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284 x 208 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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284 x 208 mm

TR 

Öğütücülü Otomatik Kahve Makinesi 

  Değerli Müşterimiz, 
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki 
talimatları dikkatlice okuyun ve bu 
kılavuzu ileride başvurmak üzere 
saklayın. Cihaz yalnızca aşağıdaki 
talimatlara aşina olan kişiler tarafından 
kullanılmalıdır. 

Önemli Emniyet Talimatları 
Çocuklar ve yetenekleri kısıtlı kişiler için 
yüksek yaralanma riski vardır: 
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 tehlikesi yaratabilir.

Elektrik Çarpması Riski 
Cihaz elektrikle çalışır ve bu nedenle her 
zaman elektrik çarpması riski vardır. Bu 
nedenle aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 

Cihaz her kullanıldığında, elektrik 
kablosu da dahil olmak üzere ana 
gövde ve takılı herhangi bir ek, 
herhangi bir kusur 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. 

∙ Cihaz sadece yönetmeliklere uygun
olarak kurulmuş bir prize bağlanmalıdır.
Besleme voltajının, derecelendirme
etiketinde belirtilen voltajla aynı
olduğundan emin olun.

∙ Fişi her zaman şu durumlarda prizden
çıkarın:
- Cihazı monte etmeden veya

sökmeden önce,
- Kullanım sonrası,
- Herhangi bir arıza durumunda,
- Denetim olmadığında,
- Cihazı temizlemeden önce.

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

∙ Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
∙ Cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya

batırmayın; musluk suyu altında
temizlemeyin.

Yanık ve yaralanma tehlikesi
Cihaz suyu ısıtır ve sıcak tutar. Dış
yüzeyler, cam sürahi ve ocak kullanım
sırasında ısınır ve daha sonra bir süre 
öyle kalır. Bu nedenle yanma veya 
yaralanma tehlikesi vardır.
∙ Kullanım sırasında bu bileşenlere 

dokunmayın: kullandıktan sonra 
önce soğumalarına izin verin.

∙ Kullanım sırasında filtre kapağını 
açmayın. Kullanımdan sonra 
cihazın yeterince soğumasını 
bekleyin.

∙ Temiz su ile doldurmadan önce 
daima cihazın soğumasını bekleyin.

Hijyen eksikliği
Hijyen eksikliği, cihazın içinde
mikropların oluşmasına neden olabilir:
∙ Cihazı ilk kez kullanmadan önce 

iyice temizleyin.
∙ Cihazı temizlemeden önce, elektrik

kaynağına bağlı olup olmadığını ve 
tamamen soğuyup soğumadığını
kontrol ediniz.

∙ Filtre tutucu ve cam sürahi günlük
olarak temizlenmelidir.

∙ Kaptaki su her gün değiştirilmelidir.
∙ Cihaz düzenli aralıklarla 

kireçten arındırılmalıdır.
∙ Cihazın temizliği ile ilgili ayrıntılı 

bilgileri Temizlik ve Bakım bölümünde
bulabilirsiniz.

Ünitede hasar tehlikesi
Cihazın yanlış kullanımı hasara
neden olabilir:
∙ Üniteyi her zaman suya ve ısıya

dayanıklı ve lastik ayaklarla temastan
etkilenmeyen kuru, düz bir yüzeye
yerleştirin.

∙ Cihazı asılı bir dolap veya benzeri bir 
nesnenin altında çalıştırmayın; sızan
buharın altında sıkışma riski vardır.

∙ Elektrik kablosunun serbest 
kalmasına izin vermeyin.

∙ Elektrik kablosunu bükmeyin veya 
sıkıştırmayın. Hem kabloyu hem de 
cihazın kendisini ısı kaynaklarından
(örn. sıcak tepsiler, gaz alevleri) uzak
tutun.

∙ Kabı doldurmak için sadece soğuk
musluk suyu kullanın.

∙ Çekirdek haznesine çekilmiş kahve 
koymayın.

∙ Bu cihazla yeşil veya karamelize 
kahve çekirdekleri kullanmayın.

Kullanım amacı
∙ Cihaz sadece kavrulmuş veya 

öğütülmemiş kahve 
çekirdeklerinden kahve yapmak için 
kullanılmalıdır.

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

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

çalışma ortamlarındaki
personel mutfaklarında,

- Tarımsal çalışma ortamlarında,
- Müşteriler tarafından otel, motel

vb. ve benzeri konaklama 
yerlerinde,

- Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.
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Öğütücülü otomatik kahve makinesi

Değerli Müşterimiz,
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki
talimatları dikkatlice okuyun ve bu
kılavuzu ileride başvurmak üzere
saklayın. Cihaz yalnızca aşağıdaki
talimatlara aşina olan kişiler tarafından
kullanılmalıdır.

Önemli emniyet talimatları
Şu kişiler için tehlikelidir
Çocuklar ve yetenekleri kısıtlı kişiler için
yüksek yaralanma riski vardır:
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.

Elektrik çarpması riski
Cihaz elektrikle çalışır ve bu nedenle her
zaman elektrik çarpması riski vardır. Bu
nedenle aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

Cihaz her kullanıldığında, elektrik
kablosu da dahil olmak üzere ana
gövde ve takılı herhangi bir ek,
herhangi bir kusur 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.

∙ Cihaz sadece yönetmeliklere uygun
olarak kurulmuş bir prize bağlanmalıdır.
Besleme voltajının, derecelendirme
etiketinde belirtilen voltajla aynı
olduğundan emin olun.

∙ Fişi her zaman şu durumlarda prizinden
çıkarın
- Cihazı monte etmeden veya

sökmeden önce,
- Kullanım sonrası,
- Herhangi bir arıza durumunda,
- Denetim olmadığında,
- Cihazı temizlemeden önce.

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

∙ Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
∙ Cihazı sıvılarla temizlemeyin veya

suya batırmayın; musluk suyu altında
temizlemeyin.

Yanık ve Yaralanma Tehlikesi 
Cihaz suyu ısıtır ve sıcak tutar. Dış 
yüzeyler, cam sürahi ve ocak kullanım 
sırasında ısınır ve daha sonra bir süre 
öyle kalır. Bu nedenle yanma veya 
yaralanma tehlikesi vardır. 

∙ Kullanım sırasında bu bileşenlere
dokunmayın: kullandıktan sonra
önce soğumalarına izin verin.

∙ Kullanım sırasında filtre kapağını
açmayın. Kullanımdan sonra
cihazın yeterince soğumasını
bekleyin.

∙ Temiz su ile doldurmadan önce
daima cihazın soğumasını bekleyin.

Hijyen Eksikliği 
Hijyen eksikliği, cihazın içinde 
mikropların oluşmasına neden olabilir: 

∙ Cihazı ilk kez kullanmadan önce
iyice temizleyin.

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

∙ Filtre tutucu ve cam sürahi günlük
olarak temizlenmelidir.

∙ Kaptaki su her gün değiştirilmelidir.
∙ Cihaz düzenli aralıklarla

kireçten arındırılmalıdır.
∙ Cihazın temizliği ile ilgili ayrıntılı

bilgileri Temizlik ve Bakım bölümünde
bulabilirsiniz.

Ünitede Hasar Tehlikesi 
Cihazın yanlış kullanımı hasara 
neden olabilir: 

∙ Üniteyi her zaman suya ve ısıya
dayanıklı ve lastik ayaklarla temastan
etkilenmeyen kuru, düz bir yüzeye
yerleştirin.

∙ Cihazı asılı bir dolap veya benzeri bir
nesnenin altında çalıştırmayın; sızan
buharın altında sıkışma riski vardır.

∙ Elektrik kablosunun serbest
kalmasına izin vermeyin.

∙ Elektrik kablosunu bükmeyin veya
sıkıştırmayın. Hem kabloyu hem de
cihazın kendisini ısı kaynaklarından
(örn. sıcak tepsiler, gaz alevleri) uzak
tutun.

∙ Kabı doldurmak için sadece soğuk
musluk suyu kullanın.

∙ Çekirdek haznesine çekilmiş kahve
koymayın.

∙ Bu cihazla yeşil veya karamelize
kahve çekirdekleri kullanmayın.

Kullanım Amacı 
∙ Cihaz sadece kavrulmuş veya

öğütülmemiş kahve çekirdeklerinden
kahve yapmak için kullanılmalıdır.

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

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

çalışma ortamlarındaki
personel mutfaklarında,

- Tarımsal çalışma ortamlarında,
- Müşteriler tarafından otel, pansiyon

vb. konaklama yerlerinde.



∙ Cihazı bağlıyken gözetimsiz
bırakmayın.

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

Arızalı Bir Cihaz Olması Durumunda 
Arızalı bir cihaz maddi hasara ve 
yaralanmaya neden olabilir: 

  Genel Bilgiler ve Parçalar Dahil 

1. Taşlama regülatörü 
2. Çekirdek haznesi 
3. Su kabı, çıkarılabilir (arkada) 
4. Dışarı açılır filtre
5. Damlama önleyicili filtre elemanı
6. Cam kavanozlar 
7. Ocak 
8. Derecelendirme etiketi (cihazın altında)
9. Fişli elektrik kablosu 
10. Filtre halkası 
11. Kalıcı filtre 

Ölçüm Kaşığı (gösterilmemiştir)

Kontrol Paneli 
12. Öğütülmüş kahve için düğme 
13. Normal kahve düğmesi 
14. Hafif kahve düğmesi 
15. Açma / kapama düğmesi 
16. 2, 4 veya 6 fincan öğütme seçimi

Otomatik Kapanma 
Kontrol paneli ekranı, demleme döngüsü tamamlandıktan 
yaklaşık 35 dakika sonra veya kahve yapılmazsa, son girişten 60 
saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. 
Ardından cihaz bekleme moduna geçer. Hazır moduna 
dönmek için herhangi bir düğmeye basın. 

  İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE 

∙ 

∙ 

∙ 

Cihazı tamamen paketinden ve  beraberinde tüm ambalaj 
malzemeler ile etiketlerini çıkarın. 
Cam sürahiyi, su haznesini, filtreyi, halkayı ve çekirdek 
haznesi kapağını Temizlik ve Bak ım bölümünde anlatıldığı 
gibi temizleyin. 
Çekirdek haznesini Temizlik ve bakım bölümünde 
anlatıldığı gibi temizleyin. 

∙ İlk kez kahve yapmadan önce, cihazın belirtilen maksimum
soğuk su miktarını kullanarak, ancak öğütülmüş kahve 
kullanmadan iki veya üç filtreleme döngüsünden 
geçmesine izin verin (bkz. Temizlik ve Bakım / Ünitenin
yıkanması). 

∙ Bu, cihaz uzun bir süre kullanılmadıysa ve kireci
çözdükten sonra da yapılmalıdır. 
Kahve Yapma - Genel Bilgiler 

∙ Su kabı üzerindeki ölçek, kabın doğru miktarda temiz su ile
doldurulmasını sağlar. Soldaki ölçek, yaklaşık 125ml'lik 
standart boyutlu fincanlar için kullanılırken, sağdaki ölçek daha 
küçük fincanlar için kullanılır. 

∙ Belirtilen maksimum su miktarının aşılmadığından emin olun.

∙ Birbirini takip eden birkaç pişirme döngüsü gerekiyorsa, 
her döngüden sonra kahve makinesini kapatın ve cihazı 
yaklaşık 5 dakika soğumaya bırakın. 

∙ Önemli Not: Demleme döngüsü tamamlandıktan kısa bir süre
sonra cihazı temiz suyla doldururken, sıcak sudan dolayı 
haşlanma veya su çıkışından buhar çıkma tehlikesi vardır.

∙ Her kullanımdan önce cihazda hasar
olup olmadığını kontrol edin. Cihaz
herhangi bir hasar belirtisi gösteriyorsa
çalıştırmayın.

∙ Hasar tespit etmeniz durumunda lütfen
telefon veya e-posta yoluyla satış
sonrası hizmetler departmanımızla
iletişime geçin. (bkz. syf. 9)

∙ Bu cihazda veya elektrik kablosunda
yapılacak onarımlar yalnızca satış
sonrası hizmetler departmanımız
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Teknik Özellikler
Cihaz kategorisi: 
Ürün No.: 

Öğütücülü Otomatik Kahve Makinesi 
MakinesiKA 4811

Gerilim 220-240 V~, 50/60 Hz 
Çıkış 680 - 820 W 

Boyutlar 
(G x Y x D) 

170 x 395 x 310 mm 

Ağırlık 3,5 kg 
Özel işaretler 

Ev çöpüne atmayın 

Bu ürün tüm bağlayıcı CE 
etiketleme direktiflerine uygundur. 
Açma/Kapama düğmesi 
2 bardak için öğütme 
4 bardak için öğütme 
6 bardak için öğütme 
Hafif kahve 
Normal kahve 
Öğütülmüş kahve kullanma 

………… Öğütme seviyesi; inceden kabaya 
6



284 x 208 mm

Not: Bu yöntemle suyun tamamı kullanılacaktır ve 
bu nedenle su sadece istenilen bardak sayısı 
kadar doldurulmalıdır. 

İpucu: Kağıt filtre yerine kalıcı filtre de kullanılabilir. 
Ancak 6 bardağın tamamı hazırlanırken kağıt filtre 
kullanılmalıdır. 

Not: Öğütme mekanizmasına zarar vermemek için bu tür 
ayarlar, öğütme işlemi sırasında yapılmalıdır. 

Not:         düğmesine basıldıktan sonra, seçildikten     
sonra      ve       düğmeleri kullanılamaz. Kahvenin sertliği, 
kullanılan kahve ve su miktarına göre belirlenir.  

  Çekirdek Kahve  Kullanma 
1. Kahve çekirdekleri ile doldurma: 
Çekirdek haznesinin kapağını çıkarın ve maksimum 100 gr 
kahve çekirdeği ile doldurun. Kapağı sıkıca aşağı iterek
yerine takın. 
2. Su ile doldurma: 
Su kabını çıkarın, kapağı açın ve istenilen miktarda su ile 
doldurun. Kapağı kapatın ve kabı değiştirin. 

3. Kağıt filtrenin takılması:
Filtrenin kulakçıklarını yana doğru açın ve filtre tutucusuna, önce 
filtrenin delikli kenarlarını aşağı katlayarak 2 boyutlu bir kağıt filtre
yerleştirin. Filtre halkasını filtre elemanının üzerine yerleştirin ve 
açılır filtreyi kapatın. 

4. Cam karafın hazırlanması:
Sürahinin üzerindeki kapağı yerine takın ve ardından cihaza
yerleştirin. Kapak doğru şekilde takılırsa, demleme döngüsü 
sırasında filtre tutucusundaki damlama önleyici mekanizmayı 
devre dışı bırakır. 
5.  Cihazın bağlanması
Elektrik fişini takın.       ve         düğmeleri yanar ve ünite 
kullanıma hazırdır. 
6. Kahve miktarının seçilmesi: 
Fincan sayısı için gereken kahve miktarını seçmek için 2, 4 veya 
6 düğmelerini kullanın. 
7. Kahve sertliğinin seçilmesi:
Kahve sertliğini seçmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.

- hafif kahve için yarım miktarda çekirdek 
- normal kahve için tam miktarda çekirdek

8. Öğütme/demleme döngüsünün başlatılması: 
Öğütme/demleme döngüsünü başlatmak için       düğmesine 
basın. Cihaz çekirdekleri öğütür ve su filtreden geçmeye başlar. 
9. Cam sürahiyi çıkarma: 
3 bip sinyali, suyun tamamının filtreden geçtiğini gösterir; sürahi 
şimdi kaldırılabilir. 
10. Kahveyi sıcak tutmak: 
Kahve, demleme tamamlandıktan sonra yaklaşık 35 dakika sıcak 
kalan ocak üzerinde bekletilerek sürahi içinde sıcak tutulabilir. 
11. Demleme/sıcak tutma döngüsünü durdurmak: Öğütme 
veya demleme döngüsünü durdurmak için veya sıcak
tutma işlevi gerekmiyorsa, cihazı kapatmak için         düğmesini 
kullanın. 
12. Kahve makinesinin kapatılması: Demleme/sıcak tutma
işlemi tamamlandıktan sonra fişi prizinden çıkarın.

  Öğütme Seviyesinin Ayarlanması 

İpucu: Hafif kavrulmuş çekirdekler için ince bir öğütme 
seviyesi önerilir. Koyu kavrulmuş çekirdek için daha 
kaba bir seviye daha iyidir. Kavurma işleminin detayları 
genellikle kahve paketinde bulunur. 

1. Kahveyi çekirdek kahve kullanarak kahve yapma
bölümünde anlatıldığı gibi hazırlayın. 

2. Öğütme işlemi devam ederken öğütme seviyesini
istenilen değere ayarlayınız. 

3. Ayar düğmesini küçük çekirdek sembolüne doğru saat
yönünde çevirerek daha ince bir öğütme elde edilir.

4. Düğmeyi büyük çekirdek sembolüne doğru saat yönünün
tersine çevirmek daha iri bir öğütme ile sonuçlanır. 

  Öğütülmüş Kahve Kullanma  

1. Cihazın hazırlanması: 
Cihazı yukarıdaki 2 ila 5 numaralı maddelerde açıklandığı gibi
hazırlayın - (Bkz.Çekirdek kahve kullanma) ardından kağıt filtreyi
takın ve gerekli miktarda çekilmiş kahve koyun. 
2. Öğütülmüş kahve modunun seçilmesi:

Tuşuna basın. 
3. Demleme döngüsünü başlatmak: 
Döngüyü başlatmak için        düğmesine basın. Su
filtreden geçmeye başlar. 
4. Cam sürahiyi çıkarma: 
3 bip sinyali suyun filtreden geçtiğini gösterir. Sürahiyi çıkarın ve 
yukarıdaki 10 ila 12 arasındaki noktalarda açıklandığı gibi hareket
edin. (Bkz.Çekirdek kahve kullanma)

  Temizlik ve Bakım 

Kireç Giderme 

∙ Bölgenizdeki su kalitesine (kireç içeriği) ve kullanım sıklığına 
bağlı olarak, düzgün çalışabilmesi için sıcak su kullanan tüm 
termal ev aparatlarının düzenli olarak kireçten arındırılması (yani 
kireç kalıntılarının giderilmesi) gerekir. 

∙ Yetersiz kireç çözme nedeniyle cihaz arızalanırsa, 
herhangi bir garanti talebi geçersiz olacaktır. 

∙ Demleme süresinin uzaması ve demleme sırasında artan gürültü, 
kahve makinesinin kireçten arındırılmasının gerekli olduğunu
gösterir. 

∙ Güçlü kireç çözücü maddeler kullanılsa bile aşırı kireç
birikintilerinin temizlenmesi çok zordur. Ayrıca demleme
sisteminin sızdırmasına neden olabilir. Bu nedenle, her otuz ila
kırk pişirme döngüsünden sonra cihazın kirecini temizlemenizi
şiddetle tavsiye ederiz.

∙ Kireç çözme için aşağıdaki gibi bir sirke çözeltisi
kullanılabilir:

∙ 40 ml sirke özünü belirtilen maksimum miktarda soğuk
su ile karıştırın.

∙ Kireç çözme solüsyonunu su kabına dökün, çekilmiş kahve
eklemeden bir kağıt veya kalıcı filtre yerleştirin, çekilmiş
kahvenin kullanılması bölümünde anlatıldığı gibi ve cihazı bir
filtreleme döngüsünden geçirin. Gerekirse prosedürü tekrarlayın.
Kireç çözme sırasında yeterli havalandırma sağlayın ve sirke
buharınısolumayın.

∙ Kireç çözdükten sonra cihazı temizlemek için, yalnızca temiz
su kullanarak 2-3 filtreleme döngüsünden geçmesine izin
verin (bkz. Temizlik ve bakım /Ünitenin yıkanması).

∙ Kireç çözücüleri emaye lavabolara dökmeyin.

Temizlik
∙ Cihazı temizlemeden önce, elektrik kaynağına bağlı olup

olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin

veya suya daldırmayın; musluk suyu altında temizlemeyin. Cihaz
hafif nemli bir bezle hafif bir deterjan kullanılarak temizlenebilir.
Daha sonra kurulayın.

∙ Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları
kullanmayın.

∙ Kullanılmış kahve telvelerini çıkarmak için açılır filtreyi açın,
kağıdı veya kalıcı filtreyi kaldırın ve telveyi atın (doğal bir madde
olarak kompostlanabilirler). Dışarı açılır filtrenin içini nemli bir
bezle silin, kurulayın ve tekrar kapatın.

∙ Cam sürahi, su kabı, filtre halkası ve kalıcı filtre kullanımdan
sonra ılık su ile temizlenebilir. Daha sonra kurulayın.

∙ Cihazı veya aksesuar parçalarından herhangi birini
bulaşık makinesine koymayın.

∙ Çekirdek haznesini sık sık nemli bir bezle temizleyin ve
tamamen kurumasını bekleyin.

∙ Döner filtrenin üzerindeki öğütülmüş kahve/su çıkışının
etrafındaki alan, kahve artıklarından sıksık
temizlenmelidir. Açılır filtreyi açın ve çıkışı temizlemek için
yumuşak bir fırça kullanın.

∙ Kap, içinde su varken çıkarılırsa, cihazdan hafif bir geri akış
olabilir. Böyle bir durumda, yayılan su, kap yeniden takılmadan
önce çıkarılmalıdır.

Ünitenin yıkanması
1. Su ile doldurma:
Su kabını çıkarın, kapağı açın ve maksimum miktarda soğuk su
doldurun. Kapağı kapatın ve kabı değiştirin.

2. Cam karafın hazırlanması:
Kapağı sürahiye takınız ve cihaza yerleştiriniz.
3. Cihazın bağlanması:
Fişi prize takın.
4. Demleme döngüsünü başlatmak:
Yıkama işlemini başlatmak için düğmelerine basın. Su
geçmeye başlar.
5. Karafın boşaltılması:
Tüm su filtreden geçene kadar bekleyin ve ardından sürahiyi
boşaltın. Gerekirse tekrarlayın.

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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Not:Bu yöntemle suyun tamamı kullanılacaktır ve bu
nedenle su sadece istenilen bardak sayısı kadar
doldurulmalıdır.

İpucu:Kağıt filtre yerine kalıcı filtre de kullanılabilir.
Ancak 6 bardağın tamamı hazırlanırken kağıt filtre
kullanılmalıdır.

Not: Öğütme mekanizmasına zarar vermemek için,
öğütme işlemi sırasında bu tür ayarlamalar yapılmalıdır.

Not: Düğme seçildikten sonra ve
düğmeleri kullanılamaz. Kahvenin sertliği, kullanılan
kahve ve su miktarına göre belirlenir.

Bütün çekirdekleri kullanarak kahveyapmak

1. Kahve çekirdekleri ile doldurma:
Çekirdek haznesinin kapağınıçıkarınve maksimum100grkahve
çekirdeğiiledoldurun.Kapağısıkıcaaşağıiterekyerinetakın.
2. Su ile doldurma:
Su kabını çıkarın, kapağı açın ve istenilen miktarda su ile
doldurun. Kapağı kapatın ve kabı değiştirin.

3. Kağıt filtrenin takılması:
Dışarı salınan filtreyi yana doğru açın ve filtre tutucusuna, önce
filtrenin delikli kenarlarını aşağı katlayarak 2 boyutlu bir kağıt filtre
yerleştirin. Filtre halkasını filtre elemanının üzerine yerleştirin ve
açılır filtreyi kapatın.

4. Cam karafın hazırlanması:
Sürahinin üzerindeki kapağı yerine takın ve ardından cihaza
yerleştirin. Kapak doğru şekilde takılırsa, demleme döngüsü
sırasında filtre tutucusundaki damlama önleyici mekanizmayı
devre dışı bırakır.
5 Cihazın bağlanması:
Elektrik fişini takın. ve düğmeler yanar ve ünite
kullanıma hazırdır.
6. Kahve miktarının seçilmesi:
Fincan sayısı için gereken kahve miktarını seçmek için 2, 4 veya 6
düğmelerini kullanın.
7. Kahve sertliğinin seçilmesi:
Düğmeleri kullan

- hafif kahve için yarım çekirdek
- normal kahve için tam çekirdek

Kahve sertliğini seçmek için
8. Öğütme/demleme döngüsünün başlatılması:
Öğütme/demleme döngüsünü başlatmak için düğmesine basın.
Cihaz çekirdekleri öğütür ve su filtreden geçmeye başlar.
9. Cam sürahiyi çıkarma:
3 bip sinyali, suyun tamamının filtreden geçtiğini gösterir; sürahi
şimdi kaldırılabilir.
10. Kahveyi sıcak tutmak:
Kahve, demleme tamamlandıktan sonra yaklaşık 35 dakika sıcak
kalan ocak üzerinde bekletilerek sürahi içinde sıcak tutulabilir.
11. Demleme/sıcak tutma döngüsünü durdurmak:
Öğütme veya demleme döngüsünü durdurmak için veya sıcak
tutma işlevi gerekmiyorsa, cihazı kapatmak için düğmeyi
kullanın.
12. Kahve makinesinin kapatılması: Demleme/sıcak tutma
işlemi tamamlandıktan sonra fişi prizinden çıkarın.

Öğütme seviyesinin ayarlanması

İpucu: Hafif kavrulmuş çekirdekler için ince bir öğütme
seviyesi önerilir. Koyu kavrulmuş çekirdek için daha
kaba bir seviye daha iyidir. Kavurma işleminin detayları
genellikle kahve paketinde bulunur.

1. Kahveyi tam çekirdek kullanarak kahve yapma
bölümünde anlatıldığı gibi hazırlayın.

2. Öğütme işlemi devam ederken öğütme seviyesini
istenilen değere ayarlayınız.

3. Ayar düğmesini küçük çekirdek sembolüne doğru saat
yönünde çevirerek daha ince bir öğütme elde edilir.

4. Düğmeyi büyük çekirdek sembolüne doğru saat yönünün
tersine çevirmek daha kaba bir öğütme ile sonuçlanır.

Öğütülmüş kahve kullanma

1. Cihazın hazırlanması:
Cihazı yukarıdaki 2 ila 5 numaralı maddelerde açıklandığı gibi
hazırlayın - Tam çekirdek kullanarak kahve yapın, ardından kağıt
filtreyi takın ve gerekli miktarda çekilmiş kahve koyun.
2. Öğütülmüş kahve modunun seçilmesi:

Tuşuna basın.
3. Demleme döngüsünü başlatmak:
Döngüyü başlatmak için düğmesine basın. Su
filtreden geçmeye başlar.
4. Cam sürahiyi çıkarma:
3 bip sinyali suyun filtreden geçtiğini gösterir. Sürahiyi çıkarın ve
yukarıdaki 10 ila 12 arasındaki noktalarda açıklandığı gibi hareket
edin. Bütün çekirdekleri kullanarak kahve yapmak.

Temizleme ve Bakım

Kireç giderme
∙ Bölgenizdeki su kalitesine (kireç içeriği) ve kullanım sıklığına

bağlı olarak, düzgün çalışabilmesi için sıcak su kullanan tüm
termal ev aparatlarının düzenli olarak kireçten arındırılması (yani
kireç kalıntılarının giderilmesi)gerekir.

∙ Yetersiz kireç çözme nedeniyle cihaz arızalanırsa,
herhangi bir garanti talebi geçersiz olacaktır.

∙ Demleme süresinin uzaması ve demleme sırasında artan gürültü,
kahve makinesinin kireçten arındırılmasının gerekli olduğunu
gösterir.

∙ Güçlü kireç çözücü maddeler kullanılsa bile aşırı kireç 
birikintilerinin temizlenmesi çok zordur. Ayrıca demleme
sisteminin sızdırmasına neden olabilir. Bu nedenle, her otuz ila
kırk pişirme döngüsünden sonra cihazın kirecini temizlemenizi
şiddetle tavsiye ederiz. 

∙ Kireç çözme için aşağıdaki gibi bir sirke çözeltisi 
kullanılabilir: 
Örn:40 ml sirke özünü belirtilen maksimum miktarda soğuk 
su ile karıştırın. 

∙ Kireç çözme solüsyonunu su kabına dökün, çekilmiş kahve 
eklemeden bir kağıt veya kalıcı filtre yerleştirin, Öğütülmüş 
Kahve Kullanma bölümünde anlatıldığı gibi cihazı filtreleme 
döngüsünden geçirin. Gerekirse prosedürü tekrarlayın. Kireç 
çözme sırasında yeterli havalandırma sağlayın ve sirke buharını 
solumayın. 

∙ Kireç çözdükten sonra cihazı temizlemek için, yalnızca temiz su
kullanarak 2-3 filtreleme döngüsünden geçmesine izin verin. 
(bkz.Temizlik ve Bakım) 

∙ Kireç çözücüleri emaye lavabolara dökmeyin.

Temizlik 
∙ Cihazı temizlemeden önce, elektrik kaynağına bağlı olup

olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
∙ Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin

veya suya daldırmayın; musluk suyu altında temizlemeyin. Cihaz 
hafif nemli bir bezle hafif bir deterjan kullanılarak temizlenebilir. 
Daha sonra kurulayın. 

∙ Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları kullanmayın.
∙ Kullanılmış kahve telvelerini çıkarmak için filtreyi açın, kağıdı veya

kalıcı filtreyi kaldırın ve telveyi atın (doğal bir madde olarak 
kompostlanabilirler). Dışarı açılır filtrenin içini nemli bir bezle silin, 
kurulayın ve tekrar kapatın. 

∙ Cam sürahi, su kabı, filtre halkası ve kalıcı filtre kullanımdan sonra
ılık su ile temizlenebilir. Daha sonra kurulayın. 

∙ Cihazı veya aksesuar parçalarından herhangi birini bulaşık
makinesine koymayın. 

∙ Çekirdek haznesini sık sık nemli bir bezle temizleyin ve tamamen
kurumasını bekleyin. 

∙ Döner filtrenin üzerindeki öğütülmüş kahve/su çıkışının etrafındaki
alan, kahve artıklarından sık sık temizlenmelidir. Filtreyi açın ve 
çıkışı temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. 

∙ Kap, içinde su varken çıkarılırsa, cihazdan hafif bir geri akış 
olabilir. Böyle bir durumda su, kap yeniden takılmadan önce
tahliye edilmelidir.

Ünitenin Yıkanması 
1. Su ile doldurma: 
Su kabını çıkarın, kapağı açın ve maksimum miktarda soğuk su
doldurun. Kapağı kapatın ve kabı yerleştirin. 

2. Cam karafın hazırlanması: 
Kapağı sürahiye takınız ve cihaza yerleştiriniz.
3. Cihazın bağlanması:
Fişi prize takın. 
4. Demleme döngüsünü başlatmak: Yıkama işlemini
başlatmak için        ve           düğmelerine basın.

5. Karafın boşaltılması: 
Tüm su filtreden geçene kadar bekleyin ve ardından sürahiyi 
boşaltın. Gerekirse tekrarlayın. 

İmha Prosedürü 
Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen 
değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı 
olarak atılmalıdır. Uygun imha prosedürü çevre ve insan 
sağlığını korur. 
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Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
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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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