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GİRİŞ 
 
Tebrikler ve Tribest ailesine hoş geldiniz! Tribest® Dynapro® Vakumlu Blender‘ı satın 
almanız, sizin daha sağlıklı bir hayat yaşamaya karar verdiğinizi gösterir. Her bir 
Tribest ürününde olduğu gibi Dynapro’nun zengin özellikleri, tek bir amaç uğruna 
yapılan akıllı seçimlerin bir sonucudur: Sağlıklı Yaşamı Kolaylaştırmak.  
 
Dynapro, favori tariflerinizin lezzetini, dokusunu ve besin içeriğini zenginleştiren eşsiz 
bir vakumlu blender sistemine sahiptir. Bu sistem blender kabındaki havayı yok 
ederek gıda malzemelerinizin oksidasyonunu neredeyse yok etmekte ve size fayda 
sağlayan antioksidanlar, enzimler ve besin maddelerini korunmaktadır. Vakumlu 
blender işlemi aynı zamanda sizin normal, yüksek hızlı blenderlarla yapamayacağınız 
dokular oluşturmanızı da sağlar. 
 
Dynapro, ayrıca ısı nedeni ile oluşan besin değeri kaybını da düzenlemeye yardımcı 
olmaktadır. Çiğ tariflerinizin çiğ kalmasını sağlamak amacıyla, blender kabındaki 
sıcaklık 47,7°C’nin üzerine çıkması durumunda, Çiğ Sıcaklık Göstergesi maviden 
beyaza dönmektedir. 
 
Dynapro, en sert malzemelerde bile blender işlemini kolaylaştırmak için, güçlü bir 2.5 
HP motora, 4-uçlu entegre bir bıçağa ve 1800 gr kapasiteli bir blender kabına 
sahiptir.  Üç çalıştırma modu ile mükemmel ve istikrarlı sonuçlar elde etmeyi 
kolaylaştırır. Manüel (Manuel) modu, blender işlemini hassasiyetle kontrol etmenizi 
sağlar. Zamanlayıcı (Timer) modu, istikrarlı sonuçlar için blender sürelerini istediğiniz 
gibi ayarlamanızı sağlar. Tek Tuş (One-Touch) modu, Ön Ayar (Preset Button) 
tuşlarından birine basarak 30 saniyelik aralıklarla blender, puls veya kombinasyonlu 
blender yapmanızı kolaylaştırır. Ön Ayar Tuşlarından birine her bir basış, geri sayım 
zamanlayıcısına 30 saniye ekler. Böylelikle bir buçuk dakika kadar puls isterseniz tek 
yapmanız gereken şey Puls Ön Ayar Tuşuna (Pulse Preset Button) 3 kez basmak 
olacaktır. 
 
Dynapro’nuzu tanımak için birkaç dakika ayırın ve ambalajınızın içinde bulunması 
gereken tüm parçaları teslim aldığınızdan emin olun. Dynapro’nuzu ilk kez 
kullanmadan önce tüm parçaları sıcak su ve yumuşak bir deterjanla yıkamanızı 
öneririz. Bir kez bunu yaptıktan sonra, artık kendiniz ve aileniz için nefis tatlar 
oluşturmaya hazırsınız demektir. Uygun kullanım ve bakım talimatları için lütfen 
kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.  
 
Herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya ipuçları için lütfen bizimle iletişime geçmeye 
çekinmeyin. Yardımcı olmaktan her zaman memnun oluruz.  
 
Sizden www.tribestlife.com adresinde Tribest Dynapro’yu değerlendirmenizi rica 
ediyoruz. Geri bildiriminiz bizim için değerlidir.  
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ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI 
 
Elektrikli aletler kullanılırken aşağıdakiler de dahil, temel güvenlik kurallarına her 
zaman uyulmalıdır.  
1.Tüm talimatları okuyun. 
2.Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için motoru ve kablosunu suya veya 
başka sıvıya sokmayın.  
3.Herhangi bir alet çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında, 
yakın gözetim gereklidir.  
4.Kullanılmadığında, parçaları takarken veya sökerken ve temizleme işleminden 
önce fişten çekin. 
Kullanılmadığında, parçaları takma ve sökme işlemlerinden önce ve temizlemeye 
başlamadan önce aletin ‘OFF’ konumunda olduğundan emin olun.  
5.Hareket eden parçalarla temas etmekten kaçının.  
6.Hiçbir aleti, hasarlı bir kablo veya fişle veya alet arızalandıktan sonra veya 
düştükten sonra veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünde çalıştırmayın. Aleti en 
yakın yetkili servise, inceleme, tamir için veya elektrikli veya mekanik ayar için 
götürün.   
7.Üretici tarafından önerilmeyen veya satılmayan ek parçaların kullanılması elektrik 
çarpmasına, yangına veya yaralanmaya yol açabilir. 
8.Dış mekanlarda kullanmayın. 
9.Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasını engelleyin.  
10.Fırın dahil olmak üzere kablonun sıcak yüzeylerle temas etmemesini sağlayın.  
11.Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 

 
BU TALİMATLARI SAKLAYIN. 

 

 
ÇEVRE TALİMATLARI 
 
AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması: 
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri 
içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu 
nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. 
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. 
Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri 
kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü 
atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa 
çalışmaz duruma getirin. 
 
Ambalaj bilgisi: 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden 
üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin 
belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. 
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UYARI 
 
• Motoru sökmeyin, tamir etmeyin veya değiştirmeyin, aksi takdirde yangın, elektrik 
çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Tamir için satıcı ile iletişime geçin 
• Kablo veya fiş tahrip edilmiş veya zarar görmüşse bunu herhangi bir elektrik prizine 
sokmayın veya prizden çıkartmayın. Onarım için yetkili bir elektrikçiyle iletişime geçin, 
aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. 
• Motordaki hiçbir açıklığa veya deliğe herhangi bir yabancı madde koymayın, aksi 
takdirde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir.  
• Çocukların yakınında herhangi bir alet çalıştırıldığında kesinlikle gözetim gereklidir; 
uygun olmayan bir şekilde çalıştırma veya blenderin yere düşürülmesi yaralanmaya 
veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.  
• Elleriniz ıslak olduğunda makineyi prize takmayın veya prizden çıkartmayın, aksi 
takdirde elektrik çarpması veya yaralanma oluşabilir. 
• Kabloyu doğru bir şekilde prize takın, aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın 
oluşabilir.  
• Sadece uygun voltajlı elektrik kullanın, aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın 
oluşabilir. Farklı bir voltaj söz konusu olduğunda transformatör kullanın. 
• Kabloyu ezerek kıvırmayın veya bağlamayın. Kabloyu çekiştirmeyin ve sıcak yerlere 
yaklaştırmayın. Kabloyu ağır bir nesnenin altına sokmayın veya dar bir alana 
sıkıştırmayın. Kablonun zarar görmesi elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.  
• Cam kapları ve bıçakları kullanımdan hemen sonra yıkayın.  
• Yaralanma riskini azaltmak için, cam kap doğru bir şekilde yerleştirilmeden, bıçak 
tertibatını asla motorun üzerinde takmayın.  
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PARÇALAR & ÖZELLİKLER 
 
Paslanmaz Çelik Kepçe 

Blender çalışırken yiyeceği aşağı doğru itmek için 
kullanılır.  
 
Vakumlu Kapak  

Takması, çıkartması ve temizlemesi kolaydır.  
Makine çalışırken her zaman büyük kapağı ve küçük  
kapağı kullanın. Vakumlu blender için Vakumlu El 
Pompası ile birlikte kullanın.   

 
Bıçak Montajı 

4-çatallı, komple paslanmaz çelik bıçaklar.  
 
Kap 

1800 gr kapasiteli. Ons, kap (cup) ve mililitre ölçekli.  
 
Sabitleme Somunu  
 
Kap Altlığı 
 
Özel LCD & LED Arka Işık 

Makinenin durumunu gösterir. 
 
Değişken Hız Ayarı & Başlat/Durdur Tuşu 

Bıçakların hızını manuel olarak kontrol etmek için  
Değişken Hız Ayarını (Variable Speed Dial) kullanın.  
Makineyi çalıştırmak veya duraklatmak için  
Başlat/Durdur (Start/Pause) tuşuna basın.  
 
Açma/Kapama (On/Off) Anahtarı 
Makinenin güç kaynağını kontrol eder.  
 
Değişken Zaman Ayarı & Mod Tuşu 
Blender zamanını manüel olarak kontrol etmek için  
Değişken Zaman Ayarını (Variable Time Dial) kullanın.  
Mod tuşuna (Mode Switch) basarak farklı modlara  
geçişi sağlayın. 
 
 

Üç Ön Ayar Tuşu  
Püreleme, Doğrama ve Kombinasyon                                                                                                                                                                                                                                             
ön ayar tuşları.   
 
Özellikler 
• 2.5 pik HP, turbo soğutma fanı&termal koruyucu 
• 2 mod (manuel & zamanlayıcılı) & 3 ön ayar düğmesi 
• 1,8 kg kapasiteli kap 
• Sessiz soğutmalı tasarımı 
• Entegre edilmiş 4-uçlu bıçak 
• Arka aydınlatmalı LCD ekran 

 

    LCD  
 ekran 

Kepçe 

  Kapak      
 (Küçük) 

 

Kapak  

(Büyük) 

Bıçak 

Kap 

Sabitleme 
Somunu 

 

Kap Altlığı 
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Açma-kapama 
anahtarı 

Değişken Hız 

Ayarı&Başlat/Durdur Tuşu 

Değişken Zaman 
Ayarı&Mod Tuşu 

Ayar Tuşları 

Üç Ön Ayar Tuşu 



  KUMANDA PANELİ 
 
1.Açma/Kapama Düğmesi (On/Off) 
Açma/Kapama (On/Off) anahtarı makinenin 
sağ alt tarafına yerleştirilmiştir ve makineye 
gelen gücü kontrol eder.  
 

 
 
 
 
 

2.LCD Ekran 
Makine Durum Göstergesi 
 

3.Değişken Hız Ayarı & Başlat/Duraklat (Start/Pause) Tuşu 

Manuel zamanlayıcı modda, ayar butonunu çevirerek dakikada devir sayısını 
ayarlayın ve işlevi başlatmak/duraklatmak için tuşa basın. Manuel modda herhangi 
bir hız ayarı bulunmaması durumunda işlem güvenlik nedeniyle 1 dakika sonra 
duracaktır (dahili işlev). 
 
4. Değişken Zaman Ayarı & Mod (Mode) Tuşu 
Manuel ve zamanlayıcı modu arasında değişmek için tuşa basın, zamanlayıcı 
modunda rpm ayarı için ayar butonunu çevirin.  
 
5. Püreleme (Blend) Ön Ayar Tuşu  
30 saniyelik blender işlemi için Püreleme Ön ayar Tuşuna basın. Püreleme Ön ayar 
Tuşuna her bastığınızda, toplam blender süresine otomatik olarak 30 saniye daha 
eklenecektir. Örneğin; bir buçuk dakikalık bir blender işlemi için Püreleme Ön ayar 
Tuşuna üç kez basın (30 sn. + 30 sn. + 30 sn. = 90 sn.) Başlat/Duraklat (Start/Pause) 
Tuşuna basıldığında zaman ayarlayıcı 00:00’ı gösterecektir. 
 
6.Doğrama (Pulse) Ön ayar Tuşu 

30 saniye boyunca otomatik doğrama için Doğrama Ön Ayar Tuşuna basın. Doğrama 
Ön Ayar Tuşuna her bir basma toplam doğrama süresine 30 saniye ekleyecektir. 
Örneğin: bir buçuk dakika doğrama için Puls Ön Ayar Tuşuna 3 kez basın (30 san. + 
30 San. + 30 san. = 90 san.) Başlat/Duraklat (Start/Pause) Tuşuna basıldığında 
zaman ayarlayıcı 00:00’ı gösterecektir.  
 
7. Kombinasyon Ön Ayar Tuşu 
30 saniyelik püreleme işleminden önce üç sefer doğrama işlemi için Kombinasyon 
Ön Ayar Tuşuna basın. Kombinasyon Ön Ayar Tuşuna her bastığınızda, toplam 
çalışma süresine otomatik olarak 30 saniye daha eklenecektir Örneğin; bir buçuk 
dakikalık bir blender işlemi için Kombinasyon Ön Ayar Düğmesine üç kez basın (30 
sn. + 30 sn. + 30 sn. = 90 sn.) Başlat/Duraklat (Start/Pause) Tuşuna basıldığında 
zaman ayarlayıcı 00:00’ı gösterecektir.. 
 
8) LED Durumu 

Manuel mod: Mavi, Zamanlayıcı mod: Kırmızı, Otomatik Mod: Mor  
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VAKUMLU EL POMPASI NASIL KULLANILIR 
 

1. Kabın üzerindeki vakumlu kapağı sabitleyin.     
 

 

  

 

 

 

 

 

2. Vakumlu pompayı küçük kapağın üstüne yerleştirin.     
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vakumlu pompayı çalıştırın. 
 

 

 
   

 

 

 
 

4..30 saniye kadar çalıştırın.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                              5. Pompayı çıkartın. Pompa çıkartıldıktan sonra kapak otomatik olarak kapanmalıdır.  
  
                                                       

 

                                            
 
 
                                          
                                          6.  Blend edebilirsiniz. 
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ÇİĞ GÖSTERGESİ HAKKINDA 
 

Ölçü Kabı üzerindeki yıldız mavi ise içerdeki 
sıcaklık Çiğ Sıcaklık seviyesinde demektir 
(48°C’den daha az). Beyaza döndüğünde 48°C 
üzerinde demektir ve artık çiğ sıcaklıkta değildir.   
 
 
 
 

 
TEMİZLEME VE BAKIM 

 
Ana Gövde 

1. Güç kablosunu fişten çekin.  
2. Dış yüzeyini, yumuşak bir sıvı deterjana veya sıcak suya batırılmış, nemli, 
yumuşak bir bez veya süngerle silin. Motorun olduğu bölümü suya sokmayın.  
3. Daha iyi temizlemek için kap altlığı çıkartılabilir. 
4. Tuşları rahatça çalışabilecekleri şekilde iyice temizleyin. Kullanımdan dolayı 
yapışkan olabilirler. Pamuklu bir bezi ev tipi bir yağ sökücü veya temizlik sıvısı ile 
ıslatın ve düğmelerin etrafındaki olukları silin. Tüm yüzeyleri derhal kurutun.  
5. Yumuşak bir bezle parlatın.  
 
Kap  

1. Kabı yarısına kadar sıcak su ile doldurun ve birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı 
ekleyin. 
2. Kapağı kapalı konumuna getirin. 
3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:  
   
Manuel Hız:  
a. Değişken Hız Ayarını (Variable Speed Dial) minimuma çevirin. 
b. Başlatma/Durdurma (Start/Pause) Tuşuna basın. 
c. Değişken Hızı yavaşça maksimuma çıkartın.  
d. Makineyi 30 ila 60 saniye çalıştırın.  
 
• HİÇBİR ZAMAN makinenin ana gövdesine su girmesine izin vermeyin. 
• Blender’ı yiyecek kalıntılarından temizlemek için HİÇBİR ZAMAN çamaşır suyu gibi 
sert temizleyiciler kullanmayın. 
• HİÇBİR ZAMAN parçaları, özellikle motor bölümünü, düşürmeyin. Garantimiz 
kazaen oluşan hasarları kapsamamaktadır.   
 
Kapaklar dışındaki tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilirler.  
 

 
 
 
 
 

Çiğ Sıcaklık Göstergesi 

Mavi 48°C 
altında  

Beyaza 
değiştiğinde 
48°C ve üstü 
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Saklama: 

• Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. 
• Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin. 
• Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. 
• Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 
 
Taşıma ve nakliye: 

• Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın 
ambalajı, cihazı fiziksel hasarlar a karşı koruyacaktır. 
• Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. 
• Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. 

 

PROBLEM ÇÖZME 
 
Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyici 

Makineniz özel bir özellikle donatılmıştır: Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyici. Bu 
dahili özellik motoru korumak ve makinenizin aşırı ısınmasını engellemek üzere 
tasarlanmıştır. Bu Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyici devreye girdiğinde motorun 
kapanmasını sağlar ve hafif bir koku çıkartmasına sebep olabilir. 
 
Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyicinin devreye girmesi durumunda, makinenizi 
kolayca yeniden çalıştırmak için bu kılavuza başvurun. 
 
Sabitleme Somununun Gevşemesi 
Kabınızın altındaki sabitleme somununun gevşemesi ve bıçak kısmını artık güvenli 
bir şekilde tutamaz hale gelmesi durumunda, KABI KULLANMAYA DEVAM 
ETMEYİN.    

 
 

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARÇA  Dynapro Vakumlu  Blender 

MODEL  DPS-1050 

MOTOR  ~2.5 pik HP motor 

 ELEKTRİK SINIFLANDIRMASI  230V~, 50/60Hz, 6.5A 

EBAT    246 mm(Genişlik) x 270 mm(Derinlik) x 454 mm(Yükseklik) 
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SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA 

 
Ürünün servise ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi 

içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmamaya başladığında 

lütfen şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız. 

 
Ana servis merkezi: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 
 
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler: 
Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti 

prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak, vb) garanti 

kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır. 

 
Kullanım Ömrü bilgisi 
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler 

Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 

 
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler: 
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak 

kullanmadığınız sürece cihazınızı kapatın ve fişden çekiniz. 

 
İthalatçı Firma: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 
 
Üretici Firma: 
Corrupad Korea 
348 Wonam-Ro, namsa-Myun, Cheoin-Gu,  
Youngin-Si, Kyunggi-Do, 449-881, Kore 
Tel: 82 31 339 6884 
 
Menşei: Kore 
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