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104 x 142 mm

Değerli müşterimiz, 

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, 

ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya’nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde 

bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm 

dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam 

ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına 

yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor. 

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve 

Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 

250‘den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün 

yelpazesi sunuyor. 

Her kullanım alanınız için en doğru ürün! 

SEVERIN 

Elektrogeräte GmbH
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104 x 142 mm

TR 

Krep Makinesi 

Değerli Müşterimiz, 
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları 
dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride 
başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu 
talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır. 

Şebeke Kaynağına Bağlantı 
Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak 
kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. Kaynak 
voltajının, cihazın değer etiketinde belirtilen 
voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu ürün tüm 
bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur. 

Kullanım Amacı 
∙ Bu cihaz sadece krep, gözleme, pankek 

veya benzeri ürünleri hazırlamak için 
kullanılmalıdır. 

∙ Cihaz ızgara veya kızartma için 
tasarlanmamıştır. 

∙ Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki 
herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak 
kabul edilir ve kişisel yaralanmalara 
veya maddi hasara yol açabilir. 

Tanıtma 
1. Krep tepsisi
2. Muhafaza
3. Çevirme aparatı
4. Yayma düzeltme aparatı
5. Otomatik sarmalı elektrik kablosu 

saklama yeri (altta) 
6. Gösterge ışıklı sıcaklık kontrolü 
7. Fişli elektrik kablosu 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 

∙ Güvenlik yönetmeliklerine
uymak ve tehlikeleri
önlemek için elektrikli
cihazların onarımları,
elektrik kablosunun
değiştirilmesi dahil olmak
üzere kalifiye personel
tarafından yapılmalıdır.
Onarım gerekiyorsa, lütfen
cihazı müşteri hizmetleri
departmanlarımızdan birine
gönderin. Adres, bu
kılavuzun ekinde bulunabilir.

∙ Cihazı temizlemeden önce,
güç kaynağına bağlı olup
olmadığını ve tamamen
soğuyup soğumadığını
kontrol ediniz.

∙ Elektrik çarpması riskini
önlemek için cihazı sıvılarla
temizlemeyin veya sıvıya
daldırmayın.

∙ Krep tepsisini akansu 
altında durulayın.

∙ Cihazın temizlenmesiyle 
ilgili ayrıntılı bilgi için
lütfen Temizlik ve Bakım
bölümüne bakın.

∙ Cihazın, harici bir zaman 
ayarı veya ayrı bir 
uzaktan kumanda sistemi
aparatıyla çalıştırılması 
amaçlanmamıştır.

∙ Bu cihaz, mağaza, ofis ve 
benzeri çalışma 
ortamlarındaki personel
mutfaklarında, otel, motel
vb. konaklamalarda 
müşterilerin tarımsal
çalışma ortamlarında, 
pansiyon tipi ortamlarda,
ev içi veya benzeri
uygulamalar için 
tasarlanmıştır.

∙ Bu cihaz, çocuklar (en az 8 
yaşında) ve fiziksel duyusal
veya zihinsel yetenekleri
kısıtlı veya deneyim ve 
bilgisi olmayan kişiler
tarafından, gözetim altında 
tutulmaları veya cihazın 
kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi ve tüm tehlike ve
tehlikeleri tam olarak
anlamaları ve ilgili güvenlik
önlemleri almaları koşuluyla 
kullanılabilir.

∙ Çocukların cihazla 
oynamasına izin 
verilmemelidir.

∙ Çocukların, gözetim altında 
olmadıkları ve en az 8 
yaşında olmadıkları sürece,
cihaz üzerinde herhangi bir 
temizlik veya bakım
çalışması yapmasına izin 
verilmemelidir.

∙ Cihaz ve elektrik
kablosu her zaman 8 
yaşından küçük
çocuklardan uzak
tutulmalıdır.
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Krep Makinesi

Değerli Müşterimiz,
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları
dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride 
başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu 
talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebeke kaynağına bağlantı
Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak
kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. Kaynak
voltajının, cihazın değer etiketinde belirtilen 
voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu ürün tüm
bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

Kullanım amacı
∙ Bu cihaz sadece krep, gaparatte veya 

benzeri pankekleri yapmak için 
kullanılmalıdır.

∙ Cihaz ızgara veya kızartma için 
tasarlanmamıştır.

∙ Bu talimatlarda açıklananlar dışındaki
herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul
edilmelidir ve kişisel yaralanmalara veya 
maddi hasara yol açabilir.

Tanıtma
1. Krep tepsisi
2. Muhafaza
3. Çevirme aparatı
4. Yayma düzeltme aparatı
5. Otomatik sarmalı elektrik kablosu saklama 

yeri (altta)
6. Gösterge ışığı ile sıcaklık kontrolü
7. Fişli elektrik kablosu

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

∙ Güvenlik yönetmeliklerine 
uymak ve tehlikeleri
önlemek için elektrikli
cihazların onarımları,
elektrik kablosunun
değiştirilmesi dahil olmak
üzere kalifiye personel
tarafından yapılmalıdır.
Onarım gerekiyorsa, lütfen 
cihazı müşteri hizmetleri
departmanlarımızdan birine 
gönderin. Adres, bu
kılavuzun ekinde bulunabilir.

∙ Cihazı temizlemeden önce,
güç kaynağına bağlı olup 
olmadığını ve tamamen 
soğuyup soğumadığını
kontrol ediniz.

∙ Elektrik çarpması riskini
önlemek için cihazı sıvılarla 
temizlemeyin veya sıvıya 
daldırmayın.

∙ Krep tepsisini akan su
altında durulayın.

∙ Cihazın temizlenmesiyle
ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen
Temizlik ve Bakım
bölümüne bakın.

∙ Cihazın, harici bir zaman
ayarı veya ayrı bir uzaktan
kumanda sistemi
aparatıyla çalıştırılması
amaçlanmamıştır.

∙ Bu cihaz, mağaza, ofis ve
benzeri çalışma
ortamlarındaki personel
mutfaklarında, otel,
pansiyon vb.
konaklamalarda,
müşterilerin tarımsal
çalışma ortamlarında,  ev
içi veya benzeri
ortamlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

∙ Bu cihaz, çocuklar (8 yaş ve
üzeri) veya fiziksel, duyusal
ya da zihinsel yetenekleri
kısıtlı veya deneyim ve
yeterli bilgisi olmayan kişiler
tarafından, gözetim altında
ya da kendilerine cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi üzerine, tüm
oluşabilecek tehlikeleri tam
olarak anlamaları ve ilgili
güvenlik önlemleri almaları
koşuluyla kullanılabilir.

∙ Çocukların cihazla
oynamasına izin
verilmemelidir.

∙ Çocukların, gözetim altında
ve en az 8 yaşında
olmadıkları sürece, cihaz
üzerinde herhangi bir
temizlik veya bakım
çalışması yapmasına izin
verilmemelidir.

∙ Cihaz ve elektrik
kablosu her zaman 8
yaşından küçük
çocuklardan uzak
tutulmalıdır.
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Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini 
çocuklardan uzak tutun – bu tür malzemeler 
potansiyel bir tehlike kaynağıdır, örneğin 
boğulma tehlikesi oluşturur.
Cihaz kullanılmadan önce, ana gövde ve 
takılan ek parçalar, herhangi bir kusur olup 
olmadığı açısından iyice kontrol edilmelidir. 
Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüyse, 
görünmez hasarlar çalışma güvenliğini 
olumsuz yönde etkileyeceği için artık 
kullanılmamalıdır. 
Elektrik kablosu herhangi bir hasar 
belirtisine karşı düzenli olarak 
incelenmelidir. Bu tür bir hasarın bulunması 
durumunda, cihaz artık kullanılmamalıdır. 

∙ Cihazı her zaman çevrede yeterli boşluk 
olacak şekilde konumlandırın. Doğrudan bir 
duvar, köşe, perde veya benzeri nesnelerin 
yakınına yerleştirmeyin. Yanıcı nesneleri uzak 
tutun ve kullanım sırasında cihazın üzerini 
örtmeyin. 

∙ Üniteyi her zaman düz, ısıya dayanıklı, 
sıçramalara ve lekelere karşı dayanıklı bir
çalışma yüzeyine yerleştirin. 

∙ Muhafazanın ve elektrik kablosunun hasar 
görmesini önlemek için, cihazı sıcak 
yüzeyler, açık alev üzerine veya yakınına 
koymayın ve çalıştırmayın. 

∙ Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz 
bırakmayın.

∙

∙

• Kullanımdan sonra
• Arıza durumunda
• Temizlik sırasında

• Krep tepsisini çıkarmadan önce

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik 
kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini 
tutun. 

∙ Fişi sadece kuru ellerle tutun. 
∙ Elektrik kablosunun serbest kalmasına 

izin vermeyin. 
∙ Elektrik kablosunun cihazın sıcak 

parçalarına temas etmesine izin vermeyin. 
∙ Cihazı açık havada veya nemli ortamlarda,

kiler, garaj gibi alanlarda çalıştırmayın ve
saklamayın. 

∙ Yanlış kullanımdan kaynaklanan 
hasarlarda veya bu talimatlara 
uyulmaması durumunda sorumluluk kabul 
edilmeyecektir. 

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE 
∙ Cihazı ve tüm aksesuarları 

ambalajlarından çıkarın ve atın.
∙ Elektrik kablosunu tamamen açın.

∙

∙

Cihazın maksimum güçte 6 dakika ısınmasını 
bekleyin. Bu ilk ısıtma periyodu sırasında hafif 
bir koku yayılabilir. Bu nedenle pencere veya 
balkon kapıları açılarak yeterli havalandırma 
sağlanmalıdır. 
Daha sonra cihazı soğumaya bırakın ve 
Temizlik ve Bakım bölümünde anlatıldığı gibi 
temizleyin. 

Gösterge Işığı 
∙ Kırmızı ➔ cihaz ısınıyor

Mavi ➔ istenen sıcaklığa ulaşıldı
∙ Kullanım sırasında gösterge ışığı kırmızı ve 

mavi arasında değişir. Bu, cihazın ısıtma 
sürecini gösterir. Böylece istenen sıcaklık 
korunur. 

Çalıştırma
∙ Elektrik kablosunu tamamen açın.
∙ Krep tepsisini, kavisli kenarı aşağı bakacak

şekilde fırına yerleştirin.
∙ Fişi uygun bir prizine takın.
∙ Sıcaklık kontrolünü istenen konuma çevirin.
∙ Gösterge ışığı kırmızı yanar. Cihaz şimdi ön

ısıtma yapmaktadır.
∙ İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, gösterge 

ışığı mavi renkte yanar.
∙ Küçük bir miktar krep karışımını tabağa 

koyun ve ardından düzleştirme aparatanı
kullanarak karışımı dairesel bir hareketle 
döndürerek eşit bir şekilde dağıtın.

∙ Krep, yüzeyi sıvı olmayana ve kolayca 
hareket ettirilebilir hale gelene kadar pişirin.

∙ Çevirme aparatı krepin altına kaydırın,
yukarı kaldırın ve ters çevirin.

∙ Diğer tarafı bitene kadar kısa bir süre pişirin.
Hazır olup olmadığını kontrol etmek için 
çevirme aparatını kullanarak hafifçe kaldırın. 
Krep net bir şekilde pişirilmeli, ancak
esmerleşmemelidir; bu şekilde katlanması
veya yuvarlanması kolaydır.

∙ Krepleri tabaktan çıkarın.
∙ Krepin üzerine hazırladığınız malzemeyi

koyun ve katlayın veya yuvarlayın.
∙ Kızartma seviyesi sizi tatmin etmiyorsa,

başka bir krep pişirmeden önce sıcaklığı
ayarlamak için kontrolü kullanın.

∙ Daha fazla krep pişirilmeyecekse, sıcaklık
kontrolünü tekrar minimum konumuna 
getirin. Fişi prizinden çıkarın ve cihazın 
soğumasını bekleyin.

Faydalı ipuçları
∙ İlk krepleri denerken, daha kalın kreplerin 

işlenmesi daha kolay olduğu için biraz daha 
fazla karışım kullanılması tavsiye edilir.

∙ Krep karışımı plakaya yerleştirildiğinde,
sıcaklık ve gerilimdeki farklılıklar plakada 
hafif deformasyona neden olabilir. Bu
normaldir ve endişeye mahal yoktur.

Tarifler 

Tatlı krepler
Malzemeler:
250 g un
4 yumurta
500 ml süt
1 çay kaşığı vanilyalı şeker
½ çay kaşığı tuz rom 
özü
50 g erimiş tereyağı

Hazırlanışı:
Un, yumurta, süt, vanilya şekeri ve tuzu
karıştırmak için bir el blenderi kullanın. Rom özünü 
ve eritilmiş tereyağını ekleyin ve ince, pürüzsüz bir
karışım elde edilene kadar çırpın. Krepleri
pişirmeden önce hamuru yaklaşık 1 saat
dinlendirin.

∙ Krep tepsisi yerine oturana kadar fişi 
takmayın. Cihazı asla krep tepsisi olmadan 
çalıştırmayın. 
Krepleri asla krep tepsisinde kesmeye 
çalışmayın. Plakanın yapışmaz kaplamasının 
zarar görmemesi için sadece ısıya dayanıklı 
plastik veya ahşap aparatlar kullanılmalıdır. 

mutlaka kapatın ve fişini prizden çekin.
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∙ Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini
çocuklardan uzak tutun – bu tür malzemeler
potansiyel bir tehlike kaynağıdır, örneğin 
boğulma.

∙ Cihaz kullanılmadan önce, ana gövde ve 
takılan ek parçalar, herhangi bir kusur olup 
olmadığı açısından iyice kontrol edilmelidir.
Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüyse,
görünmez hasarlar çalışma güvenliğini
olumsuz yönde etkileyebilse bile artık
kullanılmamalıdır.

∙ Elektrik kablosu herhangi bir hasar belirtisine 
karşı düzenli olarak incelenmelidir. Bu tür bir
hasarın bulunması durumunda, cihaz artık
kullanılmamalıdır.

∙ Cihazı her zaman çevrede yeterli boşluk
olacak şekilde konumlandırın. Doğrudan bir
duvar veya köşeye veya perde veya benzeri
nesnelerin yakınına yerleştirmeyin. Yanıcı 
nesneleri uzak tutun ve kullanım sırasında 
cihazın üzerini örtmeyin.

∙ Üniteyi her zaman düz, ısıya dayanıklı,
sıçramalara ve lekelere karşı dayanıklı bir
çalışma yüzeyine yerleştirin.

∙ Muhafazanın ve elektrik kablosunun hasar
görmesini önlemek için, cihazı sıcak yüzeyler
(örn. soba plakaları) veya açık alev üzerine 
veya yakınına koymayın veya çalıştırmayın.

∙ Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz
bırakmayın.

∙ Krep tepsisi yerine oturana kadar fişi
takmayın. Cihazı asla krep tepsisi olmadan 
çalıştırmayın.

∙ Krepleri asla krep tepsisinde kesmeye 
çalışmayın. Plakanın yapışmaz kaplamasının 
zarar görmemesi için sadece ısıya dayanıklı
plastik veya ahşap aparatlar kullanılmalıdır.

∙ Kullanımdan sonra, arıza durumunda,
- temizlik sırasında krep tepsisini

- çıkarmadan önce
- mutlaka kapatın ve
- fişini prizdençekin.

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik
kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini
tutun.

∙ Fişi sadece kuru ellerle tutun.
∙ Elektrik kablosunun serbest kalmasına 

izin vermeyin.
∙ Elektrik kablosunun cihazın sıcak 

parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
∙ Cihazı açık havada veya nemli ortamlarda 

veya kiler veya garaj gibi odalarda 
çalıştırmayın veya saklamayın.

∙ Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar
veya bu talimatlara uyulmaması durumunda 
sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE
∙ Cihazı ve tüm aksesuarları ambalajlarından 

çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın 
ve atın.

∙ Elektrik kablosunu tamamen açın.
∙ Cihazın maksimum güçte 6 dakika ısınmasını 

bekleyin. Bu ilk ısıtma periyodu sırasında hafif
bir koku yayılabilir. Bu nedenle pencere veya 
balkon kapıları açılarak yeterli havalandırma
sağlanmalıdır.

∙ Daha sonra cihazı soğumaya bırakın ve 
Temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı gibi
temizleyin.

Gösterge ışığı
∙ Kırmızı ➔ cihaz ısınıyor

Mavi➔ İstenen sıcaklığa ulaşıldı
∙ Kullanım sırasında gösterge ışığı kırmızı ve

mavi arasında değişir. Bu, cihazın ısıtma 
sürecini gösterir. Böylece istenen sıcaklık
korunur.

Çalıştırma 
∙ Elektrik kablosunu tamamen açın.
∙ Krep tepsisini, kavisli kenarı aşağı bakacak

şekilde yerleştirin. 
∙ Fişi uygun bir prizine takın.
∙ Sıcaklık kontrolünü istenen konuma çevirin.
∙ Gösterge ışığı kırmızı yanar. Cihaz şimdi ön

ısıtma yapmaktadır. 
∙ İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, gösterge 

ışığı mavi renkte yanar. 
∙ Küçük bir miktar krep karışımını krep 

tepsisine koyun ve ardından düzleştirme 
aparatanı kullanarak karışımı dairesel bir 
hareketle döndürerek eşit bir şekilde dağıtın.

∙ Krep, yüzeyi sıvı olmayana ve kolayca 
hareket ettirilebilir hale gelene kadar pişirin.

∙ Çevirme aparatını krepin altına kaydırın, 
yukarı kaldırın ve ters çevirin. 

∙ Diğer tarafı bitene kadar kısa bir süre 
pişirin. Hazır olup olmadığını kontrol etmek 
için çevirme aparatını kullanarak hafifçe 
kaldırın. Krep net bir şekilde pişirilmeli, 
ancak esmerleşmemelidir; bu şekilde 
katlanması veya yuvarlanması kolaydır. 

∙ Krepi tepsiden çıkarın.
∙ Krepin üzerine hazırladığınız malzemeyi 

koyun ve katlayın veya yuvarlayın. 
∙ Kızartma seviyesi sizi tatmin etmiyorsa, 

başka bir krep pişirmeden önce sıcaklığı 
ayarlamak için kontrolü kullanın. 

∙ Daha fazla krep pişirilmeyecekse, sıcaklık
kontrolünü tekrar minimum konumuna 
getirin. Fişi prizinden çıkarın ve cihazın 
soğumasını bekleyin. 

Faydalı İpuçları 
∙ İlk krepleri denerken, daha kalın kreplerin 

işlenmesi daha kolay olduğu için biraz daha 
fazla karışım kullanılması tavsiye edilir. 

∙ Krep karışımı plakaya yerleştirildiğinde, 
sıcaklık ve gerilimdeki farklılıklar plakada 
hafif deformasyona neden olabilir. Bu 
normaldir ve endişeye mahal yoktur. 

Tarifler  

Tatlı krepler 
Malzemeler: 
250 g un 
4 yumurta 
500 ml süt 
1 çay kaşığı şekerli vanilin
½ çay kaşığı tuz 
50 g erimiş tereyağı 

Hazırlanışı: 
Un, yumurta, süt, şekerli vanilin ve tuzu karıştırmak 
için bir el blenderi kullanın. Eritilmiş tereyağını 
ekleyin ve ince, pürüzsüz bir karışım elde edilene 
kadar çırpın. Krepleri pişirmeden önce hamuru 
buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin. 
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Lezzetli İtalyan Galette 
Malzemeler: 
250 g karabuğday unu 
1 yumurta 
350 ml süt 
350 ml soğuk su 
1 çay kaşığı tuz 
50 g erimiş tereyağı 

Hazırlanışı: 
Un, yumurta, süt, su ve tuzu karıştırmak için bir el 
blenderi kullanın. Eritilmiş tereyağını ekleyin ve 
ince, pürüzsüz bir karışım elde edilene kadar 
çırpın. Pişirmeden önce hamuru buzdolabında 
yaklaşık 1 saat dinlendirin. 

Temizlik ve Bakım 
∙ Cihazı temizlemeden önce, güç 

kaynağından ayrıldığından ve tamamen 
soğuduğundan emin olun. 

∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı 
suyla temizlemeyin ve suya daldırmayın. 

∙ Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme 
solüsyonları kullanmayın. 

∙ Muhafaza nemli, tüy bırakmayan bir bezle 
silinmelidir. 

∙ Krep tepsisini çıkarın, akan su altında 
durulayın ve iyice kurulayın. 

∙ Çevirme aparatını ve yayma aparatını
sabunlu suda temizleyin. 

Otomatik sarmalı elektrik kablosu saklama 
Cihazın altında bir elektrik kablosu saklama 
yeri bulunur. Çalıştırmadan önce elektrik 
kablosunu tamamen açın.  Kapsamlı 
temizlikten sonra tekrar sarmadan önce 
cihazın tamamen soğuduğundan emin olun. 

İmha Prosedürü  
Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri 
dönüştürülebilen değerli malzemeler 
içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı 
olarak atılmalıdır. 

Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını 
korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda 
bilgi sağlayabilir. 
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Lezzetli galette
Malzemeler:
250 gr karabuğday unu 
1 yumurta
350 ml süt
350 ml Soğuk su 
1 çay kaşığı tuz
50 g erimiş tereyağı

Hazırlanışı:
Un, yumurta, süt, su ve tuzu karıştırmak için bir
el blenderi kullanın. Eritilmiş tereyağını ekleyin 
ve ince, pürüzsüz bir karışım elde edilene kadar
çırpın. Krepleri pişirmeden önce hamuru 
yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Temizleme ve Bakım
∙ Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağından 

ayrıldığından ve tamamen soğuduğundan 
emin olun.

∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı
suyla temizlemeyin ve suya daldırmayın.

∙ Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme 
solüsyonları kullanmayın.

∙ Muhafaza nemli, tüy bırakmayan bir bezle 
silinmelidir.

∙ Krep tepsisini çıkarın, akan su altında 
durulayın ve iyice kurulayın.

∙ Çevirme aparatını ve yumuşatma aparatını
sabunlu suda temizleyin.

Otomatik sarmalı elektrik kablosu saklama
Cihazın altında bir elektrik kablosu saklama 
yeri bulunur. Çalıştırmadan önce elektrik
kablosunu tamamen açın. Kapsamlı
temizlikten sonra tekrar sarmadan önce
cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

İmha prosedürü
Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri 
dönüştürülebilen değerli malzemeler
içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı
olarak atılmalıdır.

Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını
korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda 
bilgi sağlayabilir.

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

İmalatçı Firma:
SEVERIN Elektrogeräte
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel    +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de
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Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

İmalatçı Firma:
SEVERIN Elektrogeräte
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel    +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

info@aykutglobal.com
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