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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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TR  

Meyve Sıkacağı 

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

Tanıtma 
1. Havaneli
2. Besleyici boru
3. Kapak
4. Filtre
5. Filtre tutucusu
6. Musluk
7. Kilitleme klipsi
8. Ana gövde
9. Meyve suyu haznesi
10. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
11. 3 konumlu anahtar
12. Temizleme fırçası
13. Fişli elektrik kablosu
14. Posa kabı
15. Kilitleme manivelası

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 

∙ Tehlikelerden kaçınmak
için, bu elektrikli cihazın
veya elektrik kablosunun
onarımları satış sonrası
hizmetler departmanımız
tarafından yapılmalıdır.

Onarım gerekiyorsa, lütfen 
cihazı satış sonrası 
hizmetler 
departmanımıza gönderin. 
(bkz. syf. 9)

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

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

∙ Dikkat: Filtre üzerinde
keskin noktalar var.
Yaralanmayı önlemek için,
monte ederken, temizlerken
veya boşaltırken her zaman
çok dikkatli olun.

∙ Dönen filtre veya kapakta
herhangi bir hasar varsa
veya gözle görülür çatlaklar
varsa cihazı çalıştırmayın.

∙ Aşağıdaki durumlarda fişi her 
zaman prizinden çıkarın;
- Cihazı monte etmeden

veya sökmeden önce,

- kullanım sonrası
- herhangi bir arıza 

durumunda,
- kapağı açmadan önce,
- denetim olmadığında,
- cihazı temizlemeden önce.

∙ Bu cihaz, ev içi veya 
benzeri ortamlar için
tasarlanmıştır, örneğin
- Mağaza, ofis ve benzeri

çalışma ortamlarındaki
personel mutfaklarında,

- Tarımsal
çalışma 
ortamlarında,

- Otel, motel vb. ve benzeri
konaklama yerlerinde
müşteriler tarafından,

- Yatak ve kahvaltı tipi 
ortamlarda.

∙ Dikkat: Herhangi bir yanlış
kullanım ciddi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.

∙ 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 cihazı
kullanmasına izin 
verilmemelidir. Cihaz ve 
elektrik kablosu çocuklardan 
uzak tutulmalıdır.

∙ Çocukların cihazla 
oynamasına izin 
verilmemelidir.

∙ Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini
çocuklardan uzak tutun - bu malzemeler
potansiyel bir tehlike kaynağıdır, örneğin 
boğulma.

∙ Cihaz her kullanıldığında, elektrik kablosu da 
dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca takılan 
herhangi bir ek, herhangi bir kusur olup 
olmadığını 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.

∙ Güvenlik nedeniyle, meyve veya sebzeleri
besleme borusuna beslerken her zaman 
havaneli kullanın. Hiçbir durumda ellerinizi veya 
parmaklarınızı kullanmayın.

∙ Kapattıktan sonra, kapağı açmadan 
önce daima motorun tamamen
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TR Meyve 

sıkacağı

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

Tanıtma
1. Havaneli
2. Besleyici boru
3. Kapak
4. Filtre
5. Filtre tutucusu
6. Meyve Suyu çıkışı
7. Kilitleme klipsi
8. Tahrik birimi
9. Meyve Suyu haznesi
10. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
11. 3 konumlu anahtar
12. Temizleme fırçası
13. Fişli elektrik kablosu
14. Posa kabı
15. Kilitleme manivelası

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

∙ Tehlikelerden kaçınmak
için, bu elektrikli cihazın
veya elektrik kablosunun 
onarımları müşteri
hizmetlerimiz tarafından

yapılmalıdır. Onarım
gerekiyorsa, lütfen cihazı
müşteri hizmetleri
departmanımıza gönderin
(bkz. ek).

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

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

∙ Dikkat: Filtre üzerinde 
keskin noktalar var.
Yaralanmayı önlemek için,
monte ederken, temizlerken
veya boşaltırken her zaman
çok dikkatli olun.

∙ Dönen filtre veya kapakta
herhangi bir hasar varsa
veya gözle görülür çatlaklar
varsa cihazı çalıştırmayın.

∙ Aşağıdaki durumlarda
fişi her zaman
prizinden çıkarın;
- Cihazı monte etmeden 

veya sökmeden önce,

- Kullanım sonrası
- Herhangi bir arıza 

durumunda,
- Kapağı açmadan önce,
- Denetim olmadığında,
- Cihazı temizlemeden önce.

∙ Bu cihaz, ev içi veya benzeri 
ortamlar için tasarlanmıştır, 
örneğin;
- Mağaza, ofis ve benzeri 

çalışma ortamlarındaki 
personel mutfaklarında,

- Tarımsal çalışma 
ortamlarında,

- Otel, pansiyon vb. 
konaklama yerlerinde 
müşteriler tarafından.

∙ Dikkat: Herhangi bir yanlış 
kullanım ciddi kişisel 
yaralanmalara neden olabilir.

∙ 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 cihazı 
kullanmasına izin
verilmemelidir. Cihaz ve 
elektrik kablosu çocuklardan 
uzak tutulmalıdır.

∙ Çocukların cihazla 
oynamasına izin 
verilmemelidir.

∙ Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan 
uzak tutun. Bu malzemeler potansiyel bir tehlike 
kaynağıdır, örn. boğulma tehlikesi oluşturabilir.∙ Cihaz her kullanıldığında, elektrik kablosu da 
dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca takılan 
herhangi bir ek, herhangi bir kusurunun olup 
olmadığı 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. ∙ Güvenlik nedeniyle, meyve veya sebzeleri 
besleme borusuna yerleştirirken her zaman 
havaneli kullanın. Hiçbir durumda ellerinizi veya 
parmaklarınızı kullanmayın. ∙ Kapattıktan sonra, kapağı açmadan 
önce daima motorun tamamen durmasını 
bekleyin.
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∙ Cihazın veya elektrik kablosunun sıcak 
yüzeylere veya herhangi bir ısı 
kaynağıyla temas etmesine izin vermeyin. 

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik 
kablosundan çekmeyin; daima fişin 
kendisini tutun. Prize ıslak ellerle 
dokunmayınız. 

∙ Elektrik kablosunun serbest kalmasına 
izin vermeyin.

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

Kullanım Amacı 
∙ Bu cihaz yalnızca elma, havuç, salatalık, 

domates gibi meyve ve sebzelerin suyunu 
çıkarmak için kullanılmalıdır. 

∙ Aşağıdaki meyve ve sebzeler, meyve 
suyunun çıkarılması için uygun değildir: incir, 
avokado, patlıcan, mürver, ravent, kızılcık ve
benzerleri. 

∙ Soyulmuş muzlar sadece aromatik tatlar için 
eklenmelidir, çünkü çok az meyve suyu elde 
edilebilir. 

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

Kısa Süreli Operasyon 
Cihaz sadece kısa süreli kullanım için 
tasarlanmıştır, yani sürekli olarak 1 dakikadan 
fazla çalıştırılmamalıdır. Ardından 1 dakika 
soğumaya bırakın. Bu tür 3 döngüden sonra, 
tekrar açılmadan önce ünitenin 15 dakika 
soğumasına izin verilmelidir. 

Aşırı Isınma Koruması 
Aşırı ısınma durumunda cihaz otomatik olarak 
kapanır. Böyle bir durumda, cihazın elektrik 
bağlantısını kesin ve tekrar kullanıma hazır hale 
gelmesi için 30 dakika soğumasını bekleyin. 

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE 
Cihaz ilk kez kullanılmadan önce Temizlik ve 
Bakım bölümünde anlatıldığı gibi temizlenmelidir. 

Anahtar 
Meyve suyu sıkacağınızda, 3 kademeli döner 
anahtar bulunmaktadır. 
      0 Cihaz kapalı 
      I Yavaş sıkma ayarı 
      II Hızlı sıkma ayarı 

İpucu 
Yavaş sıkma ayarı I, kavun (kabuğu 
soyulmuş), domates vb. gibi yumuşak, 
sulu meyveler veya sebzeler için 
uygundur. 
Elma, havuç vb. gibi daha sert 
meyveler veya sebzeler için hızlı 
sıkma ayarını II kullanmanızı öneririz. 

lıştırma
alzemelerin hazırlanması

∙ Parçaları besleme borusuna oturacak
şekilde meyve veya sebzeyi gerektiği gibi
temizleyin ve kesin. Cihazın hasar
görmesini önlemek için tüm taşları, pürüzleri
veya çekirdekleri çıkarın.

hazın hazırlanması
∙ Anahtarın 0 konumuna ayarlandığından 

emin olun.
∙ Filtre tutucuyu, meyve suyu çıkışı sağda 

olacak şekilde tahrik ünitesineyerleştirin.
∙ Filtreyi yuvasına oturtun ve yerine oturduğunu 

duyuncaya kadar kenarından sıkıca aşağı itin. 
Filtrenin açılı olmaması, güvenli bir şekilde 
takılması ve kolayca döndürülebilmesi
önemlidir.

∙ Ünitenin sol tarafındaki posa kabını, kabı
hafifçe eğerek filtre tutucunun kenarının altına
kaydırın.

∙ Şeffaf kapağı filtre tutucuya yerleştirin. 
Kapağın sol tarafı posa kabına oturmalıdır.
Emniyet anahtarını etkinleştirecek olan 
kilitleme klipsi ile kapağı sabitleyin. Kilitleme
klipsinin her iki taraftan kapaktaki kilitleme 
girintilerine sıkıca oturduğundan emin olun.

∙ Meyve suyu kabını kapağı çıkış ağzının
altına gelecek şekilde yerleştirin.

eyve suyu çıkarma
∙ Fişi duvardaki prize takın ve anahtarı

gerekli ayara getirin.
∙ Ünite çalışırken temiz, önceden kesilmiş meyve 

veya sebze parçalarını besleme borusundan 
aşağı besleyin. Tokmağı yerleştirirken, kılavuz
yuvalarının besleme borusundaki iki çıkıntılı
düğme üzerinde kaydığından emin olun ve 
ardından parçaları hafifçe aşağı doğru itin.

∙ Dikkat: Aşırı basınç, motora veya filtreye zarar
verebilir.

∙ Çok miktarda meyve veya sebze 
işlenirken, posa kabı ve meyve suyu kabı
gerektiğinde zaman zaman 
boşaltılmalıdır.

∙ Filtre tutucusunda daha fazla miktarda yiyecek
hamuru birikmişse, cihazı kapatın ve elektrik
bağlantısını kesin ve filtre tutucuyu temizleyin.

Kullanım sonrası
∙ Kullandıktan sonra meyve suyu kabını 

çıkarın, cihazı kapatın ve elektrik
bağlantısını kesin.

∙ Her kullanım döngüsünden sonra cihazı iyice 
temizlediğinizden emin olun.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Temizlik veBakım
bölümüne bakın.

∙ Filtreyi ve filtre tutucuyu ayırmak için önce posa 
kabını çıkarın. Ardından kilitleme klipsini aşağı
katlayın ve tokmağı ve kapağı çıkarın.

∙ Sol elinizi filtre tutucunun altına ve sağ 
elinizi meyve suyu çıkışınınaltına
yerleştirin.
Temizlenene kadar sırayla sola ve sağa basınç
uygulayarak filtre tutucuyu yukarı çekin.

∙ Filtre tutucuyu ve filtreyi çıkarın.

Meyve Suyu haznesi
Meyve suyu dökülürken kapak yerinde 
bırakıldığında, meyve suyunun çıkarılması
sırasında oluşan köpük kabın içinde kalacaktır.
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durmasını bekleyin.
∙ Cihazın veya elektrik kablosunun sıcak

yüzeylere veya herhangi bir ısıkaynağıyla 
temas etmesine izin vermeyin.

∙ Fişi prizinden çıkarırken asla elektrik
kablosundan çekmeyin; daima fişin 
kendisini tutun. Prize ıslak ellerle 
dokunmayınız.

∙ Elektrik kablosunun serbest kalmasınaizin
vermeyin.

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

Kullanım amacı
∙ Bu cihaz yalnızca elma, havuç, salatalık, 

domates gibi meyve ve sebzelerinsuyunu 
çıkarmak için kullanılmalıdır.

∙ Aşağıdaki meyve ve sebzeler, meyve 
suyunun çıkarılması için uygundeğildir: incir,
avokado, patlıcan, mürver, ravent, kızılcık ve
benzerleri.

∙ Soyulmuş muzlar sadece aromatik amaçlar
için eklenmelidir, çünkü çokaz meyve suyu
elde edilebilir.

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

Kısa süreli operasyon
Cihaz sadece kısa süreli kullanım için 
tasarlanmıştır, yani sürekli olarak 1 dakikadan 
fazla çalıştırılmamalıdır. Ardından 1 dakika 
soğumaya bırakın. Bu tür 3 döngüden sonra,
tekrar açılmadan önce ünitenin 15 dakika 
soğumasına izin verilmelidir.

Aşırı ısınma koruması
Aşırı ısınma durumunda cihaz otomatik olarak
kapanır. Böyle bir durumda, cihazın elektrik
bağlantısını kesin ve tekrar kullanıma hazır hale 
gelmesi için 30 dakika soğumasını bekleyin.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE
Cihaz ilk kez kullanılmadan önce Temizlik ve
Bakım bölümünde anlatıldığı gibi temizlenmelidir.

Anahtar
Isıtıcınızda, 3-konumlu döner anahtar
bulunmaktadır.
0 cihaz kapalı
I  yavaş meyve suyu çıkarma
II hızlı meyve suyu çıkarma

İpucu
Yavaş sıkma ayarı I, kavun (kabuğu 
soyulmuş), domates vb. gibi yumuşak,
sulu meyveler veya sebzeler için 
uygundur.
Elma, havuç vb. gibi daha sert meyveler
veya sebzeler için hızlı meyve suyu 
ayarını II kullanmanızı öneririz.

Çalıştırma 
Malzemelerin Hazırlanması 
∙ Parçaları besleme borusuna oturacak 

şekilde meyve veya sebzeyi gerektiği gibi 
temizleyin ve kesin. Cihazın hasar 
görmesini önlemek için tüm çekirdekleri 
veya pürüzleri çıkarın. 

Cihazın Hazırlanması 
∙ Anahtarın 0 konumuna ayarlandığından emin 

olun. 
∙ Filtre tutucuyu, musluğu sağda olacak şekilde 

ana gövdeye yerleştirin. 
∙ Filtreyi yuvasına oturtun ve yerine 

oturduğunu duyuncaya kadar kenarından 
sıkıca aşağı itin. Filtrenin açılı olmaması, 
güvenli bir şekilde takılması ve kolayca 
döndürülebilmesi önemlidir. 

∙ Ünitenin sol tarafındaki posa kabını, kabı 
hafifçe eğerek filtre tutucunun kenarının 
altına kaydırın. 

∙ Şeffaf kapağı filtre tutucuya yerleştirin. Kapağın 
sol tarafı posa kabına oturmalıdır. Emniyet 
anahtarını etkinleştirecek olan kilitleme klipsi 
ile kapağı sabitleyin. Kilitleme klipsinin her iki 
taraftan kapaktaki kilitleme girintilerine sıkıca 
oturduğundan emin olun. 

∙ Meyve suyu kabını kapağı çıkış ağzının altına 
gelecek şekilde yerleştirin. 

Meyve Suyu Sıkma 
∙ Fişi duvardaki prize takın ve anahtarı 

gerekli ayara getirin. 
∙ Ünite çalışırken temiz, önceden kesilmiş 

meyve veya sebze parçalarını besleme 
borusundan aşağı itin. Havanelini yerleştirirken, 
kılavuz yuvalarının besleme borusundaki iki 
çıkıntılı düğme üzerinde kaydığından emin 
olun ve ardından parçaları hafifçe aşağı doğru 
itin. 

∙ Dikkat: Aşırı basınç, motora veya filtreye zarar 
verebilir. 

∙ Çok miktarda meyve veya sebzeyi sıkarken, 
posa kabı ve meyve suyu kabı gerektiğinde 
boşaltılmalıdır. 

∙ Filtre tutucusunda daha fazla miktarda posa 
birikmişse, cihazı kapatın, elektrik bağlantısını 
kesin ve filtre tutucuyu temizleyin. 

Kullanım Sonrası 
∙ Kullandıktan sonra meyve suyu kabını 

çıkarın, cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını 
kesin. 

∙ Her kullanım döngüsünden sonra cihaz iyice 
temizlediğinizden emin olun. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen Temizlik ve Bakım 
bölümüne bakın. 

∙ Filtreyi ve filtre tutucuyu ayırmak için önce 
posa kabını çıkarın. Ardından kilitleme klipsini 
aşağı katlayın, havanelini ve kapağı çıkarın. 

∙ Sol elinizi filtre tutucunun altına ve sağ 
elinizi meyve suyu çıkışının altına yerleştirin. 
Temizlenene kadar sırayla sola ve sağa basınç 
uygulayarak filtre tutucuyu yukarı çekin. 

∙ Filtre tutucuyu ve filtreyi çıkarın. 

Meyve Suyu Haznesi 
Meyve suyu dökülürken kapak yerinde 
bırakıldığında, meyve suyunun çıkarılması 
sırasında oluşan köpük kabın içinde kalacaktır. 
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İmha Prosedürü  
                 

Temizlik ve Bakım 

∙ Temizlemeden önce fişi prizden daima 
çekin ve cihazın soğumasını bekleyin. 

∙ Dikkat: Filtrenin küçük, keskin noktaları 
vardır. Yaralanma riskine yol açar. 

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

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

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

∙ Posa kabı, filtre tutacağı, kapak, havaneli 
ve meyve suyu kabı sıcak su ve hafif bir 
deterjan kullanılarak temizlenebilir. 

∙ Filtre, sağlanan temizleme fırçası ile 
temizlenebilir. Filtreyi kullanılamaz hale 
getirebileceği için sert bir cisimle 
temizlemeyin. 

∙ Bu parçalar bulaşık makinesinde 
yıkanabilir değildir. 

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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Tarifler
Bazı sağlıklı tarifleri burada bulabilirsiniz?

İmha
Prosedürü Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri 

dönüştürülebilen değerli malzemeler
içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı
olarak

veya www.severin.com/service/recipes altında

Test enstitüleri için bilgiler 
Havuçtan meyve suyu çıkarma: 5 kg
havuç

Temizleme ve Bakım
∙ Temizlemeden önce daima fişiprizden 

çekin ve cihazın soğumasınıbekleyin.
∙ Dikkat: Filtrenin küçük, keskin noktaları

vardır. Yaralanma riskine yolaçar.
∙ Temizlik için aşındırıcı maddeler, sert

temizleme solüsyonları veya sert fırçalar
kullanmayın.

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

∙ Tahrik ünitesi hafif nemli, tüy bırakmayan bir
bezle silinebilir.

∙ Posa kabı, filtre tutacağı, kapak, tokmak ve
meyve suyu kabı sıcak su ve hafif bir deterjan 
kullanılarak temizlenebilir.

∙ Filtre, sağlanan temizleme fırçası ile
temizlenebilir. Filtreyi kullanılamaz hale 
getirebileceği için sert bir cisimle
temizlemeyin.

∙ Bu parçalar bulaşık makinesinde 
yıkanabilir değildir.

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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info@aykutglobal.com
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Teknik değişiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri değişebilir.
I/M No.: 9358.0000

www.severin.com




