
 elektrisch bedradingssysteem.
 Elke incorrecte aansluiting zal de garantie nietig verklaren.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij u thuis.
• Verwijder de stekker van uw apparaat uit het stopcontact zodra u klaar bent en wanneer u  
 het reinigt.
• Gebruik het apparaat niet als het niet correct werkt of als het beschadigd is. In dat geval   
 moet  contact opnemen met een servicecentrum.
• Plaats het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder stromend water of in een   
 andere vloeistof.
• Laat het netsnoer niet overhangen binnen het bereik van kinderen.
• Het netsnoer mag nooit in de buurt van een warmtebron hangen of op scherpe randen   
 liggen. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, mag u het apparaat niet gebruiken. 
 Om risico’s te vermijden, moeten ze worden vervangen door de fabrikant of een   
 servicecentrum.
• Voor uw eigen veiligheid mag u enkel accessoires en reserveonderdelen gebruiken die   
 geschikt zijn voor uw apparaat.
• Gebruik altijd de aanduwers om de etenswaren in de buizen te duwen. Gebruik nooit uw   
 vingers, noch een vork, lepel mes of een ander gereedschap.
• Verwijder de accessoires enkel als het apparaat volledig is uitgeschakeld.
• Voer nooit een incorrect gereedschap (lepel, spatel, ...) in de buizen.
• Gebruik de accessoires een voor een.
• Hanteer het metalen mes en de schijven voorzichtig wanneer u de messen uit de kom   
 haalt, de kom leegmaakt en tijdens het reinigen, omdat het mes bijzonder schep is.
• U moet de messen verwijderen voor u de kom leegmaakt.
• Raak de onderdelen nooit aan als ze in beweging zijn.
• Laat het apparaat niet draaien als het leeg is.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met   
 verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of personen met een gebrek 
 aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen   
 met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun   
 veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet spelen met dit apparaat.
Waarschuwing: U mag het apparaat niet incorrect gebruiken.

MAXIMUM WERKHOEVEELHEDEN EN BEREIDINGSDUUR
Vlees: Max 250g

Wanneer u etenswaren zoals vlees, steak, etc. bereidt is de maximale hoeveelheid van het 
mengsel 250g. De werkingsduur is maximum 30s en de rustperiode is 2 minuten van elke 
bewerking. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.
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HET GEBRUIK
• Plaats de kom op een antislip matje op het werkvlak.
• Breng het mes aan over de pin in de kom.
• Plaats uw etenswaren in de kom en druk op de knop.
 -Snijd grote stukken etenswaren in stukjes van 1-2 cm.
 -Gebruik de hakmachine niet voor harde etenswaren zoals koffiebonen, ijsblokjes, kruiden   
 of chocolade (dit beschadigt het mes).
• Breng de spatwand aan; zorg ervoor dat de sleuven in de spatwand over de handvaten   
 past in de rand van kom. 
 -De hakmachine moet worden gebruikt met de spatwand aangebracht.
• Breng de motoreenheid aan.
• Voer de stekker in, druk de stroomeenheid kort in om een puls actie te produceren - dit   
 vermijdt dat de ingrediënten te fijn worden gehakt.
 -Als de machine overbelast is, moet u een deel van het mengsel verwijderen en hakken in
 meerdere beurten.
 -Stop de machine en krab indien noodzakelijk de etenswaren van de messen.
• Schakel het apparaat uit verwijder de stekker uit het stopcontact, verwijder de   
 motoreenheid onmiddellijk, wacht tot de hakmachine volledig gestopt is, en verwijder de   
 motoreenheid.
•  U moet de messen verwijderen voor u de etenswaren verwijdert, de messen zijn bijzonder
 scherp.
• Na gebruik moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen en ontmantelen.

REINIGING
• Verwijder de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact.
• Reinig het motorblok en het snoer met een natte, goed uitgewrongen spons.
 Alle accessoires kunnen worden gewassen. Wassen met water en reinigingsmiddel. 
 Zorg ervoor dat u zich niet snijdt wanneer u de roestvrij stalen messen gebruikt.

BEWARING
Monteer de hakmachine en wikkel het snoer rond de stroomeenheid.
U kunt een aantal accessoires opbergen in de kom zoals aangegeven om ruimte te besparen 
als het product niet in gebruik is.

WAARSCHUWING:
• SCHAKEL HET APPARAAT NIET IN MET DE ACCESSOIRES IN DE KOM.
• BEWAAR DE BEIDE MESSEN IN DE KOM: EEN INCORRECTE BEWERKING KAN HET 
PRODUCT ERNSTIG BESCHADIGEN.

WAT MOET U DOEN ALS HET APPARAAT NIET WERKT?
Controleer met de volgende stappen:
• De verbinding,
• Het deksel van de kom is correct vergrendeld op de motoreenheid.
• De vergrendelingen zijn correct aangebracht.

Werkt uw apparaat nog steeds niet?
Neem contact op met ons service centrum of de fabrikant.
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GENEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

MAKSİMUM İŞLEM MİKTARLARI VE SÜRELERİ

Bu ürünü kullanmadan önce bu açıklamaları dikkatle okuyun ve ileride kullanmak için 
güvenli bir yerde saklayın.

Güvenlik Tavsiyeleri

• Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım açıklamalarını dikkatle okuyun.
• Çocukların ve engelli kişilerin ulaşabileceği yerlerde cihazın başından ayrılmayın. Cihazı   
• kullanımları sırasında, küçük çocukların ve engelli kişilerin gözetim altında olmaları gereklidir.
• Cihazınızın geriliminin evinizdeki elektrik sistemine uygun olduğunu kontrol edin.
 Herhangi bir bağlantı hatası durumunda garanti geçersiz kalacaktır.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için uygundur.
• Kullanımınız sona erdiğinde ve temizlik yaparken cihazın fişini prizden çekin.
• Eğer cihaz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa ya da hasar görmüşse cihazı kesinlikle   
 kullanmayın. Böyle bir durumda, bir servis merkezine başvurun.
• Cihazı, elektrik kablosunu ve fişini suyun veya başka sıvıların altına tutmayın.
• Elektrik kablosunun çocukların erişebileceği şekilde sarkmasına izin vermeyin.
• Elektrik kablosu asla ısı kaynaklarının yakınlarından geçirilmemeli, keskin kenarlardan   
 sarkmamalıdır.
• Eğer elektrik kablosu veya fişi hasar görürse cihazı kullanmayın. Herhangi bir riske yol   
 açmamak için, bunların imalatçı veya servis merkezi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
• Kendi güvenliğiniz için, sadece cihazınıza uygun aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın.
• Yiyecekleri makinenin içine itmek için daima itici malzemeler kullanın, asla parmaklarınızla   
 veya çatal, kaşık, bıçak ya da benzeri mutfak eşyalarını kullanmayın.
• Sadece cihaz tamamen durduktan sonra aksesuarları sökün.
• Yiyecek besleme borusuna herhangi bir mutfak eşyası (kaşık, spatula...) sokmayın.
• Aynı anda sadece bir aksesuar kullanın.
• Bıçakları kaseden çıkarırken, kaseyi boşaltırken ve temizlik sırasında metal bıçaklar ve   
 diskler için özellikle dikkatli olun, çünkü bunlar son derece keskindir.
• Kaseyi boşaltmadan önce bıçakları çıkarmanız gereklidir.
• Asla hareketli parçalara dokunmayın.
• Cihazınızı boşta çalıştırmayın.
• Bu cihaz, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da yeterli tecrübe ve bilgiye sahip   
 olmayan kişilerce, korunmalarından sorumlu kişilerin gözetimi veya talimatı altında 
 olmaksızın (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.
• Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.
Uyarı: Cihazın amacı dışında kullanmayın.

Et: Max 250g

Kuzu ve dana eti gibi etleri hazırlarken, karışımın maksimum miktarı 250g olmalıdır. Çalışma 
süresi maksimum 30 saniye ve her bir işlem arasında bekleme süresi en az 2 dakika olmalıdır. 
Sonra cihazın oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.
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NASIL KULLANILIR?

TEMİZLİK NASIL YAPILMALI

SAKLAMA

UYARI

CİHAZ ÇALIŞMAZSA NE YAPMANIZ GEREKİR?

• Kaseyi tezgahın üzerinde kaymaz bir bezin üstüne yerleştirin.
• Bıçağı kasenin içindeki tırnağa geçirin.
• Yiyeceklerinizi kaseye koyun ve üst taraftaki butona basın.
 - Büyük parçaları 1-2cm ölçüsünde parçalara ayırın.
 - Kahve çekirdeği, buz kalıbı, baharat veya çikolata gibi sert yiyecekleri koymayın (sert  
 malzemeler bıçağa zarar verir).
• Sıçrama korumasını takın; sıçrama korumasının kasenin kenarındaki tırnakların üstünde  
 sabitlenmesini sağlayın. 
    - Doğrama makinesi kullanılırken sıçrama koruması takılmalıdır.
• Güç ünitesini takın.
• Prize takın, bir darbe hareketi sağlamak için güç ünitesine kısa aralıklarla basın---bu sayede  
 kasenin içindekilerin çok fazla doğranması önlenecektir.
    - Eğer makine zorlanırsa karışımın bir kısmını çıkarın ve işlemi birkaç seferde gerçekleştirin.
    - Eğer gerekirse makineyi durdurun ve yiyecekleri bıçağın çevresinden boşaltın.
• Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin, motor ünitesini hemen çıkarmayın, doğrama  
 makinesinin tam olarak durmasını bekleyin, sonra motor ünitesini çıkarın.
• Yiyecekleri boşaltmadan önce bıçağı çıkarmanız gereklidir, bıçak son derece keskindir.
• Kullandıktan sonra fişini çekin ve sökün.

• Cihazın fişini prizden çekin.
• Motor blokunu ve kabloyu ıslatılmış ve iyice sıkılmış bir sünger ile temizleyin.
 Diğer tüm aksesuarlar yıkanabilir. Su ve deterjanla yıkayın. 
• Paslanmaz çelik bıçaklar ile işlem yaparken bir yerinizi kesmemeye dikkat edin.

Doğrayıcının parçalarını takın ve elektrik kablosunu güç ünitesinin etrafına sarın.
Ürün kullanılmadığı zamanlarda bazı aksesuarları, gösterildiği gibi, kase içinde saklayabilirsiniz.

• KASENİN İÇİNDE AKSESUARLAR VARKEN CİHAZI ÇALIŞTIRMAYIN.
• KESME VE DOĞRAMA BIÇAKLARINI ASLA KASENİN İÇİNDE SAKLAMAYIN: HATALI BİR İŞLEM  
 ÜRÜNDE CİDDİ HASARLARA NEDEN OLABİLİR.

Lütfen aşağıdaki adımları kontrol edin:
• Bağlantılar,
• Kasenin motor ünitesine doğru takılması.
• Kilitlerin düzgün kapatılması.

Cihazınız hala çalışmıyor mu?
Servis merkezimizle ya da üretici ile iletişim kurun.



Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye 
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında 
satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 
masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân 
varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle 
yükümlüdür.

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 reddi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin 
verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki 
başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde 
teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama 
koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına 
bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda 
yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz 
bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka 
“sağlam bir koli içine” hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. 
Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç düğmesini kapatın.



1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik 
şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen 
değerle aynı olduğundan emin olun.
2.  UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını 
engelleyin.
3.  Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, 
yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına 
izin vermeyin.
4.  En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin 
plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine 
neden olabilir.
6.  Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki 
anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi 
tutarak çıkarın.
8.  Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel 
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, 
gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve 
tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış 
olmalıdır.
11. Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis 
acentesine başvurun.
13. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici
veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
14. Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
15. Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç 
düğmesini kapatın.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza 

darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda 
bulundurmayınız ve kullanmayınız. Cihazınızı beyan edilen voltajda çalıştırınız.



TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin 
de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş 
ve önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz 
üzerinden öğrenebilirsiniz.

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilen kullanım ömrü 10 senedir.

Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere 
uymanızı rica ederiz:

1.  Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.

2.  Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.

3.  Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri               
     numarasına başvurunuz.

4.  Teknik servisteki işiniz bittiğinde “Yetkili Servis Hizmet Fişi” almayı unutmayınız.  
     Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi    
     bir sorunda size yarar sağlayacaktır.



GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı
Adresi
Tel
Yetkili Kişi

Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Kullanım Ömrü

BMVA ELEKRONİKT SAN. VE TİC. A.Ş.
Türe Sk. No: 2 Küçükçekmece/İstanbul - Türkiye
0850 433 54 94   

       

Gıda Doğrayıcı
Kiwi
KC 8207

2 Yıl
10 Yıl

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

SATICI FİRMA
Ünvanı
Adresi
Tel. Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
İmza ve Kaşe

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a 
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca 
hazırlanmıştır.

:
:
:
:
:
:



GARANTİ ŞARTLARI

1.  Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini 
kullanabilir.

4. Malın tamir süresi 20 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.
İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki 
çalışma günlerini ifade eder.
5. 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.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti 
süresi ile sınırlıdır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.
8. 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.
9. 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.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.



Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

Correct Disposal of this product
 This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle 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 retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe 
recycling.

Mise au rebut appropriée de cet appareil
 Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à 
travers l’Europe. Pour préserver l’environnement et la santé des personnes face à l’élimination 
incontrôlée des déchets, recyclez votre appareil de manière responsable afin d’encourager la 
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre ancien appareil, utilisez les 
systèmes de retour et de collecte ou veuillez contacter le revendeur auprès de qui vous avez 
acheté l’appareil. Ils pourront procéder au recyclage de l’appareil en toute sécurité.

Ürünün doğru yok edilmesi.
 Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini 
göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması 
amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için 
sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve 
toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler 
ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.



İthalatçı-İmalatçı Firma / Importer-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.S.
Ture Sk. No:2 K.Cekmece/Istanbul - Turkey

EEE  Yönetmeliğine uygundur. 
AEEE  Yönetmeliğine uygundur.
Made in Turkey   (5.16) K061

© 2016 BMVA. Tüm hakları saklıdır. kiwi logosu BMVA’ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. 
Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. © 2016 BMVA. All rights reserved. kiwi logo is owned by BMVA 
and registered. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and 
composing mistakes.

Bu ürün doğa dostu bir fabrikada üretilmiştir.
This product is produced in nature friendly 
factory.


