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Cafissimo POCKET için Kullanım Kılavuzu ve Teknik destektr



Kullanım amacı

Cafissimo POCKET, Tchibo markası kapsüllerle
Espresso hazırlamak için tasarlanmıştır.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup
ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

Cafissimo POCKET, yanma ve haşlanma tehli-•
kesi olduğundan çocuklar tarafından kullanıl-
mamalıdır. Çocukları üründen uzak tutun.
Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde muha-
faza edin.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.•
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

Haşlanma/yanma UYARISI 

Kahve hazırlarken Cafissimo POCKET dik•
şekilde tutulmalıdır. 

Su haznesini üst kenarına kadar doldurmayın.•
Gövdeyi pompa mekanizması ile hazneye
takarken sıcak su dışarı dökülebileceğinden,
haznenin içerisindeki işaretleme aşılmama-
lıdır.

Sıcak suyun dışarı taşmaması veya sıçrama-•
ması için gövdeyi yavaşça dolu haznenin
 üzerine çevirerek takın. 

Güvenlik uyarıları 
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Su haznesi ve kapsül tutucu, pompa mekaniz-•
masına basmadan doğru şekilde dayanak
notasına kadar vidalanmalıdır, aksi takdirde
sıcak sıvı dışarı sıçrayabilir.

Kahve çıkış ağzı, kahve pompalanırken her•
zaman aşağı doğru göstermelidir.

Kahveyi asla doğrudan kahve çıkış ağzından•
içmeyin. Kahveyi içmeden önce, her zaman
öncelikle silikon kaplamalı bardağa veya
uygun bir fincana doldurun. 

Bardağın çevresindeki silikon kaplama, ısı•
 izolasyon etkisine sahiptir. Bu nedenle kahve,
beklediğinizden daha sıcak olabilir. Haşlan-
mamak için ilk yudumda özellikle dikkatli
olun. 

Kullanım sırasında ya da sonrasında kahve•
çıkış deliğine dokunmayın. Delikten akmakta
olan kahve ile temas etmekten kaçının.

Yaralanmalara ve maddi hasarlara karşı
DİKKAT

Kapsül bölmesinde iki iğne bulunur. Bu iğneler•
kapsülü, kapsül haznesini gövdeye takarken
deler. İğnelere asla dokunmayın.

Su haznesine sadece taze ve musluk suyu•
 doldurun. Gazlı maden suyu veya başka sıvılar
kullanmayın. 

Ürün mikrodalga, ocak, fırın vb. kapsamında•
kullanıma uygun değildir. 
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Suyu asla su haznesinde ısıtmayın. Suyu•
ısıtmak için bir su ısıtıcı, tencere vb. kullanın. 

Sadece orijinal Tchibo Cafissimo kapsülleri•
kullanın. Başka üreticilerin kapsüllerini,
hasarlı veya deformasyona uğramış kapsülleri
kullanmayın ve ayrıca asla toz kahve doldur-
mayın, aksi takdirde Cafissimo POCKET hasar
görür.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici•
ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılma-
malıdır.

Bardak, kaymaz bir silikon kaplamanın içeri-•
sindedir. Çalışma yüzeyleri çeşitli cilalar ve
kimyevi maddelerle kaplanır ve bunlar için
değişik bakım maddeleri kullanılır. Bu nedenle,
silikon kaplamanın bu maddelerin içerdiği
bazı maddeler tarafından zarar görebilmesi 
ve plastiğin yumuşaması olasılığı bulunur.
Gerekirse bardağın altına kaymaz bir altlık
yerleştirin.

4



Silikon kaplamalı 
bardak

Kapsül tutucu Kapsül bölmesi Gövde Su haznesi

Kahve çıkış deliği
Kapsülü delmek 
için iğne

Sıcak su için
maks. işareti

Pompa
mekanizması

Genel bakış (ambalaj içeriği)

1. 2. 3. 4.
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Çalıştırma - ilk kullanımdan önce
Cafissimo POCKET ilk kullanımdan önce temiz-
lenmeli ve sıcak su ile yıkanmalıdır. Bunun 
için Cafissimo POCKET „Genel bakış (ambalaj
içeriği)“ bölümünde gösterildiği şekilde
 parçalara ayrılmalıdır:

Bardağı çekip çıkarın. 1.

Kapsül haznesini saat yönünde  gövdeden2.
çevirin.

Kapsül bölmesini kapsül haznesinden3.
çıkarın.

Su haznesini saat yönünün tersine4.
 gövdeden çevirin.

Tüm parçaları ılık su ve deterjan ile5.
 temizleyin. Bardağın silikon kaplaması
 çıkarılabilir.
Ardından parçaları iyice kurulayın. 
Tüm parçalar bulaşık makinesinde
 yıkamaya uygun değildir. 

Cafissimo POCKET ters sırayla tekrar6.
 birleştirilmelidir.

Ardından bir kapsül yerleştirmeden „Kahve7.
hazırlama“ bölümünde açıklandığı şekilde
hareket edin. 2. ve 4. adımı dikkate almayın.

Dışarı pompalanmış suyu dökün.8.

Cihaz şimdi çalışmaya hazırdır.
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Temizleme
Gerekirse tüm parçaların soğumasını bekleyin.1.

„Genel bakış (ambalaj içeriği)“ bölümünde gösterildiği şekilde 2.
Cafissimo POCKET parçalara ayrılmalıdır.

Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanıyla yıkayın. 3.
Bardağın silikon kaplaması çıkarılabilir.
Ardından tüm parçaları iyice kurulayın. 
Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. 

Küf oluşumunu engellemek için Cafissimo POCKET çıkarılmış
bardak ve parçalara ayrılmış kapsül haznesiyle saklanmalıdır.
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En iyi aroma– en iyi tat
Fincan başına bir kapsül
Her bir kapsül bir bardak Espresso için porsiyonlanmıştır.

Mükemmel kahve aroması
Kapsülü sadece kahve pişireceğiniz zaman makineye yerleştirin. Kapsül,
gövdeye kapsül haznesi takılırken delinir. Bundan sonra kullanılmazsa
aroması kaybolur. 

Trinkbecher vorwärmen
Bardağı, kullanmadan hemen önce dökeceğiniz sıcak su ile doldurun. 
Bu şekilde en iyi Espresso tadını elde edersiniz.



Click !

Bardağı aşağı doğru çekerekm

çıkarın.

Kahve hazırlama1
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Yaralanmalara karşı DİKKAT

Kapsül bölmesinde iki iğne
bulunur. Bu iğneler kapsülü,
kapsül haznesini gövdeye
takarken deler. İğnelere asla
dokunmayın.

Kapsül haznesini saat yönündem

aşağı doğru çevirerek çıkartın.
Kapsülleri
delmek
için iğneler
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Bir Cafissimo kahve kapsülünüm

 gösterildiği şekilde kapağı yukarı
doğru göstererek yerleştirin. 
Kapsül hasarsız olmalıdır: 
Delmeyin ve kapsül kapağını
 çıkarmayın, deforme olmuş
 kapsülleri kullanmayın!
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Pompa mekanizması ile gövdeyi1.
kapsül tutucusuna yerleştirin.

Kapsül tutucusunu tekrar saat2.
yönünün tersine çevirerek
 sabitleyin.
Bu esnada kapsül delinir.

4
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Su haznesini saat yönünün tersinem

yukarı doğru çevirerek çıkarın.

5
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Su haznesini düz bir alanın üzerine1.
 yerleştirin.

Su haznesini işarete kadar yeni2.
 kaynatılmış su ile doldurun.

İşaret

UYARI 
Sıcak su nedeniyle haşlanma
 tehlikesi

Su haznesini üst kenarına kadar doldurmayın.
Gövdeyi pompa mekanizması ile hazneye
takarken sıcak su dışarı dökülebileceğinden,
haznenin içerisindeki işaretleme aşılmamalıdır.
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Su haznesini bir elinizle sıkıca tutun vem

diğer elinizle pompa mekanizmalı gövdeyi
dayanak noktasına kadar su haznesine
çevirerek takın.

UYARI
Sıcak su nedeniyle haşlanma -
tehlikesi

Sıcak suyun dışarı taşmaması veya sıçrama-
ması için gövdeyi pompa mekanizmasıyla
yavaşça dolu su haznenin üzerine çevirerek
takın. 
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Cafissimo POCKET, su haznesi yukarım

ve kahve çıkış ağzı aşağı doğru
 gösterecek şekilde çevrilmelidir. 
Suyun dışarı dökülmediğinden emin
olun.
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Pompa mekanizma-m

sını saat yönünün
 tersine dayanak nok-
tasına kadar çevirin.
Pompa mekanizması
dışarı atar.

9
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10
Cafissimo POCKET gösterildiği şekilde1.
 bardağın üzerinde tutulmalıdır. 

Yakl. 20 ila 30 kez pompa mekanizmasına2.
veya kahve çıkış ağzından Espresso
 çıkmayana kadar bastırın.

• Pompa mekanizması her defasında
dayanak noktasına kadar içeri bastırıl-
malı ve tekrar çıkış noktasına dışarı
çekilmelidir.

       • İlk 12 ila 15 kez pompaladıktan sonra
kapsüle su pompalanır. Ancak bunun
ardından kahve çıkış ağzından Espresso
akar. 17
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Pompa mekanizma-m

sını tekrar tamamen
içeri bastırın ve saat
yönünde dayanak
noktasına kadar
çevirin.
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Teknik destek
Aksesuar veya yedek parçamı sipariş etmek istiyorsunuz? Lütfen Tchibo Müşteri Hizmetlerini arayın.  

Tchibo Türkiye
Teknik destek hattı

444 2 826 

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 
09:00 - 19:00 saatleri arasındadır. 

      Ürün numarası : 365 265 
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