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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 

Narenciye Sıkacağı 

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

Şebeke Kaynağına Bağlantı 
Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde 
belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu 
ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine 
uygundur. 

Tanıtma 
1. Büyük kubbe eki
2. Küçük kubbe eki
3. Montajlı posa süzgeci
4. Meyve suyu haznesi
5. Musluk 
6. Süzgeç montajı 

Montaj düğmesi 
Süzgeç üst parça 
Süzgeç alt parça 
Montaj halkası 

7. İsim plakası (cihazın alt tarafında)
8. Fişli elektrik kablosu
9. Ana birim
10. Döndürme mili
11. Çıkarılabilir meyve tutucu
12. Manivela

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 

∙ Tehlikelerden kaçınmak ve 
güvenlik gerekliliklerine uymak 
için bu elektrikli cihazın veya 
elektrik kablosunun onarımları 
satış sonrası hizmetler 
departmanımız tarafından 
yapılmalıdır. Onarım 
gerekiyorsa, lütfen telefon 
veya e-posta yoluyla satış 
sonrası hizmetler 
departmanımızla iletişime 
geçin. (bkz.syf. 9)

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

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

∙ Sökülebilir tüm parçaları sıcak 
su ve yumuşak bir deterjanla 
temizleyin.

∙ Cihazın temizlenmesiyle

ilgili ayrıntılı bilgi için
lütfen Temizlik ve Bakım
bölümüne bakınız.

∙ Cihazı monte etmeden
veya sökmeden önce,
- herhangi bir arıza

durumunda, gözetim
olmadığında, her
kullanımdan sonra, cihazı
temizlemeden önce daima
fişini prizden çekin.

∙ Uyarı! Herhangi bir yanlış
kullanım ciddi kişisel
yaralanmalara neden
olabilir.

∙ Bu cihaz, ev içi veya
benzeri yerler için
tasarlanmıştır;
- Mağaza ofisleri

personel mutfakları

ve benzeri diğer çalışma 
ortamları,

- Tarımsal çalışma
ortamları,

- Oteller, moteller vb. ve 
pansiyon tipi ortamlardaki
benzeri konaklamalar.

Bu cihaz, gözetim altında
olmaları veya cihazın
kullanımıyla ilgili talimat
almaları ve ilgili tüm
tehlikeleri ve güvenlik
önlemlerini tam olarak
anlamaları koşuluyla 
çocuklar (en az 8 yaşında)
tarafından kullanılabilir.
Çocukların, gözetim altında
olmadıkları ve en az 8
yaşında olmadıkları sürece,
cihaz üzerinde herhangi
bir temizlik veya bakım
çalışması yapmasına izin
verilmemelidir.
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Narenciye sıkacağı

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

Şebeke kaynağına bağlantı
Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde
belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Bu 
ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine
uygundur.

Tanıtma
1. Büyük kubbe eki
2. Küçük kubbe eki
3. Montajlı posa süzgeç
4. Meyve Suyu haznesi
5. Musluk
6. Süzgeç montajı 

Montaj düğmesi
süzgeç üst parça
süzgeç alt parça 
Montaj halkası

7. İsim plakası (cihazın alt tarafı
8. Fişli elektrik kablosu
9. Ana birim
10. Tahrik mili
11. Çıkarılabilir meyve tutucu
12. Manivela

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

∙ Tehlikelerden kaçınmak ve
güvenlik gerekliliklerine
uymak için bu elektrikli
cihazın veya elektrik
kablosunun onarımları 
müşteri hizmetlerimiz
tarafından yapılmalıdır.
Onarım gerekiyorsa, lütfen
telefon veya e-posta yoluyla
müşteri hizmetleri
departmanımızla iletişime
geçin (bkz. ek).

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

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

∙ Sökülebilir tüm parçaları
sıcak su ve yumuşak bir
deterjanla temizleyin.

∙ Cihazın temizlenmesiyle

ilgili ayrıntılı bilgi için 
lütfen Temizlik ve Bakım 
bölümüne bakınız. 

∙ Cihazı monte etmeden veya
sökmeden önce,
- herhangi bir arıza

durumunda, gözetim
olmadığında, her
kullanımdan sonra, cihazı
temizlemeden önce daima
fişini prizden çekin.

∙ Uyarı! Herhangi bir yanlış
kullanım ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

∙ Bu cihaz, ev içi veya
benzeri yerler için
tasarlanmıştır;
- Mağaza ofisleri, personel

mutfakları vb. çalışma
ortamları,

-Tarımsal çalışma
ortamları,
- Oteller, pansiyon vb.
ortamlardaki benzeri
konaklama türleri

Bu cihaz, çocuklar (en az 8 
yaşında) tarafından ancak  
gözetim altında olmaları 
veya cihazın kullanımıyla 
ilgili talimat almaları ve ilgili 
tüm tehlikeleri ve güvenlik 
önlemlerini tam olarak 
anlamaları koşuluyla  
kullanılabilir. Çocukların, 
gözetim altında ve en az 8 
yaşında olmadıkları sürece, 
cihaz üzerinde herhangi bir 
temizlik veya bakım 
çalışması yapmasına izin 
verilmemelidir. 
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∙ Cihaz ve elektrik kablosu
her zaman 8 yaşından
küçük çocuklardan uzak
tutulmalıdır.

∙ Cihaz, fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri 
kısıtlı veya yeterli deneyim
ve bilgisi olmayan kişiler
tarafından, kendilerine
cihazın kullanımıyla ilgili
talimat verilmişse ve ilgili
tüm tehlikeler ile güvenlik
önlemlerini tam olarak
anlamışlarsa kullanılabilir.

∙ Çocukların cihazla
oynamasına izin
verilmemelidir.

∙ Dikkat: Ambalaj malzemelerini
Çocuklardan uzak tutun - bunlar 
potansiyel tehlike kaynaklarıdır, örneğin 
boğulma tehlikesi oluşturur.

∙ Cihaz kullanılmadan önce, elektrik 
kablosu dahil olmak üzere ana gövde ve 
ayrıca takılan herhangi bir ek, herhangi 
bir arıza veya kusur açısından iyice 
kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir 
yüzeye düşürüldüyse veya elektrik 
kablosunu çekmek için aşırı güç 
kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır: 
Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma 
güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden 
olabilir. 

∙ Cihazın veya elektrik kablosunun sıcak
yüzeylere veya herhangi bir ısı 
kaynağıyla temas etmesine izin 
vermeyin. 

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik 
kablosundan çekmeyin. Elektrik kablosunun 
serbest kalmasına izin vermeyin. 

∙ Cihazı üretici tarafından sağlananlar
dışında herhangi bir ataşman ile 
kullanmayın. 

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

İlk Kullanımdan Önce 
∙ Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj 

malzemelerini ve tüm reklam etiketlerini 
cihazdan çıkarın. İsim plakası 
çıkarılmamalıdır. 

∙ Cihazı ilk kez kullanmadan önce 
temizleyin (bkz. Temizlik ve Bakım)

hazın montajı
∙ Önce süzgeci birleştirin:

Süzgeç üst parçasını alt parçanın üzerine 
yerleştirin. Alt parçadaki pim, üst parçadaki
oyuğa yerleştirilmelidir.
Montaj topuzunu süzgeçlerin ortasındaki
delikten geçirin. Süzgeç üzerindeki
kilitleme kancalarının montaj 
düğmesindeki küçük boşluklarda
olduğundan emin olun! Süzgeci ters
çevirin ve montaj halkasını montaj
düğmesinin alt tarafına yerleştirin. Saat
yönünde kilitleyin.

∙ Tahrik milini ana üniteye takın.
∙ Meyve suyu kabını tahrik milinin üzerine ana 

ünite üzerine yerleştirin.
∙ Monte edilmiş posa süzgecini meyve 

suyu kabının üzerine yerleştirin.
∙ Küçük kubbe eklentisini posa süzgecine 

yerleştirin.
∙ Portakal gibi büyük turunçgiller için, büyük

kubbe eklentisi küçük kubbe eklentisinin 
üzerine yerleştirilebilir. Büyük kubbe 
eklentisindeki girintilerin küçük kubbe 
eklentisinin kanatlarının üzerine 
oturduğundan emin olun.

lıştırma
∙ Cihazı yukarıda anlatıldığı gibi monte 

edin.
∙ Musluğun altına uygun bir kap 

yerleştirin. Musluğu aşağı itin.

∙ Elektrik fişini bir prize takın.
∙ Narenciyeyi yarıya bölün ve bir yarısını

kesik yüzeyi aşağı gelecek şekilde kubbe 
eklentisine bastırın.

∙ Kaldırma kolunu aşağı doğru itin.
∙ Narenciye presine basmak onu 

çalıştıracaktır ve bıraktığınızda da onu 
tekrar kapatacaktır.

∙ Daha büyük miktarlarda meyve 
işlenirken, posa süzgeci gerektiğinde 
zaman zaman boşaltılmalıdır.

∙ Kullandıktan sonra meyve suyu çıkışını
yukarı doğru katlayın ve cihazı kapatın.

∙ Fişi çekin ve cihazı temizleyin.

İpucu
Meyve suyundaki posa miktarı posa 
düzenleyici ile belirlenebilir:

= süzgeç açık → daha 
yüksek malzeme içeriği

= süzgeç Kapalı → daha az
malzeme içeriği

İpucu
Meyve suyu da ancak meyve suyu 
sıkma işleminden sonra alınabilir.
Bunu yapmak için, musluğu yukarı
doğru katlayın. Meyve suyu sıkma 
işlemi sırasında, meyve suyu 
kabındaki meyve suyu miktarına 
dikkat edin ve Maksimum işaretini 
aşmayın.
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∙ Cihaz ve elektrik kablosu
her zaman 8 yaşından 
küçük çocuklardan uzak
tutulmalıdır.

∙ Cihaz, yalnızca fiziksel,
duyusal veya zihinsel
yetenekleri kısıtlı veya
deneyim ve bilgisi olmayan 
kişiler tarafından, 
kendilerine cihazın
kullanımıyla ilgili gözetim
veya talimat verilmişse
ve ilgili tüm tehlikeleri ve
güvenlik önlemlerini tam
olarak anlamışlarsa 
kullanılabilir.

∙ Çocukların cihazla
oynamasına izin
verilmemelidir.

∙ Dikkat: Ambalaj malzemelerini
Çocuklardan uzak tutun - bunlar potansiyel
tehlike kaynaklarıdır, örneğin boğulma.

∙ Cihaz kullanılmadan önce, elektrik
kablosu dahil olmak üzere ana gövde ve 
ayrıca takılan herhangi bir ek, herhangi
bir arıza veya kusur açısından iyice 
kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir
yüzeye düşürüldüyse veya elektrik
kablosunu çekmek için aşırı güç
kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır:
Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma 
güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden 
olabilir.

∙ Cihazın veya elektrik kablosunun sıcak
yüzeylere veya herhangi bir ısı
kaynağıyla temas etmesine izin 
vermeyin.

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik
kablosundan çekmeyin. Elektrik kablosunun 
serbest kalmasına izin vermeyin.

∙ Cihazı üretici tarafından sağlananlar
dışında herhangi bir ataşman ile 
kullanmayın.

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

İlk kullanımdan önce
∙ Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj

malzemelerini ve tüm reklam etiketlerini
cihazdan çıkarın. İsim plakası
çıkarılmamalıdır.

∙ Cihazı ilk kez kullanmadan önce 
temizleyin (bkz. Temizlik ve Bakım)

Cihazın Montajı 
∙ Önce süzgeci birleştirin: 

Süzgeç üst parçasını alt parçanın üzerine 
yerleştirin. Alt parçadaki pim, üst parçadaki 
oyuğa yerleştirilmelidir. 
Montaj topuzunu süzgeçlerin ortasındaki 
delikten geçirin. Süzgeç üzerindeki kilitleme 
kancalarının montaj düğmesindeki küçük 
boşluklarda olduğundan emin olun! Süzgeci 
ters çevirin ve montaj halkasını montaj 
düğmesinin alt tarafına yerleştirin. Saat 
yönünde kilitleyin. 

∙ Döndürme milini ana üniteye takın.
∙ Meyve suyu kabını döndürme milinin üzerinde 

ana ünite üzerine yerleştirin. 

∙ Monte edilmiş posa süzgecini meyve 
suyu kabının üzerine yerleştirin. 

∙ Küçük kubbe eklentisini posa süzgecine 
yerleştirin. 

∙ Portakal gibi büyük turunçgiller için, büyük
kubbe eklentisi küçük kubbe eklentisinin 
üzerine yerleştirilebilir. Büyük kubbe 
eklentisindeki girintilerin küçük kubbe 
eklentisinin kanatlarının üzerine 
oturduğundan emin olun. 

Çalıştırma 
∙ Cihazı yukarıda anlatıldığı gibi 

monte edin. 
∙ Musluğun altına uygun bir kap 

yerleştirin. Musluğu aşağı itin. 

∙ Elektrik fişini bir prize takın.
∙ Narenciyeyi yarıya bölün ve bir yarısını 

kesik yüzeyi aşağı gelecek şekilde kubbe 
eklentisine bastırın.

∙ Kaldırma kolunu aşağı doğru itin. 
∙ Narenciye presine basmak onu 

çalıştıracaktır ve bıraktığınızda da onu 
tekrar kapatacaktır. 
İpucu 
Meyve suyundaki posa miktarı posa
düzenleyici ile belirlenebilir: 
=        süzgeç açık → daha yüksek 
malzeme içeriği 
=        süzgeç kapalı → daha az
malzeme içeriği 

∙ Daha fazla miktarda meyve sıkarken, 
posa süzgeci gerektiğinde boşaltılmalıdır.

∙ Kullandıktan sonra meyve suyu 
musluğunu yukarı doğru katlayın ve cihazı
kapatın. 

∙ Fişi çekin ve cihazı temizleyin.

İpucu 
Meyve suyunu biriktirdikten 
sonra bir bardağa aktarmak için 
musluğu yukarı doğru katlayın.  
Sıkma işlemi sırasında, meyve 
suyu kabındaki biriken miktara 
dikkat edin ve maksimum 
işaretini aşmayın. 
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Temizlik ve Bakım 
∙ Cihazı temizlemeden önce fişini 

duvardaki prizden çekin. 
∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı 

sıvılarla temizlemeyin veya sıvıya 
daldırmayın. 

∙ Temizlik için aşındırıcı maddeler, sert 
temizleme solüsyonları veya sert fırçalar
kullanmayın. 

∙ Ana ünite hafif nemli, tüy bırakmayan bir
bezle silinebilir. 

∙ Koldaki siyah daireye basılarak meyve tutucu 
serbest bırakılabilir. Temizledikten sonra 
meyve tutucuyu kuvvetli bir baskı ile manivela 
koluna geri sokun. 

∙ Süzgeç daha kolay temizlik için ayrılabilir. 
Bunu yapmak için, montaj topuzunu saat 
yönünün tersine gevşetin. Temizledikten 
sonra süzgeci cihazın montajı bölümünde
anlatıldığı gibi tekrar monte edin. 

∙ Çıkarılabilir aksesuarları, tipik bir bulaşık
deterjanı ile ılık suda temizleyin ve iyice 
kurulayın. 

∙ Çıkarılabilir aksesuarlar bulaşık makinesinde 
de temizlenebilir. 

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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Temizleme ve Bakım
∙ Cihazı temizlemeden önce fişini

duvardaki prizden çekin.
∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı

sıvılarla temizlemeyin veya sıvıya 
daldırmayın.

∙ Temizlik için aşındırıcı maddeler, sert
temizleme solüsyonları veya sert fırçalar
kullanmayın.

∙ Ana ünite hafif nemli, tüy bırakmayan bir
bezle silinebilir.

∙ Koldaki siyah daireye basılarak meyve tutucu 
serbest bırakılabilir. Temizledikten sonra 
meyve tutucuyu kuvvetli bir baskı ile manivela 
koluna geri sokun.

∙ Süzgeç daha kolay temizlik için ayrılabilir.
Bunu yapmak için, montaj topuzunu saat
yönünün tersinegevşetin. Temizledikten sonra 
süzgeci cihazın montajı bölümünde anlatıldığı
gibi tekrar monte edin.

∙ Çıkarılabilir aksesuarları, tipik bir bulaşık
deterjanı ile ılık suda temizleyin ve iyice
kurulayın.

∙ Çıkarılabilir aksesuarlar bulaşık
makinesinde de temizlenebilir.

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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