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4 Başlamadan önce

1 Başlamadan önce
Yeni bir Thermomix® TM6 ürünü satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.

Thermomix® TM6 ürününüzü ilk kez kullanmadan önce bir Thermomix® danışmanı
tarafından yapılacak tanıtıma katılmanız önerilir. Bu sayede Thermomix® TM6
ürününüzü hızlıca ve rahatça yakından tanıyabilirsiniz.

1. Thermomix® TM6 ürününü ve aksesuarlarını ilk kez kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu dikkatle okuyun.

2. Bu kılavuz cihazın güvenlik işlevlerini yakından tanımanızı sağlayacaktır. 
Kullanımla ilgili ayrıntıları cihaz üzerinde 
Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu altındaki ayrıntılı kılavuzda
bulabilirsiniz.

Not Bu kullanım kılavuzunda açıklanan fonksiyonların bazıları muhtemelen bazı
bölgelerde kullanımda değildir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Thermomix® danışmanınıza başvurun.

1.1 Dokümanların saklanması
• Kullanım kılavuzunu ilerde de kullanmak için saklayın. Bu kılavuz, cihazın önemli

bir parçasıdır ve ürünü başkasına vermeniz durumunda birlikte verilmelidir.

1.2 Görsel ifade kuralları
Bu kılavuzda aşağıdaki görsel ifadeler kullanılır:

Metin Menüler
Örnek: Dara

Metin > Metin Menü yolları. Menülerin sıraları “>” işaretiyle gösterilir.
Örnek: Menü > Ayarlar

[>32] Sayfa sayısına gönderme
Örnek: Ayrıntılı bilgiler için “Teknik veriler [>12]” bölümüne
bakın.
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2 Ürüne genel bakış

1 Thermomix® TM6 ana cihazı 9 Kapaklı (sabit montajlı) süzgeç

2 Karıştırma kabı tabanı 10 Varoma® kabı

3 Kontak pimleri 11 Varoma® tepsisi

4 Karıştırma kabı 12 Varoma® kapağı

5 Karıştırma bıçağı ile conta halkası 13 Spatula

6 Karıştırma kabı kapağı 14 Çırpma teli

7 Ölçü kabı Kullanım kılavuzu ve 
yemek kitabı (opsiyonel)8 Sıçrama önleyici kapak

Aksesuarları nasıl kullanacağınızı Thermomix® TM6 ürünü üzerinde 
Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu altındaki ayrıntılı kılavuzdan
öğrenebilirsiniz.
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3 Güvenliğiniz için
Güvenlik, her Vorwerk ürününün önemli bir özelliğidir. Ürünün güvenliği ancak siz bu
bölümü ve de takip eden bölümlerdeki güvenlik uyarılarını dikkate aldığınız takdirde
sağlanabilir.

3.1 Tehlikeler ve güvenlik uyarıları
Cihaz içine sızan sudan
dolayı elektrik çarpması
tehlikesi!

Elektrik ileten yapı parçalarına su temas ettiğinde elektrik çarpabilir!

• Ana cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin.

• Ana cihazı su veya başka sıvılar içine daldırmayın.

• Ana cihazı akan su altına tutmayın.

• Ana cihazın üzerine su dökmeyin.

• Ana cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.

• Ana cihazı yalnızca kuru veya nemli bir bezle temizleyin.

• Ana cihazın gövdesi içine su veya kir girmemesine dikkat edin.

• Cihazı asla dışarıda kullanmayın.

• Her şeye rağmen ana cihaz içine su girerse, Vorwerk yetkili servisine başvurun.

Uygun olmayan şebeke
bağlantısından dolayı
elektrik çarpması tehlikesi!

Uygun olmayan şekilde kurulmuş bir şebeke bağlantısı elektrik çarpmasına neden
olabilir.

• Ana cihazı yalnızca bir uzman tarafından doğru biçimde kurulmuş bir bağlantı
noktasına bağlı olarak kullanın.

Ana cihaz veya bağlantı
kablosundaki hasarlardan
dolayı elektrik çarpması
tehlikesi!

Ana cihaz veya onun bağlantı kablosu zarar görmüşse elektrik çarpabilir.

• Ana cihazı, bağlantı kablosunu ve fişi, aksesuarları olası bir hasar olup olmadığı
bakımından düzenli olarak kontrol edin.

• Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına temas etmemesini
sağlayın.

• Ana cihazı asla bağlantı kablosu hasarlı haldeyken kullanmayın.

• Ana cihazı yere düştükten sonra veya herhangi bir şekilde hasar aldıktan sonra
kullanmayın.

• Ana cihazda veya bağlantı kablosunda hasar olması halinde ana cihazı
incelenmesi, onarılması ya da elektriksel veya mekanik ayarlamalar için Vorwerk
yetkili servisine gönderin.

• Ana cihazın şebeke bağlantı kablosu zarar gördüğünde kablo, herhangi bir riskin
önlenmesi için üretici, yetkili servis veya benzer bir uzman kişi tarafından
değiştirilmelidir.

• Asla ana cihazı kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın.

• Karıştırma kabının kontak pimlerinin girdiği deliklerin içine asla elinizi sokmayın
ve bu deliklere herhangi bir nesne sokmayın.

Yangın tehlikesi! Ana cihazı sıcak bir yüzey üzerine koyduğunuzda cihaz alev alabilir.

• Ana cihazı asla ocak (elektrikli ocak, seramik ocak, indüksiyonlu ocak vb.) veya
başka ısıtılmış ya da ısıtılabilir yüzeyler üzerine koymayın.

• Sıcak yüzeyler ve harici ısı kaynakları arasında yeterli mesafe olmasını sağlayın.

• Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına temas etmemesini
sağlayın.
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Yangın tehlikesi! Ana cihaz yüksek güç çeker. Yetersiz bir güç kaynağı yangına neden olabilir.

• Ana cihazı şebekeye bağlarken üretici tanıtım levhasında belirtilen maksimum
güç çekişine dikkat edin (bkz. ayrıca Teknik Bilgiler bölümü).

• Priz ve ana cihaz arasında çoklu priz ve benzeri şeyler kullanmayın.

Ürünlerin patlama şeklinde
dışarı taşması nedeniyle
haşlanma tehlikesi!

Karıştırma kabı kapağındaki delik tamamen kapalıysa pişirme işlemi sırasında
karıştırma kabı içinde basınç oluşabilir. İçindeki sıcak ürünler patlama şeklinde
dışarı çıkabilir ve sizi haşlayabilir.

• İçerde oluşan buharın her zaman dışarı çıkabilmesi ve basınç oluşmaması için
karıştırma kabı kapağındaki deliğin içten (mesela ürünler tarafından) veya
dıştan (mesela havluyla) asla kapatılmamasını veya örtülmemesini sağlayın.

• Karıştırma kabı kapağındaki deliğinden dışarı sıçrayan ürünleri önlemek için asla
orijinal Thermomix® aksesuarları (ölçü kabı, süzgeç, sıçrama önleyici kapak veya
Varoma® kabı) dışında başka nesneler kullanmayın.

• Süzgeci yalnızca “max” işaretine kadar doldurun.

• Pişirme işlemi sırasında karıştırma kabı kapağındaki deliğin tıkanmış olduğunu
tespit ettiğinizde ana cihazın fişini prizden çekin. Kumanda tuşlarına
dokunmayın.

Ürünlerin dışarı taşması
nedeniyle haşlanma
tehlikesi!

Sıcak sıvılar ya da sıcak ürünler dışarı sıçrayabilir ve haşlanmaya neden olabilir.

• Karıştırma kabının 2,2 litre olan azami doldurma miktarını (“max” işaretini)
hiçbir zaman aşmayın.

• Karıştırma kabı kapağındaki deliğin içinde ürün olmamasını sağlayın.

• Cihaz çalışırken daima orijinal karıştırma kabı kapağını daima karıştırma kabı
üzerine yerleştirin.

• Yağ veya sıvıların dışarı sıçramasını önlemek için orijinal Thermomix®
aksesuarları (ölçü kabı, süzgeç, sıçrama önleyici kapak veya Varoma®) kullanın.

• Özellikle sıvıları karıştırma kabına doldururken son derece dikkatli olun.

• İçindeki ürünlerin dökülmesini veya dışarı sıçramasını önlemek için dolu
karıştırma kabını ana cihazdan dikkatlice çıkarın.

Taşma nedeniyle haşlanma
tehlikesi!

Özellikle tarifte verilen ölçülerden farklı olarak büyük miktarlarda ürünü yüksek
sıcaklıkta (> 90°C) pişiriyorsanız, ürünler karıştırma kabından dışarı taşabilir ve sizi
haşlayabilir.

• Yüksek sıcaklıklarla çalışırken son derece dikkatli olun.

• Taşma durumunda cihazı kapatmak için ayar düğmesine basın.

Sıcak ürünlerin dışarı
taşması nedeniyle haşlanma
tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek hızlarda sıcak ürünler dışarı taşabilir ve
haşlanmaya neden olabilir.

• “Turbo” modunu 60 °C üzerinde sıcak yiyecekler veya içecekler için kullanmayın.

• Sıcak yiyecekleri hazırlarken hızı adım adım artırın.
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Sıcak buhar nedeniyle
haşlanma tehlikesi!

Pişirme işlemi sırasında ve özellikle de Varoma® fonksiyonu kullanılırken sıcak
buhar oluşur ve haşlanmalara neden olabilir.

• Buhardan uzak durun.

• Sıcak yiyecekler hazırlarken ölçü kabını ellemeyin ve üzerini örtmeyin. Buharın
ölçü kabı ile kapak açıklığı arasından dışarı çıkabilmesini sağlayın.

• Buharın serbestçe dışarı çıkabilmesini sağlamak için Varoma® kabının ve
Varoma® tepsisinin bazı yarıklarının açık olmasını ve üzerinde ürün
bulunmamasını sağlayın.

• Varoma® kabının devrilmemesi ve yere düşmemesi için Varoma® kabının
karıştırma kabı kapağı üzerine doğru şekilde oturmasını sağlayın. Varoma® setini
asla sıçrama önleyici kapak üzerine koymayın.

• Varoma® setini karıştırma kabı kapağından alıp bir kenara koyduğunuzda
Varoma® setini daima kendi kapağı kapalı halde tutun.

• Varoma® kapağını çıkarırken, dışarı çıkan buharla temas etmemek için kapağı
yüzünüzden ve vücudunuzdan ters yöne doğru açın.

Sıcak yağ nedeniyle yanma
tehlikesi!

Kızartma fonksiyonunda yağ kızdırılır. Su-yağ karışımları etrafa sıçrayabilir. Sıcak
yağ yanıklara neden olabilir.

• Karıştırma kabı içine asla kızgın yağ koymayın.

• Yağı asla içinde başka bir ürün olmadan kızdırmayın. Ürünleri yağın içine geç
bırakırsanız kızgın yağ çok şiddetli bir şekilde fışkırabilir.

• Thermomix® TM6 aksesuarlarının kuru halde kullanılmasını sağlayın.

• Ekran üzerindeki yönlendirmeleri izleyin.

• Thermomix® TM6 ürününüz size bildirdiğinde sıçrama önleyici kapağı daima
düzgün şekilde karıştırma kabı kapağına yerleştirin.

• Kilitleme kollarının sıçrama önleyici kapağı kavramasını sağlayın.

Yanma tehlikesi! Karamel hazırlanırken ve sonrasında büyük miktarda ısı depolar ve yanıklara neden
olabilir.

• Karamel hazırlarken ve işlerken son derece dikkatli olun.

Karıştırma kabı kapağının
uygun olmayan şekilde
kullanılması nedeniyle
haşlanma tehlikesi!

Karıştırma kabı kapağı karıştırma kabına düzgün şekilde yerleştirilmediğinde sıcak
ürün dışarı taşabilir ve sizi haşlayabilir.

• Karıştırma kabı kapağını veya kilit mekanizmasını asla zorla açmaya çalışmayın.

• Karıştırma kabı kapağını yalnızca hız sıfır iken ve kilit mekanizması açıldığında
açın.

• Kapak contasını muhtemel bir hasar olup olmadığı bakımından düzenli olarak
kontrol edin. Zarar görmesi halinde veya sızdırdığında kapağı derhal değiştirin.

• Cihazı yalnızca karıştırma kabı kapağı temiz haldeyken kullanın. Kapak ve
karıştırma kabı arasında kusursuz bir yalıtım olmasını sağlamak için kabın
kenarı ve conta üzerinde hiçbir zaman yapışıp kalmış yiyecekler
bulunmamalıdır.

Haşlanma ve yaralanma 
tehlikesi!

Ana cihaz yanlışlıkla bir kablo nedeniyle istenmeyen şekilde hareket edebilir. Ana
cihaz yere düşebilir ve haşlanmanıza neden olabilir.

• Bağlantı kablosunun masanın veya tezgahın kenarından aşağı sarkmasına izin
vermeyin.

• Ana cihazı uzatma kablosuna bağlamayın.
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Uygun olmayan aksesuarlar
nedeniyle yaralanma
tehlikesi!

Vorwerk tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan ek aletlerin, aksesuarların
veya nesnelerin kullanılması, arızalı ve uyumsuz aksesuarların kullanılması yangına,
elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

• Yalnızca tavsiye edilen orijinal Vorwerk Thermomix® aksesuarları kullanın.

• Cihazı asla önceki model parçalarla veya aksesuarlarla birlikte kullanmayın.

• Cihazda ve aksesuarlarda değişiklikler yapmayın.

• Cihazı asla aksesuarları hasarlı haldeyken kullanmayın.

Uygunsuz kullanım
nedeniyle yaralanma
tehlikesi!

Karıştırma kabını karıştırmak için Thermomix® spatuladan başka nesneler
kullanırsanız bunlar karıştırma bıçağına çarpabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

• Karıştırmak için yalnızca güvenlik halkası olan Thermomix® spatulayı kullanın.

• Yalnızca yassı tarafını karıştırma kabının içine sokun, sap tarafını sokmayın.

Sıcak içerik nedeniyle
haşlanma tehlikesi!

Süzgeç içindeki sıcak içerik haşlanmanıza neden olabilir.

• Süzgeci çıkarırken dikkatli hareket edin.

• Süzgeci çıkarmadan önce spatulanın süzgecin içine sağlam şekilde sabitlenmiş
olduğundan emin olun.

• Süzgecin devrilmesini önlemek için, süzgeci yere koyduktan sonra spatulayı
çıkarın.

Yere düşen cihaz nedeniyle
yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışırken, özellikle de “Hamur yoğurma” modunda veya parçalama
işlemlerinde hareket edebilir. Cihaz yere düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.

• Cihazı temiz, sağlam, düzgün ve yatak bir yüzey üzerine yerleştirin.

• Tezgahın kenarıyla arasında yeterli mesafe bırakın.

• Çalışırken cihazı asla gözetimsiz halde bırakmayın.

Hasarlı aksesuarlar
nedeniyle yaralanma
tehlikesi!

Cihazın çalışması sırasında aksesuar karıştırma bıçağına temas ederse küçük
kıymıklar ve keskin kenarlar yaralanmanıza neden olabilir.

• Thermomix® aksesuarlarını yalnızca kılavuzda veya ana cihazın ekranında tarif
edilen şekilde kullanın.

• Buna rağmen aksesuar karıştırma bıçağı tarafından zarar görürse pişirilen ürünü
atın ve yedek aksesuarlar için müşteri hizmetlerine başvurun.

Hastalıklara neden olan
bakterilerin üremesi
nedeniyle sağlığa yönelik
tehlike!

Slow-Cooking veya Sous-vide pişirme işlemlerinde yiyecekler düşük sıcaklıklarda
pişirilirler, bu nedenle de bakterilerin üremesi söz konusu olabilir.

• Hazırlık ve pişirme işlemlerinde hijyenik çalışmaya dikkat edin.

• Tariflerdeki adımlara (sıcaklık ve zaman) tam olarak uyun.

• Yiyeceğin hazırlanması tamamlandıktan hemen sonra tüketilmesini sağlayın.

• Et ve kümes hayvanları Sous-vide pişirme işleminden sonra çoğu kez kısa bir
süre kızartılmalıdır. Bu, ürünün yüzeyinde üremesi muhtemel hastalık yapabilen
bakterilerin sayısını azaltır. Bu riski en aza indirmek için Vorwerk Thermomix®
tariflerine uyun.

Üreyen bakteriler nedeniyle
sağlığa yönelik tehlike!

Yiyecekler düşük sıcaklıklarda fermente edilirler, bu nedenle de istenmeyen
bakterilerin üremesi söz konusu olabilir.

• Hazırlık ve pişirme işlemlerinde hijyenik çalışmaya dikkat edin.

• Fermente edilen yiyeceği hazırlanması tamamlandıktan hemen sonra
soğutucuya koyun.
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Aksesuarlar nedeniyle
sağlığa yönelik tehlike!

Thermomix® ürününün tüm aksesuarları özel olarak bu cihazla kullanım için
tasarlanmıştır, başka şekilde kullanılmaları halinde zarar görebilirler.

• Thermomix® aksesuarlarını başka amaçlar için, özelikle de yüksek sıcaklıklarda
kullanmayın.

• Spatulayı sıcak tencere ve tavalarda kullanmayın.

• Çırpma telini asla iki saatten fazla kullanmayın (uzun süreli pişirme işlemlerinde:
Slow-Cooking, Sous-Vide pişirme, fermentasyon), çünkü aksi halde sağlığa
yönelik olumsuz etkiler görülebilir.

• Buna rağmen bir aksesuar zarar görürse, onu artık kullanmayın ve derhal
değiştirin.

Sıcak yüzeyler nedeniyle
yanık tehlikesi!

Sıcak yiyeceklerin hazırlanması sırasında karıştırma kabı ve kullanılan aksesuarlar
da ısınır. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra sıcak yüzeyler nedeniyle
yanabilirsiniz.

• Karıştırma kabını, karıştırma bıçağını ve aksesuarları özellikle sıcak yiyecekler
hazırlarken ve sonrasında dikkatli tutun.

• Tüm parçaları yalnızca öngörülen tutma yüzeylerinden tutun.

• Karıştırma kabını açmadan ve karıştırma bıçağını çıkarmadan önce karıştırma
kabının ve karıştırma bıçağının yeterince soğumasını bekleyin.

Kesilme nedeniyle
yaralanma tehlikesi!

Karıştırma bıçağının yüzü keskindir ve yaralanmanıza neden olabilir.

• Karıştırma bıçağını dikkatli tutun.

• Karıştırma bıçağını asla bıçaklarından tutmayın.

• Karıştırma bıçağını çıkarırken yere düşmemesine dikkat edin.

• Elinizi karıştırma kabının içine sokmayın.

• Uzuvlarınızı ve saçlarınızı karıştırma bıçağından uzak tutun.

Sıkışma nedeniyle
yaralanma tehlikesi!

Ana cihazın kilitleme kolları veya karıştırma kabı parmaklarınızın sıkışmasına neden
olabilir.

• Hareketli parçalara temas etmekten kaçının.

• Saçlarınızı ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

• Kilitleme mekanizması açılırken veya kapanırken kilitleme kollarına veya
karıştırma kabı kapağına dokunmayın.

Üretim artıkları nedeniyle
sağlığa yönelik tehlike!

Üretim yönteminden dolayı ürününün parçaları üzerinde tüketilmeye uygun
olmayan kalıntılar olabilir. Olası üretim kalıntıları sağlığınıza zarar verebilir.

• İlk kullanımdan önce besin maddeleriyle temas eden parçaları ve aksesuarları
özenle yıkayın.

Buhar nedeniyle maddi zarar
tehlikesi!

Cihazı mobilyaların (raflar, asma dolaplar vb.) hemen altına yerleştirirseniz,
mobilyalar açığa çıkan buhardan zarar görebilir.

• Cihazı üstünde ve yanında duran nesnelerle arasında yeterli mesafe olacak
şekilde yerleştirin.

• Ayrıca Varoma® setinin yüksekliğini dikkate alın.

Uygun olmayan şebeke
bağlantısından dolayı cihaz
zarar görebilir!

Ana cihaz uygun olmayan bir şebeke bağlantısına bağlanırsa zarar görür.

• Ana cihazı yalnızca üretici tanıtım levhasında belirtilen alternatif akım voltajında
ve şebeke frekansında kullanın.
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Varoma® fonksiyonunun
uygunsuz şekilde
kullanılması nedeniyle cihaz
zarar görebilir!

Karıştırma kabı içindeki su miktarı çok az ise cihaz zarar görebilir.

• Karıştırma kabı içinde yeteri kadar su olmasına dikkat edin. Cihaz 15 dakikada
yakl. 250 ml suyu buharlaştırır.

• Gereği halinde ve özellikle de buharlı pişirme süresini sonradan uzattığınızda su
ilave edin.

Uzun süreli pişirme
işlemlerinde uygunsuz
temizlik ve uyarılara
uyulmaması nedeniyle cihaz
zarar görebilir!

Bir karıştırma kabı ve karıştırma bıçağı uzun süre su, başka sıvılar veya yiyecek
artıklarına maruz kalırsa zarar görebilir.

• Parçaları daima kullandıktan hemen sonra temizleyin.

• Özellikle karıştırma bıçağını uzun süre yıkama suyu içinde bekletmeyin, çünkü
bu bıçak rulmanının sızdırmazlık sisteminin zamanından önce yaşlanmasına
neden olabilir.

• Farklı su kaliteleri nedeniyle uzun süreli pişirme işlemlerinde (Slow Cooking,
Sous-vide pişirme, fermentasyon) karıştırma kabı içinde pas oluşabilir. Bu
nedenle pişirme sıvısı içine özel katkı maddelerinin (örn. sitrik asit) katılmasına
ilişkin uyarıları dikkate alın.

Ana cihaz içinde paslanma
oluşabilir!

Karıştırma kabı ve özellikle de alt tarafındaki kontak pimleri temizlikten sonra hala
nemli haldeyken karıştırma kabı yerine yerleştirilirse ana cihaz içinde pas oluşabilir.

• Karıştırma kabını ana cihaz içine yerleştirmeden önce iyice kurumasını sağlayın.

Karıştırma bıçağının
uygunsuz montajı nedeniyle
cihaz zarar görebilir!

Karıştırma bıçağı doğru şekilde yerleştirilmemişse ve kilitlenmemişse veya conta
hasarlıysa ana cihazın içine sıvı sızabilir ve cihaza zarar verebilir.

• Karıştırma bıçağının conta halkasının bıçak yuvası üzerine tam olarak
oturduğundan emin olun.

• Karıştırma bıçağının conta halkasının zarar görmemiş olduğundan emin olun.

• Karıştırma kabını doldurmadan önce karıştırma bıçağının doğru şekilde
yerleştirilmiş ve kilitlenmiş olduğundan emin olun.

• Sıvılar dışarı sızarsa veya ana cihazın gövdesi içine sızarsa fişi prizden çekin ve
yetkili servise başvurun.

Uygunsuz kullanımdan
kaynaklanabilecek maddi
zarar!

Çalışma sırasında çırpma teli karıştırma bıçağına veya başka aksesuarlara temas
ederse kırılabilir.

• Hız kademesini ayarlamadan önce çırpma telinin karıştırma bıçağı üzerine doğru
şekilde oturduğundan emin olun.

• Hiçbir zaman 4. hız kademesini aşmayın.

• Çırpma teli yerleştirilmiş haldeyken spatulayı kullanmayın.

• Çırpma telini engelleyebilecek veya ona zarar verebilecek besin maddeleri
eklemeyin.

Uygunsuz kullanımdan
kaynaklanabilecek maddi
zarar!

Özellikle spatulanın yumuşak tarafı karıştırma bıçağı tarafından zarar görebilir.

• Karıştırdığınız veya pişirdiğiniz ürünleri karıştırma kabı içinde aşağı doğru
iterken veya karıştırma kabını spatulayla sıyırırken dikkatli olun.

• Spatulayla asla karıştırma bıçağının keskin kenarlarına dokunmayın.

• Karıştırma kabının karıştırma bıçağının bulunduğu kısmını sıyırırken veya
karıştırırken spatulayı yalnızca saat yönünde hareket ettirin.
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3.2 Güvenlik uyarılarının yapısı
Bu kılavuzdaki güvenlik uyarıları güvenlik simgeleriyle ve uyarı sözcükleriyle
vurgulanmıştır. Simgeler ve uyarı sözcüğü size tehlikenin ağırlık derecesi hakkında
bir bilgi verir.

Güvenlik uyarılarının yapısı Her eylemden önce gelen güvenlik uyarıları aşağıdaki gibi gösterilmektedirler:

UYARI
Tehlikenin türü ve kaynağı
Tehlikenin türü ve kaynağına/doğuracağı sonuçlara ilişkin
açıklamalar

• Tehlikenin önlenmesine yönelik önlemler

Uyarı sözcüklerinin anlamları

UYARI Riskten kaçınılmaması durumunda ölüm veya ağır yaralanma
tehlikesi.

DİKKAT Riskten kaçınılmaması durumunda hafif yaralanma tehlikesi.

NOT Riskten kaçınılmaması durumunda maddi zarar tehlikesi.

Güvenlik simgelerinin açıklamaları

Tehlikenin ağırlık derecesi hakkında bir bilgi içeren güvenlik uyarısı

Maddi zarara ilişkin uyarı

3.3 Kullanıcının yükümlülükleri
Thermomix® TM6 ürününün sorunsuz bir şekilde çalışması için aşağıdakilere dikkat
edin:

1. Kullanım kılavuzunu ve ilgili tüm dokümanları dikkate alın.

2. Kılavuzu Thermomix® TM6 ürününün yakınında bulundurun.

3. Thermomix® TM6 ürününün üzerindeki hasarların en kısa zamanda giderilmesini
sağlayın. Bunun için lütfen Müşteri hizmetleri [} 23] departmanına başvurun.
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4 Amaca uygun kullanım
Kendinize ve üçüncü kişilere yönelik tehlikelerden ve de cihazın ve başka mal
varlıklarının zarar görmesinden kaçınmak için cihazı ve aksesuarları yalnızca türüne
ve amacına uygun olarak kullanın.

Thermomix® TM6, yiyecek hazırlamaya yarayan bir mutfak aletidir ve evde veya ev
benzeri kullanım için öngörülmüştür.

Thermomix® TM6 ürünü yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Yetişkinlerin gözetiminde olsalar dahi çocuklar tarafından
kullanılmamalıdır. Çocuklar her halükarda çalışmakta olan cihazlardan ve bağlantı
kablolarından uzak tutulmalıdırlar.

Çocukları olası tehlikeli ısı ve buhar oluşumuna karşı, sıcak yoğuşma suyuna ve sıcak
yüzeylere karşı uyarın.

Thermomix® TM6 ürününün çocukların yakınında kullanılması durumunda
çocukların son derece özenli bir şekilde gözlenmeleri gerekir.

Thermomix® TM6 ürünü asla çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanılmamalıdır.

Gözetim altında değillerse, parçaları birleştirmeden, parçalarına ayırmadan veya
temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.

Cihazlar, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altındayken veya cihazın güvenli bir şekilde
kullanımı hakkında bilgilendirildikten ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anladıktan
sonra kullanılabilir.

Amacına uygun kullanım dışındaki başka bir kullanım yasaktır. Bundan doğabilecek
zararlardan dolayı üretici sorumlu tutulamaz. Ürün üzerinde teknik değişiklikler
yapılması halinde her türlü garanti ve ayıplı mal sorumluluğu geçerliliğini yitirir. Ürün
üzerinde teknik değişiklikler yapılması halinde üreticinin ürün sorumluluğundan ve/
veya satıcının ayıplı mal sorumluluğundan doğan ikame yükümlülükleri ortadan
kalkar.

Cihaz üzerindeki tüm çalışmalarda ilgili tüm dokümanlar ve ekran üzerindeki
yönergeler dikkate alınmalıdır. Uygun olmayan eylemlerde, bunun neden olabileceği
zararlardan dolayı üretici sorumlu tutulamaz.

Cihaz, yetkili bir Vorwerk kuruluşu tarafından satıldığı ülkedeki güvenlik talimatlarına
uygundur. Cihazı satıldığı ülkeden başka bir ülkede kullanırken diğer ülkedeki yerel
güvenlik standartlarına uygunluk garanti edilememektedir. Dolayısıyla Vorwerk bu
nedenle kullanıcıya karşı güvenlik risklerini reddetmektedir.
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5 İlk çalıştırma

5.1 Kurulum yerinin seçilmesi
• Thermomix® TM6 ürününüze mutfağınızda onu rahatlıkla kullanabileceğiniz sabit

bir yer verin.

Kurulum yerinin seçiminde şunlara dikkat edin:

UYARI
Yangın tehlikesi!
Ana cihazı sıcak bir yüzey üzerine koyduğunuzda cihaz alev alabilir.

• Ana cihazı asla ocak (elektrikli ocak, seramik ocak, indüksiyonlu
ocak vb.) veya başka ısıtılmış ya da ısıtılabilir yüzeyler üzerine
koymayın.

• Sıcak yüzeyler ve harici ısı kaynakları arasında yeterli mesafe
olmasını sağlayın.

• Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına
temas etmemesini sağlayın.

UYARI
Uygun olmayan şebeke bağlantısından dolayı elektrik
çarpması tehlikesi!
Uygun olmayan şekilde kurulmuş bir şebeke bağlantısı elektrik
çarpmasına neden olabilir.

• Ana cihazı yalnızca bir uzman tarafından doğru biçimde
kurulmuş bir bağlantı noktasına bağlı olarak kullanın.

UYARI
Yere düşen cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Cihaz çalışırken, özellikle de “Hamur yoğurma” modunda veya
parçalama işlemlerinde hareket edebilir. Cihaz yere düşebilir ve
yaralanmanıza neden olabilir.

• Cihazı temiz, sağlam, düzgün ve yatak bir yüzey üzerine
yerleştirin.

• Tezgahın kenarıyla arasında yeterli mesafe bırakın.

• Çalışırken cihazı asla gözetimsiz halde bırakmayın.

NOT
Uygun olmayan şebeke bağlantısından dolayı cihaz
zarar görebilir!
Ana cihaz uygun olmayan bir şebeke bağlantısına bağlanırsa zarar
görür.

• Cihazı yalnızca üretici tanıtım levhasında belirtilen alternatif
akım voltajında ve şebeke frekansında kullanın.
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NOT
Buhar nedeniyle maddi zarar tehlikesi!
Cihazı mobilyaların (raflar, asma dolaplar vb.) hemen altına
yerleştirirseniz, mobilyalar açığa çıkan buhardan zarar görebilir.

• Cihazı üstünde ve yanında duran nesnelerle arasında yeterli
mesafe olacak şekilde yerleştirin.

• Ayrıca Varoma® setinin yüksekliğini dikkate alın.

1. Thermomix® TM6 ürününüzü, kaymaması için temiz, sağlam ve düz bir çalışma
alanı üzerine koyun.

2. Ana cihazın arka tarafındaki havalandırma açıklığı üzerine kirlerin (sıçrayan yağ
vb.) ulaşamayacağından emin olun.

3. Ekran üzerindeki ve kilitleme kollarındaki koruyucu folyoyu çıkarın.

4. Bağlantı kablosunu Thermomix® TM6 ürününün içinden çıkarın ve Thermomix®
TM6 ürününü elektrik prizine bağlayın.

5. Kablonun ne kadar dışarı çekileceğine kendiniz karar verebilirsiniz (en fazla 1 m).
Bağlantı kablosunun tamamına ihtiyacınız yoksa, geri kalan kısmı Thermomix®
TM6 ürününün içinde gizli kalır.

6. Thermomix® TM6 ürününün dengesini ve terazinin işleyişini bozacağı için ana
cihazı bağlantı kablosunun üzerine koymayın.

5.2 İlk kez açma
Thermomix® TM6 ürünü taşıma modunda sevk edilmiştir.

• Thermomix® TM6 ürününü başlatmak için ayar düğmesine basın.

ð Taşıma modu otomatik olarak devreden çıkar.

İlk kez açtığınızda Thermomix® TM6 ürününüz otomatik olarak temel ayarları size
gösterir. Ekran üzerindeki yönergeleri izleyin.

Ayarları daha sonra da değiştirebilirsiniz.

Ayar seçenekleriyle ilgili diğer ayrıntıları çalıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 
Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Ayarlar altında
bulabilirsiniz.

5.3 İlk temizlik
İlk kez bir Thermomix® TM6 ürünüyle çalışırken önce cihazı yakından tanımalısınız.

DİKKAT
Üretim artıkları nedeniyle sağlığa yönelik tehlike!
Üretim yönteminden dolayı ürününün parçaları üzerinde
tüketilmeye uygun olmayan kalıntılar olabilir. Olası üretim kalıntıları
sağlığınıza zarar verebilir.

• İlk kullanımdan önce besin maddeleriyle temas eden parçaları ve
aksesuarları özenle yıkayın.

İlk temizlik işleminde aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Karıştırma kabını parçalarına ayırın, Karıştırma kabının parçalarına ayrılması
[} 16] bölümüne bakın.
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2. Sonra parçaların ve aksesuarların hepsini elle veya bulaşık makinesinde yıkayın
(ana cihaz hariç).

Temizlikle ilgili ayrıntıları Thermomix® TM6 ürününün üzerinde 
Yardım > Kullanım kılavuzu > Temizlik altındaki kullanım kılavuzunda
bulabilirsiniz

5.3.1 Karıştırma kabının parçalarına ayrılması

Karıştırma bıçağını ve karıştırma kabını ayrıntılı olarak temizleyebilmek için
karıştırma kabını parçalarına ayırmalısınız.

Aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Karıştırma kabını ağzı yukarı gelecek şekilde tutun.

2. Karıştırma kabı tabanını saat yönünde yakl. 30° çevirin ve karıştırma kabı tabanını
aşağı doğru çekerek çıkarın.
Bu sırada karıştırma bıçağı henüz karıştırma kabı içinde kalır.

3. Karıştırma bıçağını dikkatlice bıçakların üstünden tutun ve conta halkasıyla
birlikte karıştırma kabından çıkarın.
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6 Kullanım
Thermomix® TM6 ürününüzü nasıl açıp kapatacağınızı Açma ve kapama [} 17]
bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanım olanaklarıyla ilgili tüm ayrıntıları Thermomix® TM6 ürününün üzerinde 
Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Kullanım altındaki
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

6.1 Açma ve kapama

Thermomix® cihazının açılması TM6

• Ayar düğmesine basın.
ð Thermomix® TM6 ürünü açılır ve önceden ayarlanmış olan başlangıç ekranı

gösterilir.

Thermomix® cihazının kapatılması TM6

1. Ayar düğmesine basın ve ekranda Thermomix® TM6 ürününün kapatılacağına dair
bilgi gösterilene kadar yakl. 5 saniye basılı tutun.

2. Bu bilgi gösterildiğinde ayar düğmesini bırakabilirsiniz.

3. Thermomix® TM6 ürününü kullanmayacaksanız kapattıktan sonra fişini prizden
çekin.

Not Thermomix® TM6 ürününü kullanmadığınızda enerji tasarrufu için 15 dakika sonra
kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlemini iptal edebilmeniz için son
30 saniyede ekranda bir uyarı gösterilir.

6.2 Yardım
• Thermomix® TM6 ürününün ana menüsünde Yardım üzerine dokunun.

Aşağıdaki alt menülere erişebilirsiniz:

> Güvenlik uyarıları (genel güvenlik uyarılarını gösterir)

> İletişim (Vorwerk müşteri hizmetlerinin iletişim bilgilerini gösterir)

> Kullanım kılavuzu (dijital kullanım kılavuzunu açar)

Diğer müşteri hizmetlerinin
görüntülenmesi

Başka bir ülkenin müşteri hizmetlerinin iletişim bilgilerinin gösterilmesini istiyorsanız
aşağıdaki yolu izleyin:

1. İletişim > Küresel iletişim listesi üzerine tıklayın.
ð Ülkeler listesi gösterilir.

2. İletişim bilgilerinin gösterilmesini istediğiniz ülkeyi seçin.
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7 Ayarlar
Ayarlar menüsünü Ana menü > Ayarlar altında bulabilirsiniz.

Ayar seçenekleriyle ilgili tüm ayrıntıları cihaz üzerinde Ana menü > Yardım >
Kullanım kılavuzu > Ayarlar altındaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
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8 Temizlik ve bakım

NOT
Ana cihaz içinde paslanma oluşabilir!
Karıştırma kabı ve özellikle de alt tarafındaki kontak pimleri
temizlikten sonra hala nemli haldeyken karıştırma kabı yerine
yerleştirilirse ana cihaz içinde pas oluşabilir.

• Karıştırma kabını ana cihaz içine yerleştirmeden önce iyice
kurumasını sağlayın.

8.1 Temizlik
Notlar Parçaların hepsi (ana cihaz hariç) bulaşık makinesinde yıkanabilir. Yüksek sıcaklık

etkisi ve üzerine etki eden diğer nesneler nedeniyle deforme olmamaları için plastik
parçaları yalnızca üst sepete ve sıkışık olmayan şekilde yerleştirin.

Bazı plastik parçalarda renk değişimleri olabilir; ama bu ne sağlığınıza ne de ilgili
parçaların fonksiyonuna olumsuz bir etkide bulunmaz.

• Her kullanımdan sonra 
Thermomix® TM6 ürününüzün kullanılan parçalarını özenle temizleyin.

Temizlik olanaklarıyla ve temizlik programlarıyla ilgili ayrıntıları Thermomix® TM6
ürününün üzerinde Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu altındaki
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

8.2 Ana cihazın temizlenmesi

UYARI
Cihaz içine sızan sudan dolayı elektrik çarpması
tehlikesi!
Elektrik ileten yapı parçalarına su temas ettiğinde elektrik çarpabilir!

• Ana cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin.

• Ana cihazı su veya başka sıvılar içine daldırmayın.

• Ana cihazı akan su altına tutmayın.

• Ana cihazın üzerine su dökmeyin.

• Ana cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.

• Ana cihazı yalnızca kuru veya nemli bir bezle temizleyin.

• Ana cihazın gövdesi içine su veya kir girmemesine dikkat edin.

• Cihazı asla dışarıda kullanmayın.

• Her şeye rağmen ana cihaz içine su girerse, Vorwerk yetkili
servisine başvurun.

1. Ana cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.

2. Ana cihazı nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin.

3. Ana cihazın içine nem girmemesi için fazla su kullanmamaya dikkat edin.
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8.3 Düzenli bakım
Düzenli bakım Thermomix® TM6 ürününüzün ömrünü uzatır.

1. Thermomix® TM6 ürününüzü ve aksesuarlarını (karıştırma kabı, bağlantı kablosu
ve karıştırma kabı kapağının conta halkası dahil) olası hasarlara karşı kontrol
edin.

2. Thermomix® TM6 ürününüzü aksesuarları hasarlı haldeyken kullanmayın.

3. Thermomix® TM6 ürününün zarar görmemesi için Thermomix® TM6 ürününün
arka tarafındaki ve tabanındaki havalandırma deliklerini düzenli olarak kontrol
edin.

4. Thermomix® TM6 ürününüzü kullanmadığınızda fişini prizden çekin.

5. Thermomix® TM6 ürününün daha iyi havalandırılması için Thermomix® TM6
ürünü kullanılmadığında karıştırma kabı kapağının deliğini açık bırakın.

8.3.1 Karıştırma bıçağının değiştirilmesi

Thermomix® TM6 ürününün sık sık sert besin maddelerinin parçalanması için
kullanılması nedeniyle karıştırma bıçağı yıpranır. Aşağıdaki tablo, karıştırma
bıçağının değiştirilmesinin ne zaman önerildiğine dair bir genel bakış sunar.

Karıştırma bıçağının 
kullanım sıklığı

Kullanım şekli Karıştırma bıçağının 
değiştirileceği zaman

Yoğun Her gün buz kırıyorum, tahıl vb. öğütüyorum. 6 ay

Orta Haftada bir buz kırıyorum, tahıl vb. öğütüyorum. 2 yıl

Düşük Neredeyse hiç buz kırmıyorum ve tahıl öğütmüyorum. 4 yıl

Yeni bir karıştırma bıçağını Thermomix® danışmanınız yardımıyla veya Vorwerk
websitesindeki e-mağazadan sipariş edebilirsiniz.
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9 Arızaların giderilmesi

UYARI
Ana cihaz veya bağlantı kablosundaki hasarlardan
dolayı elektrik çarpması tehlikesi!
Ana cihaz veya onun bağlantı kablosu zarar görmüşse elektrik
çarpabilir.

• Ana cihazı, bağlantı kablosunu ve fişi, aksesuarları olası bir hasar
olup olmadığı bakımından düzenli olarak kontrol edin.

• Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına
temas etmemesini sağlayın.

• Cihazı asla bağlantı kablosu hasarlı haldeyken kullanmayın.

• Ana cihazı yere düştükten sonra veya herhangi bir şekilde hasar
aldıktan sonra kullanmayın.

• Ana cihazda veya bağlantı kablosunda hasar olması halinde
cihazı incelenmesi, onarılması ya da elektriksel veya mekanik
ayarlamalar için Vorwerk yetkili servisine gönderin.

• Ana cihazın şebeke bağlantı kablosu zarar gördüğünde kablo,
herhangi bir riskin önlenmesi için üretici, yetkili servis veya
benzer bir uzman kişi tarafından değiştirilmelidir.

• Asla ana cihazı kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın.

• Karıştırma kabının kontak pimlerinin girdiği deliklerin içine asla
elinizi sokmayın ve bu deliklere herhangi bir nesne sokmayın.

Arıza: Olası nedeni ve giderilmesi:

Karıştırma kabının altına sıvı kaçtı. – Derhal elektrik fişini çekin.

– Karıştırma kabının alt kısmındaki fazla sıvıyı bir havluyla alın.

– Sıvının ana cihazın içindeki hassas yapı parçalarına ulaşmaması için ana
cihazı hareket ettirmeyin veya devirmeyin.

– Cihazın içini açmaya çalışmayın. Cihaz, sizin tarafınızdan bakım
yapılabilecek parçalar içermez.

– Sıvının ana cihazın içine girip girmediğinden emin olamıyorsanız
Thermomix® TM6 ürününü çalıştırmayın. Müşteri hizmetleri [} 23]
departmanına başvurun.

Thermomix® TM6 ürünü açılmıyor. Muhtemelen ana cihaz doğru şekilde bağlanmamıştır.

– Bağlantı kablosunun doğru şekilde prize takılmış olduğunu kontrol edin.

Karıştırma kabı Thermomix® TM6 ana
cihazı içine yerleştirilemiyor.

Muhtemelen karıştırma kabı doğru şekilde birleştirilmemiştir.

– Karıştırma kabı tabanının doğru şekilde kilitlenmiş olup olmadığını
kontrol edin.

Thermomix® TM6 ürünü ısıtmıyor. Muhtemelen ısıtma süresi doğru ayarlanmamıştır.

– Zaman göstergesinin ayar dairesi üzerinden bir süre ayarlamış olup
olmadığınızı kontrol edin.

Muhtemelen sıcaklık seçilmemiştir:

– Sıcaklığı ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol edin.
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Thermomix® TM6 ürünü çalışırken
duruyor.

Motor kapatma işlemi gerçekleşmiştir.

– Karıştırma kabını ana cihazdan çıkarın.

– İçindeki miktarı azaltın ve/veya biraz sıvı ekleyin.

– Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin (soğuma süresi).

– Karıştırma kabını tekrar yerine yerleştirin.

– Ana cihazın arka tarafındaki havalandırma deliklerinin serbest
olduğundan emin olun.

– Ana cihazı ayar düğmesi üzerinden tekrar çalıştırın.

Soğuma süresinin ardından hala sistem mesajı gösteriliyorsa Müşteri
hizmetleri [} 23] departmanına başvurun.

Thermomix® TM6 ürünü doğru tartmıyor. Muhtemelen Thermomix® TM6 ürünü uygun olmayan şekilde kurulmuştur.

– Ana cihaza herhangi bir nesnenin dayanmadığından emin olun.

– Bağlantı kablosunun gergin olmamasına dikkat edin.

– Thermomix® TM6 ürününün düz, temiz ve kaymaz bir yüzey üzerinde
durduğundan emin olun.

– Tartma işlemi sırasında Thermomix® TM6 ürününe dokunmayın.

Thermomix® TM6 ürünü temel pişirme
fonksiyonlarını yarıda kesiyor.

Muhtemelen karıştırma kabına yanlış malzemeler konulmuştur.

– Karıştırma kabını ana cihazdan çıkarın ve karıştırma kabını boşaltın.

– Boş karıştırma kabını yeniden ana cihazın içine yerleştirin.

– Pişirme işlemini baştan başlatın.

Thermomix® TM6 ürünü WLAN üzerinden
bağlanamıyor.

Muhtemelen bağlanılabilecek bir ağ yoktur.

– WLAN ağınızı kontrol edin.

Muhtemelen WLAN fonksiyonu devre dışıdır.

– Ağ ayarlarını yapın, bkz. 
Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Ayarlar >
WLAN kurulumu.

Herhangi bir ağ kurulumu yapamıyorsanız Müşteri hizmetleri [} 23]
departmanına başvurun.
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10 Müşteri hizmetleri

Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi

Levent Mah. Çamlık Cad. No:19

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

destek@vorwerk.com.tr

www.thermomix.com.tr

Çağrı Merkezi 0850 2553000

Bu kullanım kılavuzu www.thermomix.vorwerk.com.tr sitesinde diğer dillerde de
mevcuttur.
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11 Garanti
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı

veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin
azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen
malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Garanti
süresi için satın alma sözleşmesine bakın.

Thermomix® TM6 sadece Vorwerk Thermomix® müşteri hizmetleri ya da yetkili
Vorwerk servisi tarafından onarılabilir.

Sadece Thermomix® TM6 ile birlikte sağlanan parçaları veya Vorwerk Thermomix®
orijinal yedek parçalarını kullanın. Thermomix® tarafından Thermomix® TM6 için
sağlanmayan parçalar veya ekipmanlar ile kullanmayın. Aksi takdirde garanti
geçersiz sayılır.

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla
belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem
Heyetlerine yapabilir.
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12 Yasal Düzenlemeler

AB Üyesi Ülkelerde yaşayan müşteriler için

Aletin tasfiyesi

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp tenekesi sembolü, elektrik ve elektronik aletlerin
normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eski
elektronik aletler, herhangi bir ücret ödemeden belediyelerin toplama alanlarına
atılabilir. Alternatif olarak, eski elektronik aletlerinizi yerel Vorwerk mağazanıza
götürebilirsiniz. Yakınınızda Vorwerk mağazası yoksa eski aletler DHL aracılığıyla bize
yollanabilir.

Lütfen eski elektronik aletlerinizi kırılmaları ve mekanik sıkışmayı önleyecek şekilde
doğru paketlediğinizden emin olun. Kirlenme nedeniyle sağlık veya güvenlik riskinin
söz konusu olması durumunda eski aletler kabul edilmeyebilir.

Kayıt numarası:

WEEE kay. no. DE 86265910.

TÜRKİYE’DE yaşayan müşteriler için

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a
dayanılarak yürürlüğe konulan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına
dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

1. Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

– Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

– Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

– Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

– İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik
haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi
hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 58’inci
maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi
içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
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5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim
tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin
seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından
biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici
Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
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13 Teknik Bilgiler
Güvenlik işareti/Test işareti/
Uygunluk

Motor Bakım gerektirmeyen Vorwerk relüktans motor, anma gücü 500 W. 
100–10700 devir/dakika arasında kademesiz hız ayarı 
(yumuşak karıştırma kademesi: 40 devir/dakika).
“Hamur yoğurma” modu için özel hız kademesi (fasılalı mod). 
Elektronik motor koruması üzerinden aşırı yüke karşı korumalıdır.

Isıtıcı Güç çekişi 1000 W.
Aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.

Entegre terazi Ölçüm aralığı 1 ila 3000 g
Ölçüm aralığı -1 ila -3000g

Gövde Yüksek kaliteli plastik

Karıştırma kabı Paslanmaz çelik, entegre ısıtıcılı ve sıcaklık sensörlü. Azami doldurma miktarı 2,2 litre

Bağlantı değerleri Yalnızca 220-240 V 50/60 Hz alternatif akım içindir (TM6-1).
Azami güç çekişi 1500 W.
Bağlantı kablosunun uzunluğu: 1 m, dışarı çekilebilir.

Stand-by tüketimi 0 W

WLAN bağlantı bilgileri 2,4 GHz 2,412 GHz – 2,472 GHz 100mW (< 20 dBm) IEEE Std 802.11b/g/n™

5 GHz 5,150 GHz – 5,350 GHz
5,470 GHz – 5,725 GHz

100mW (< 20 dBm) IEEE Std 802.11n/a/ac™

Cihaz, AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO ve TR’de 5,150 GHz – 5,350 GHz frekans aralığında
çalıştırılmak kaydıyla yalnızca kapalı alanlarda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygunluk beyanı Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG firması, Thermomix® TM6 cihazının telsizB
ekipmanı tipinin 2014/53/AB yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki adreste sunulmuştur: 
https://corporate.vorwerk.com/en/ec-declaration-of-conformity/

Ana cihaz boyutları 34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Varoma® boyutları 13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ana cihaz ağırlığı 7,95 kg

Varoma® ağırlığı 0,80 kg

13.1 Üretici
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

Deutschland
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