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GENEL

Tercihinizi FAKİR Food Master Mutfak Robotu’ndan 
yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüz size 
uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp 
üretilmiştir.

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir 
şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. 
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü 
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. 
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde 
saklayınız.  

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak 
şekilde kullanım sonucunca ortaya çıkabilecek bir hasar 
oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic 
A.Ş. sorumluluk kabul etmez. 
Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir 
yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi 
durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş.  
sorumluluk kabul etmez. 
 

Kullanma Talimatları 
Hakkında Bilgi

Sorumluluk

Kullanma Talimatları 
Hakkında Uyarılar

UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek 
tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına 
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

TR
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 Güvenlik Önemlidir

UYARI!
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü 
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu
kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde sakla-
yınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavu-
zunuda veriniz.

UYARI!
Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yapılmalıdır 
(yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kul- 
lanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan
tamir ve bakımlar sonrasında oluşacak her türlü hasar ve 
sorundan Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumlu 
değildir.  

GÜVENLİK

CE Uygunluk Deklerasyonu

Kullanım Alanı

Yetkisiz Kullanım

Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC Elektromanyetik 
Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne tamamen 
uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve 
sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile 
üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili 
servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.
 
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz 
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; 
• Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu 
tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin 
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kull- 
anmasına kesinlikle izin vermeyiniz. 
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu 
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların 
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz. 
• Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri ço- 
cuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu madde- 
leri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle 
ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski 
oluşturabilir. 

TR
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GÜVENLİK TR

Güvenlik Uyarıları • Cihazı kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanınız.
• Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip 

etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz
• Cihaz aksesuarları takıp sökmeden önce, kapalı 

olduğundan emin olunuz.
• Cihaz aksesuarlarının açık kısımlarından ve cihazın 

hareket eden kısımlarından ellerinizi uzak tutunuz.
• Bu cihazı yalnızca kendi kullanım alanı içinde kullanınız. 
• Cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız. 
• Cihazın fişini topraklanmış prize takınız.
• Cihazı uzatma kablosu ile kullanacaksanız, takacağınız 

prizin topraklanmış olmasına dikkat ediniz. 
• Cihazın kullanımı biter bitmez veya cihazı temizlediğiniz 

zaman fişini prizden çekiniz.
• Eğer cihazınız veya aksesuarları arızalı ise kesinlikle 

kullanmayıp, yetkili bir Fakir servisine danışınız. 
• Temizlik ve cihazın genel bakımı dışındaki tüm tamir 

işlemleri yetkili bir Fakir servisi tarafından yapılmalıdır. 
• Cihazı, cihaz kablosunu ve fişini suya veya herhangi bir 

sıvıya temas ettirmeyiniz.
• Cihaz kablosuna çocukların ulaşmasına engel olunuz. 

Cihaz kablosunun, cihazın ısınmış kısımlarına veya fırın, 
ocak v.b sıcak yüzeylere temas etmemesine ve mutfak 
tezgâhı köşesinden kablosunun sarkmamasına dikkat 
ediniz. 

• Cihazınızı eğer kablosu, fişi veya herhangi bir parçası 
arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fişi 
veya parçaları hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi 
için yetkili bir Fakir servisi tarafından yerine yenisi ile 
değiştirilmelidir.

• Cihaz aksesuarlarını takıp sökmeden önce, cihazı kapatıp 
fişini prizden çekiniz. 

• Cihaz çalışır vaziyetteyken çırpma, karıştırma veya 
yoğurma aparatlarına dokunmayınız.

• Her kullanımda yalnızca tek bir aparat kullanınız.
• Cihazı 3 dakikadan fazla bir süre boyunca kullanmayınız. 

Bir sonraki kullanıma geçmeden önce 30 dakika kadar 
bekleyiniz.
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GÜVENLİKTR

Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik 
kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice 
okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için 
saklayınız.

DİKKAT!

• Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal, beyinsel 
yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik 
kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi 
tarafından gözetilmedikçe kullanması için yapılmadı. 
Küçük çocukların cihaza ulaşmalarına engel olunuz.

• Çocukların cihaz ile oynamamalarına dikkat edilmelidir. 
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GÜVENLİK TR

Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline 
karşı saklayınız.

NOT!

Ilk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan 
çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda 
herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız 
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.
UYARI!

Kutuyu Açma
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GENEL BAKIŞTR

Teknik Özellikler
Güç: max. 800 Watt
Voltaj: 220-240V~50/60 Hz
Koruma sınıfı: II
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Ürün Parçalarının Tanıtımı

1. Hız ayar tuşu
2.  Mikser kafası gevşetme tuşu
3.  Kapak 
4.  Et kıyma aparatı takma kapağı 
5.  Et kıyma aparatı güç çıkış noktası 
6.  Transparan kapak
7.  Paslanmaz çelik mikser kabı 
8. Ana gövde
9. Çırpıcı
10. Yoğurma aparatı
11. Mikser bıçağı 
12. Kıyıcı aparat
13. Et kıyma yiyecek koyma tepsisi
14. Et kıyma itme sapı
15.İnce paslanmaz çelik kıyma diski 
17. Et kıyma aparatı şaftı
18. Et kıyma bıçağı
19. Orta paslanmaz çelik kıyma diski
20. Et kıyma somunu
21. Sebze rendeleme / dilimleme 
aparatı itme sapı kapağı
22. Sebze rendeleme / dilimleme 
aparatı itme sapı 
23. Sebze rendeleme / dilimleme 
aparatı kesici bölmesi
24. Sebze rendeleme bıçağı
25. Sebze dilimleme bıçağı 
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KULLANIM TR

Aparatların cihaza montajı

Karıştırma, yoğurma, 
çırpma

• Mikser kafası gevşetme tuşuna basıp, mikser kafasını 
yukarıya kaldırınız ve çırpıcı aparatı, yoğurma aparatı veya 
mikser bıçağı aparatlarından bir tanesini takınız.

• Mikser kafasını mikser kafası gevşetme tuşuna basarak 
yerine kilitleninceye kadar aşağıya doğru indiriniz.

• Mikser kafasını yukarıya doğru kaydırınız, mikser bıçağı, 
çırpıcı ve yoğurma aparatını tutunuz.

• Cihazı ilk kullanımdan önce, cihaz aksesuarlarını sabunlu 
su ile yıkayıp, durulayıp, kurulayınız.

• Cihazınızı düz, sağlam bir zemin üzerine yerleştirdikten 
sonra fişini prize takınız. 

Kullandığınız malzemelerin içeriğine bağlı olarak, şeffaf 
kapağı ile beraber mikser kabı, 2 kg’ a kadar hamur 
hazırlayabilmektedir. 

• Mikser kafası gevşetme tuşuna basınız ve mikser kafasını 
dik pozisyona gelene kadar yukarıya kaldırınız. 

• Mikser kabını cihaza yerleştirip, kilitleninceye kadar 
çevirerek cihaza oturtunuz. Ardından hazırladığınız 
karışımı kap içine koyunuz. 



10

KULLANIMTR

• Kabın şeffaf kapağını cihazın önünde bulunan kısma 
yerleştiriniz. 

• Mikser bıçağı, yoğurma aparatı veya çırpıcı aparatlarından 
bir tanesini seçiniz ve aparatı çeyrek tur döndürerek 
kilitleninceye kadar cihaz ağız kısmına yerleştiriniz. 

• Mikser kafası gevşetme tuşuna basarak mikser kafasını 
tekrar aşağıya doğru “klik” sesi gelene kadar indiriniz.

• Cihaz operasyonu boyunca, açılabilir minik kapaktan 
karışımları kaba koyabilirsiniz. 

• Cihazı durdurmak için tuşu I ‘ den 0’ a getiriniz. 

Et Kıyma aparatı 
ile Kullanma
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KULLANIM TR

• Et kıyma aparatı kesici bölmesini cihazdan sökerken, 
et kıyma aparatı gevşetme tuşuna basınız.
• Eti parçalar halinde kesiniz ve tutma sapı yardımıyla et 
kıyma kesici bölmesine aktarınız. Yiyecekleri kesici 
bölmeye aktarırken kesinlikle elinizi kullanmayınız. 

DİKKAT!

Aparatın cihaza montajı • Vidayı plastik bölümü kesici kısma gelecek şekilde kesici 
kısma yerleştiriniz. Kesici bıçağı vidanın üstüne 
yerleştiriniz. ( kesici bıçaklar ön kısma yerleştirilmelidir). 
Kendi tercihinize göre seçmiş olduğunuz kıyma disklerin-
den birini yerleştiriniz. ( kıyma diski ortasındaki deliğin vida 
çıkıntısına oturmuş olduğundan emin olunuz). Somunu 
kesici kısma yerine tam olarak yerleşinceye kadar 
çevirerek oturtunuz.

•  Et kıyma aparatı takma kapağını cihazdan sökünüz. 
• Et kıyma kesici bölmesini et kıyma aparatı güç çıkış 

bölmesine yerleştiriniz. 
• Aparat kilitleme / gevşetme tuşunu kullanarak, kesici 

bölmeyi sola doğru çevirerek cihaza kilitleyiniz.
• Son olarak yiyecek koyma tepsisi ve itme sapını 

yerleştiriniz. 
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KULLANIM TR

• Sebze rendeleme veya dilimleme 
bıçağını kesici bölme içine 
yerleştiriniz. Ardından kesici bölmeyi 
şekilde görüldüğü gibi ok yönünde 
çevirerek sebze rendeleme / 
dilimleme aparatı güç çıkış 
noktasına takınız. 

• Kullanacağınız patates, havuç v.b. 
sebzeyi kesici bölmeye sığacak 
şekilde parçalar halinde kesiniz. 

• Parçaladığınız sebzeleri, kesici 
bölme içine koyunuz ve sebze 
dilimle / rendeleme aparatının itme 
sapı yardımıyla işleme başlayınız. 
Cihazla sebzeleri rendelemek veya 
dilimlemek için kesinlikle elinizle 
kesici bölme içine koymaya 
çalışmayınız. 

İsteğe bağlı aparat:
Sebze rendeleme / 
dilimleme

Aksesuar

Çırpıcı 

Yoğurma aparatı

Mikser bıçağı

Et kıyma aparatı

Yiyecek 

Krema (38%yağ içerikli)

Yumurta beyazı 

Un

Tuz

Maya

Şeker

Su 

Yağ 

Un   

Pudra şekeri

Margarin 

Yumurta 

Et 

Tavuk 

Maximum

250ml

12adet

1350g

15g

20g

10g

940g

20g

100g

100g

100g

2adet

2000g

2000g

Kullanım süresi

10 dakika

3 dakika

10 dakika

5 dakika

3dakika

3dakika

Hız ayrı

5-6

5-6

5-6

1-4

3/6

Hazırlama

-

-

-

-

20x20x60 mm
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KULLANIM SONRASI TR

• Cihaz fişini prizden çekiniz.
• Cihaz motor kısmını kesinlikle suya veya herhangi bir 

nesneye temas ettirmeyiniz. Cihazı akan su altında 
yıkamaya çalışmayınız. Cihazı temizlemek için hafif nemli 
yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. 

• Cihazı hızlı bir şekilde temizlemek için cihaz aksesuarlarını 
suda çözünmeleri için bekletiniz. 

• Metal aksesuarlar dışında (et kıyma aparatının paslanmaz 
çelik kıyma diskleri, et kıyma aparatı şaftı, et kıyma bıçağı 
ve et kıyma somunu), tüm aksesuarları bulaşık makine-
sinde yıkayabilirsiniz. 

• Et kıyma aparatı kıyma disklerini ve bıçağını zaman zaman 
yağlamanız tavsiye edilmektedir. 

• Her kullanımdan sonra pişirirken kullandığınız herhangi bir 
yağ ile aparatları silebilirsiniz. 

• Cihaz aksesuarlar hazırladığınız yiyeceklerden (havuç, 
portakal, v.b) ötürü boyanmaya başlarsa, üzeri zeytinyağı 
bir peçete yardımıyla çıkarabilir ve ardından aksesuarları 
temizleyebilirsiniz.

Cihazın temizlenmesi
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KULLANIM SONRASITR

Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar 
için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. 

Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. 

Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına 
atınız. 

Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun 
madde-lerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp 
kutularına atınız.
Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE direktiflerine uygundur.

Sevk Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

Bu ürün Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş adına 
Liantek Electrical Appliances (Shenzhen) Co., Ltd. No.23, 
Heping Road East,Longhua Town, Baoan District, 
Shenzhen, P.R.China Tel: 86-755-8170 8423 
Fax: 86-755-8170 8125 tarafından üretilmiştir.

Geri Dönüşüm
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GENERAL GB 

Thank you for purchasing Fakir Food Master Food 
Processor. It was developed and manufactured to 
work reliably for many years.

These operating instructions are intended to enable the 
safe and proper handling and operation of the appliance. 

Read these operating instructions carefully before using 
the appliance for the first time. 

Keep the operating instructions in a safe place. Include 
these operating instructions when passing the appliance 
on to another user. 

Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic. A.Ş. will accept no liability 
for damages resulting from failure to comply with the 
operating instructions. 

Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic. A.Ş. cannot assume any 
liability in case the appliance is used for other purposes 
than its intended use or handled, repaired or serviced 
improperly.  
 

Information About the 
Operating Instructions

Liability

Notices in the Operating 
Instructions

WARNING!
Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in
jury or death.

ATTENTION!
Indicates notices of risks that can result in damage to the 
appliance.

NOTICE!
Emphasizes tips and other useful information in the 
operating instructions.
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SAFETYGB

CE Declaration of 
Conformity

Intended Use

Unauthorized Use

This appliance fulfills the requirements of the Appliance 
and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 
2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and 
2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliance bears 
the CE mark on the rating plate. 

This product designed for just household use. It is not 
suitable for Business and industry type. Otherwise it will be 
accepted as “out of warranty conditions” by our Authorized 
Services.

• This appliance is not designed to be used by persons 
(including children) with limited physical, sensory or mental 
capacities or by persons lacking in experience and/or 
knowledge, unless they are supervised by someone who is 
responsible for their safety or have received instructions 
on how to use the appliance. Children should be 
supervi-sed to ensure that they do not play with the 
appliance. 

• Childrenshould be supervised to ensure that they do not 
 play with the appliance. Electric appliances are not toys 
 for children! Therefore, use and store the appliance away 

from the reach of children. Children do not recognize the 
danger involved with handling an electric appliance. Do not 
let the power cord dangle from the appliance... 

• Keep packaging films away from children - danger of 
suf-focation! 

 Safety is Important

 WARNING!
For yours and other safety please read the instructions 
before using the appliance. Please keep this instraction
in a safe place for the further use. If you pass the 
appliance on, pass on the instractions too.

WARNING!
Repairs and maintenance may by performed only by trai- 
ned technicians (e.g. Fakir customer service). Only original 
Fakir replacement parts may be used. Improperly repaired 
or serviced appliances may pose a danger to the user. 
Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic A.Ş. will Not be 
responable of any problem if any repair or maintenance 
made by other than Fakir Services. 
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SAFETY GB

Important Safeguards When use electrical appliances, basic safety precautions 
should always be followed, including the following:

1. Carefully read the instructions before using your appliance.
2. Before plugging into a socket, check whether your voltage 

corresponds to the rating label of the appliance. 
3. Switch off the appliance before fitting and removing the 

attachment.
4. Keep your fingers away from moving parts and the opening 

on the attachment. 
5. Only use the appliance for its intended domestic use.
6. Never leave the appliance to run unsupervised, especially 

when young children or handicapped persons are present.
7. The appliance must be plugged into an earthed electrical 

socket.
8. If you have to use an electrical extension lead, it must be 

earthed and you should make sure that no-one can trip 
over it.

9. Unplug the appliance as soon as you have finished using it 
and when you clean it.

10. Don’t use your attachment and/or appliance if it has been 
damaged. You should contact an approved Fakir service 
centre.

11. Unplug the appliance as soon as you have finished using it 
and when you clean it.

12. Don’t use your attachment and/or appliance if it has been 
damaged. You should contact an approved Fakir service 
centre.

13. Any work on the appliance other than normal care and 
cleaning by the customer must be carried out by an 
approved service centre.

14. Do not immerse the appliance, the power cord or the plug 
in water or in any other liquid.

15. Do not allow the power cord to hang within the reach of 
children, to come close to or into contact with the hot parts 
of your appliance, any other source of heat or any sharp 
edge.

16. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug 
or after the appliance malfunctions, or has been damaged 
in any manner. Return appliance to an authorized Fakir 
Service facility for examination, repair or adjustment
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SAFETYGB

Please read all instructions and safety guards 
carefully.

Please keep this instruction manual for further usage.

NOTICE!

17. Switch off the appliance and disconnected from supply 
before changing accessories or approaching parts which 
move in use.

18. Do not touch the whisk, mixer blade or kneading hook 
while the appliance is in operation.

19. Only ues one attachment at a time.
20. Do not operate the appliance for more than 3 minutes at 

one time. Allow 30 minutes rest before next use.
21. This appliance is not intended for use by persons 

(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. 

22. Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.
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SAFETY GB

Keep the packaging for storage and future transports 
(e.g. for moves, service).

NOTICE!

Unpack the device and check the content of the packaging 
for completeness. Should you note any damage incurred 
during transit, please contact your dealer immediately.

Never use a defective appliance.
WARNING!

Unpacking
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OVERVIEWGB

Technical Specifications:
Power consumption: max. 800 Watt
Voltage: 220-240V~50/60 Hz
Protection class: II
Usage Life: 7 years

Product Parts Description

1. Speed control switch
2. Release button for 
multifunction head 
3. Cover
4. Removable cover for meat 
grinder power outlet 
5. Power outlet for meat grinder 
attachment
6. Bowl cover 
7. Stainless steel bowl
8. Multifunction head 
9. Whisk
10. Dough hook
11. Mixer blade 
12. Cutter housing
13. Tray
14. Pusher
15. Fine grinding disc
17. Screw ring
18. Cutter blade
19. Medium grinding disc
20. Nut of cutter housing 
21. Cover
22. Big pusher
23. Big cutter housing
24. Slice cutter
25. Fine bar cutter
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Adjusting the healtof the 
attachmets

Mixing/Kneading/Beating/
Elulsifying/ Whisking

Your attachments are equipped with a system for adjusting 
the height above the bottom of the bowl for optimum 
results.

• Press the release button to lift the multifunction head and 
insert the mixer blade, dough hook or whisk.

• Hold it in position. 
• Lower the head of the appliance with the release button 

and press until a click is heard.
• Adjust the height by turning the shaft: adjust the accesso-

ries to the ideal position.
• Lift the head of the appliance again, hold the Mixer blade, 

Hook or whisk in position.
• Before using for the first time, clean all parts of the 

accessories with soapy water .rinse and dry.
• Place the appliance on a flat, clean and dry surface and 

then plug in your appliance.

• Depending on the nature of the ingredients, the bowl with 
its cover can be used to prepare up to 2 kg of dough.
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USAGEGB

• Press button to the release the multifunction head and 
raise it to a vertical position.

• Fit the bowl onto the appliance by turning until it locks in 
position and place the ingredients in it, weighting them as 
indicated under the weighing function.

• Position the cover on the head with the filling opening at 
the front of the appliance.

• Fit the desired accessory in the power outlet, pushing the 
shaft of the accessory home and turn it a quarter turn 
towards you to lock it in position.

• Lower the multifunction head of the appliance to horizontal 
position and press button again (a click should be heard).

• During preparation, you can add ingredients through the 
opening the cover. 

• To stop the appliance, turn the knob back to “0” position.

Using with the meat 
grinder attachment
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GBUSAGE

• When you dissembled the meat grinder cutter 
housing, you must press the release button for cutter 
housing. 
•  Insert the pieces of meat in the feed tube piece by 
piece using the pusher; never push the meat with the 
finger or any other utensil.

CAUTION!

Assembling and fitting the 
attachment;

• Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic 
end first. Place the cutter unit onto the worm shaft. (The 
cutting edges should be at the front.) Place the fine 
grinding disc or coarse grinding disc (depending on the 
consistency you prefer) onto the warm shaft. (Make sure 
the notch of the grinding disc fit onto the projections of the 
mincer head.) Turn the screw ring in the direction of the 
arrow on the cutter hosing until it is properly fastened. 

• Take off the removable cover for meat grinder from the 
appliance.

• Place the meat grinder cutter housing to the power outlet 
for the meat grinder. 

• By using the release button for cutter housing, turn the 
cutter housing of the meat grinder and lock it to the 
appliance. 

• And finally, place the food tray and pusher.
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• Insert the slice cutter or the fine bar 
cutter into the cutter housing.

• Attach the cutter housing to the 
motor unit.

• Now the appliance is ready for 
slicing

• Cut the potato or other vegetable for 
processing it to pieces, which size is 
suitable for cutter housing.

Choose the different kind of cutter as 
requested.

Put the pieces into cutter housing and 
press slightly by pusher of the 
vegetable slicer.

(Note: Never press by finger.)

Optional accessory:
Using with the vegetable 
slicer attachment 

Accessory

Whisk

Dough hook

Mixer blade

Meat Grinder

Food

Cream(include 38%fat)

Egg white 

Flour

Salt

Yeast

Sugar

Water

Lard

Flour 

Castor sugar

Margarine

Egg

Beef

Chicken

Maximum

250ml

12pcs

1350g

15g

20g

10g

940g

20g

100g

100g

100g

2adet

2000g

2000g

Operation time

10 minutes

3 minutes

10 minutes

5 minutes

3 minutes

3 minutes

Speeds

5-6

5-6

5-6

1-4

3-6

Preparation

-

-

-

-

20x20x60 mm
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GBAFTER USE

• Unplug the appliance.
• Never immerse the motor until in water or put it under 

running water wipe it with a soft dry or slight damp cloth.
• For easier cleaning, quickly rinse the accessories after 

use. Completely dismantle the mixer attachment. Handle 
the blades with care, as some have sharp cutting edges.

• Wash , rinse and wipe the accessories or the can be put in 
the dishwasher, except for the metal components of the 
meat grinder attachment body fine grinding disc, medium 
grinding disc, worm shaft, cutter blade, coarse grinding 
disc and screw ring.

• The grinding disc and the blade must be kept lubricated. 
Wipe them over with cooking oil after each use.

• If your accessories are discolored by food (carrots, 
oranges etc), rub them gently with kitchen towel dipped in 
cooking oil and then clean in the usual way.

• Blender assembly: pour hot water with a few drops of 
washing up liquid into the blender jug. 

Cleaning of the Appliance
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Dispose of the device according to the environmental regu- 
lations applicable in your country. 
Electrical waste must not be disposed of together with hou- 
sehold waste. Bring the worn-out device to a collection 
center. 
The packaging of the device consists of recycling-capable 
materials. Place these, sorted out according to material, in 
the collectors provided, so that recycling can be carried out 
on them. 
For advice on recycling, refer to your local authority or your 
dealer.
This appliance is compatible with 2002/96/EC WEEE
directive.

Dispatch

Waste Disposal

Carry the appliance in the original package or a similar, 
well-padded package to prevent damage to the appliance.

This product is produced on behalf of Fakir Elektrikli Ev 
Aletleri Dış Ticaret A.Ş. by Liantek Electrical Appliances 
(Shenzhen) Co., Ltd No.23, Heping Road East,Longhua 
Town, Baoan District, Shenzhen, P.R.China 
Tel: 86-755-8170 8423Fax: 86-755-8170 8125.

AFTER USEGB
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İmalatçı / İthalatçı Firma: 
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42


