
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  



 
  

Personal Blender 
PBG-5050 

KULLANIM KILAVUZU 

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz! 
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GİRİŞ 
 

Tebrikler ve Tribest ailesine hoş geldiniz! Tribest® Personal Blender'i satın almanız, 
daha sağlıklı bir hayatınız için yaşamak için karar verdiğinizi göstermektedir.Her bir 
Tribest ürünü ile ilgili olduğu gibi Tribest Personal Blender'in zengin özellikleri, tek bir 
şeyi gerçekleştirmek için yapılan akıllı seçimlerin bir sonucudur: Sağlıklı Yaşamı 
Kolaylaştırmak. 
 
Personal Blender Yeni Tribest, kimyasalsız karıştırma işlemini daha kolay ve taşınabilir 
hale getirir. Paslanmaz çelik bıçak tertibatı ve kırılmaz cam kapları besleyen plastik ile 
temadan sıfıra indirir. En sevdiğiniz tarifleri saklarken veya yanınızda taşırken 
plastikleştiriciler veya zararlı kimyasalların içlerine işleyeceği konusunda endişeniz 
olmaz. Değişken Hız Ayarı size maksimum kontrol sağlar ve 1-Dokunuşlu Puls Butonu 
arzu ettiğiniz kıvamı elde etmenizi kolaylaştırır. Paslanmaz Çelik Bıçak Tertibatı kolay 
temizleme için parçalara ayrılır ve bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir. PBG-5050, 
tüm karıştırma işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için 225 gr, 450 gr ve 680 gr'lık cam 
kaplarda bulunur. 
 
Tribest Personal Blender’ınızı tanımak için biraz zaman ayırın ve ambalajınızın içinde  
bulunması gereken tüm parçaları teslim aldığınızdan emin olun. Tribest Personal 
Blender’ınızı ilk kez kullanmadan önce tüm parçaları sıcak su ve yumuşak bir 
deterjanla yıkamanızı öneririz. Bir kez bunları 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 ve ipuçları için lütfen bizimle 1-888-254-7336 
numaralı telefondan veya service@tribest.com karşı iletişime geçmeye çekinmeyin. 
Yardımcı olmaktanher zaman mutlu oluruz. 
Tribest Personal Blender PGB-5050'yı nereden satın almış olursanız olun, ürün 
hakkında değerlendirme yapmanızı rica ederiz. Geri bildiriminiz bizim için değerlidir. 
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ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI 
Elektrikli aletler kullanılırken aşağıdaki temel güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. 
Elektrikli aletler kullanıldığında aşağıdakiler dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine 
her zaman uyulmalıdır: 
 
1.Tüm talimatları okuyun. 
2.Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için motorun bulunduğu alt bölümü    
suya veya başka bir sıvıya sokmayın.  
3.Herhangi bir alet çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında,  
yakın gözetim gereklidir.  
4. Sadece aletinize uygun olan elektrik gücüne sahip bir elektrik prizine takın.  
Bunun aksine hareket edilmesi aletinize zarar verecek ve garantiyi geçersiz     
kılacaktır. 
5. Kullanılmadığında veya temizleme işleminden önce prizden çekin. 
6. Olası arızalara karşı kabloyu ve fişi düzenli olarak kontrol edin. Hiçbir aleti hasarlı  
güç kablosu veya priz ile çalıştırmayın. Tabanı arıza yaptığında veya blender  
düşürüldüğünde veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünde çalıştırmayın.  
İnceleme, tamir veya elektrikli veya mekanik ayar için en yakın yetkili servis merkezi ile 
iletişime geçin. 
7.Blenderin üreticisinin tavsiye etmediği veya satmadığı parçalar yangına, elektrik 
çarpmasına veya yaralanmaya yol açabileceğinden bunları kullanmayın.  
8.Güç kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmamasını sağlayın. 
9. Bıçaklar keskindir, dikkatli kullanın. Hareketli parçalara temas etmekten kaçının.  
10. Blender’i sadece amacına uygun olarak kullanın. Sadece ev içi kullanım içindir. Ticari 
amaçla kullanılmaz.  
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 
 
• Motor 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 bunlardan herhangi bir elektrik 
prizine sokmaz 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 any bir yabancı madde koymayın, aksi takdirde 
yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. 
• Çocukların yakınında herhangi birinde alet çalıştırıldığında kesinlikle gözetim 
gereklidir; uygun olmayan bir şekilde çalıştırma veya blenderin yere düşürülmesi 
yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına yol açabilir. 
• Elleriniz ıslak makinelere ödül takmayın veya prizden çıkartmayın, aksi takdirde 
elektrik çarpması veya yaralanma oluşabilir. 
• Kabloyu doğru bir şekilde ödül takın, aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın 
oluşabilir. 
• Sadece uygun voltajlı elektrik kullanımı, aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın 
oluşabilir. Farklı bir voltaj sözünün değiştir transformasyonu 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 kapılar ve bıçakları kullandıktan hemen sonra yıkayın. 
Yaralanma riskini azaltmak için, cam kap doğru bir şekilde yerleştirilmeden, bıçak 
tertibatını asla motorun üzerinde takmayın. 
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ÖNLEMLER 
•Blender düz bir yüzey üzerinde çalıştırılmalıdır, aksi takdirde yaralanma veya kaza 
meydana gelebilir.   
•Çalışırken Blender’ı hareket ettirmeyin, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya 
yaralanma meydana gelebilir. 
•Yanlış çalıştırma veya uygunsuz kullanım alete zarar verebilir ve kullanıcının 
yaralanmasına neden olabilir.  
•Alet amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Hatalı kullanımdan veya 
uygunsuz çalıştırmadan doğacak olası herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk 
alınamaz. 
•Aleti veya fişi suya veya başka bir sıvıya sokmayın. Bu, ölümcül bir elektrik 
çarpmasına neden olabilir. Alet veya fiş kazaen ıslanacak olursa aleti derhal fişten 
çekin ve yeniden kullanmadan önce bir elektrikçinin kontrol etmesini sağlayın. 
•Aleti, ıslak ellerle, nemli bir yüzeyde veya motorun kendisi ıslak iken kullanmayın.  
•Kablonun keskin kenarlardan sarkmasına izin vermeyin ve sıcak nesnelerden ve açık 
alevlerden uzak tutun. Fişi prizden sadece fişten tutarak çekin.  
•Ekstra koruma için, elektrikli ev aletleri kurulumunu, 30mA’dan daha yüksek 
olmayan bir nominal kesme akımına sahip, arıza akım kesici ile donatmak 
mümkündür. Tavsiye için elektrikçinize danışın. 
•Kullanım sırasında kablonun veya uzatma kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya 
birinin ayağına takılması gibi tehlikelerin söz konusu olmadığından emin olun. 
•Bir uzatma kablosu kullanıldığında, kablonun, aletin elektrik tüketimine uyumlu 
olması gerekmektedir, aksi takdirde uzatma kablosunun veya fişin aşırı ısınması söz 
konusu olabilir.    
•Aleti açık alevlerden uzakta (örneğin gazlı ocak gibi) ve çocukların ulaşamayacağı 
sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yere yerleştirin. 
•Cam kaplar sadece motor tabanlığı ile kullanmak içindir.  
•Alet prize bağlı olduğu sürece, çalışır durumda olmadığında bile az miktarda bir akım 
alete akmaya devam edecektir. 
•Kabloyu cihazı taşımak için asla kullanmayın.  
•Çocukların alet ile oynamadıklarından emin olmak gerekmektedir. 
 
 

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM SÜRESİ 
Blenderin tavsiye edilen kullanım süre, 30 saniye çalıştırma ve 30 saniye dinlendirme 
şeklindedir.  
•Aşırı ısınmayı otomatik engelleme özelliği motorun yüküne ve kullanım süresine 
bağlı olarak devreye girebilir. Motor ısındığı takdirde ve kapandığında, kullanıma 
devam etmeden önce motor soğuyuncaya kadar bekleyin.  
•Aşırı ısınmayı otomatik engelleme özelliğinin devreye girmesinden nasıl 
kaçınılacağına dair bilgi almak için Problem Çözme Bölümünü inceleyin. 
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PARÇALAR & ÖZELLİKLER 

 
 
Açma/Kapama (On/Off) Güç Düğmesi 
Açma/Kapama Düğmesi makineye gelen elektriği kontrol eder.  
 
Değişken Hız Ayarı & Doğrama (Start/Stop) Düğmesi:  
Değişken Hızı Ayarını yaparak & Dğrama için basınız.                                Açma/Kapama Düğmesi 
         
                                                                                                                                             
LED Güç Göstergesi: 
Aletin Hız Durumu Gösterir.  
Kapların uygun bir şekilde takıldığını belirtir. 
 
Taban kapağı:  
Bıçakları ve Silikon Conta’yı motora sabitler.  
  
Bıçak: 
Entegre edilmiş 6-çatallı bıçak ve Silikon Conta.  
 
Kaplar: 
Şunları içermektedir: 
(1) 225 gr’lık cam kap 
(1) 450 gr’lık cam kap 
(1) 700 gr’lık cam kap 
(1)Saklama kapağı                                                                                                             
(2) içme kapağı 
 
                                                                                                                                      
Özellikler 
•HP: 0.67 pik turbo soğutma fanı & termal koruyucu motor 
•Hassas karıştırma kontrolü için tek  
dokunuşla puls  
•Paslanmaz çelik bıçak 
•Entegre edilmiş 6-uçlu bıçak 
•Güvenlik kilidi 
•Bıçak malzemesi: Paslanmaz çelik 
•LED güç göstergesi 
•3 boy cam kap (225, 450, 700 gr)  
•4 seviyeli hız kontrolü 
 
 
  

Değişken Hız Ayarı 

 

LED Güç Göstergesi 

 
Doğrama Düğmesi 

 

Paslanmaz Çelik Bıçak Tertibatı 

 

Silikon Conta 

 

Taban Kapağı 

 

Saklama Kapağı 

 
İçme Kapağı 

 

225 gr 
(8 ons) 

 
450 gr (16 ons) 

700 gr 
(25 ons) 
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KONTROL PANELİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Açma/Kapama (On/Off) Güç Düğmesi 
     Açma/Kapama (veya Güç) Düğmesi makinenin arka alt kısmındadır. Açma/Kapama     
     düğmesi makineye gelen elektriği kontrol etmektedir. 
      
2. Güç kablosu Girişi  
     Güç kablosu girişi makinenin arka alt kısmındadır.  
 
 
3. LED GÜÇ Göstergesi 
     Makinenin Durumu ve Hız Göstergesi, kapların motor tabanına doğru bir şekilde      
     takıldıklarının göstergesidir.  
 
4. Değişken Hız Ayarı & Doğrama (Start/Pulse) Düğmesi 
     Doğrama işlemleri için düğmeye basın. 
     Püreleme işlemlerinde motor devrini ayarlamak için düğmeyi çevirin. 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
2 

 
3 

4 
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NASIL KULLANILIR 

 
                                 1.Malzemeleri tercih  
                                     ettiğiniz Cam Kabın  
                                     içine koyun. 
 
  

2.Silikon Conta’yı     
   Bıçak Tertibatının      
   üzerine yerleştirin  
   ve sonra Bıçak    
   Tertibatını Cam        
   Kabın içine koyun. 
 

3.Taban Kapağını Cam    
    Kaba takarak sıkıca   
    çevirin. 
 
 

4. Cam Kabı + Taban   
     Kapağını Motor Tabanı  
     üzerine (Taban Kapağı 
     aşağı gelecek şekilde)  
     yerleştirin.”Kilit”  
     sembolünü kılavuz olarak 
     kullanın ve Taban  
     Kapağını saat yönünde  
     çevirerek yerine sabitleyin 
 

5a.Püreleme için  
     Değişken Ayarı  
     istediğiniz hıza        
     getirin 
     veya 
 

5b.Doğrama işlemleri için  
      Puls (Pulse) düğmesine  
      basın. 
 

6.Karıştırdıktan sonra Taban 
   Kapağını saat yönünün 
   tersine çevirin ve kilidi          
   açın.Cam Kabı+Taban   
   Kapağını yukarı çıkartın ve     
   ters çevirin.Düz bir yüzeye  
   koyun.(Cam Kapağı aşağı 
   gelecek şekilde) 
 

 7.Taban Kapağını     
    çevirin ve çıkartın. 

 8.Bıçak Tertibatını ve 
    Silikon Contayı çıkartın. 

9.Servis edin veya 
   daha sonra    
   tüketmek için 
   Cam Kabı kapakla  
   kapatın. 
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TEMİZLEME VE BAKIM 
 
 
Ana Gövde 
1.Güç kablosunu prizden çekin.  
2.Dış yüzeyini, yumuşak bir sıvı deterjana veya sıcak suya batırılmış, nemli, yumuşak bir bez 
veya süngerle silin. 3.Motorun olduğu bölümü suya sokmayın.  
4.Daha iyi temizlemek için kap altlığı çıkartılabilir. 
5.Düğmeleri 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. Tüm yüzeyleri derhal kurutun.  
6.Yumuşak bir bezle parlatın.  
 
Kap  
1.Kabı yarısına kadar sıcak su ile doldurun ve birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı ekleyin. 
2.Bıçağı kaba takın.  
3.Taban kapağını kaba takın.  
4.Taban kapağını yerine yerleşip kilitleninceye kadar çevirin.  
5.Kabı temizlemek için aşağıdaki işlemlerden birini geçekleştirin:  
   a.Değişken Hızı yavaşça maksimuma çıkartın.  
   b.Makineyi 30 ila 60 saniye çalıştırın.  
 
•Makinenin ana gövdesine su girmesine HİÇBİR ZAMAN izin vermeyin. 
•Makineyi Yiyecek kalıntılarından temizlemek için HİÇBİR ZAMAN çamaşır suyu gibi sert 
temizleyiciler kullanmayın. 
•HİÇBİR ZAMAN parçaları, özellikle Cam Kabı, düşürmeyin. Garantimiz kazaen oluşan 
hasarları kapsamamaktadır.   
 
Silikon Conta ve taban kapağı dışındaki tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilirler. 
 
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. 
  

 
12 
 



 
 

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. 
 
Makinenizi “aşırı yükten” korumak için ipuçları:  
Makineyi kullanmayı öğrenirken sadece profesyonellerin hazırladığı tarifleri 
karıştırın.  
Tarifleri önerilenden daha düşük bir hızda karıştırmayın. 
Tarifleri önerilenden daha yüksek bir hızda karıştırmayın. 
Tarifleri önerilenden daha uzun bir süre karıştırmayın.  
Makineyi aşırı doldurmayın.  
 
Taban kapağın gevşemesi 
Kabınızın altındaki taban kapağının gevşemesi ve bıçağı sıkı bir şekilde 
tutmaması durumunda KABI KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN. Taban kapağını 
çevirerek cam kaptan ayırın ve bıçağı ve silikon contayı çıkartın. Parçaların 
hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Eğer bir hasar yoksa parçaları tekrar 
birleştirin ve yeniden kurulum yapın. Parçalar hasarlı ise destek almak için en 
yakın garanti servis merkezini arayın.   
 

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI 
PARÇA Personal Blender 

MODEL PBG-5050 

MOTOR  0.67 peak HP motor 

  ELEKTRİK SINIFLANDIRMASI    220-240V~, 50/60Hz ,1.4A 
 EBAT 147 mm(Genişlik) x 143 mm(Derinlik) x 384 
mm(Yükseklik)  AĞIRLIK 

 
 2.5 kg 
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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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