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Değerli Müşterimiz!

Yeni kahve değirmeninizle kahveyi pişirme-
den önce taze taze öğütürsünüz. Böylece
 değerli aromalar doğal yoldan, pişirene 
kadar kahve çekirdeğinin içinde saklanır.

Kahve değirmeninin bir seramik öğütücüsü
bulunmaktadır ve böylece kahve telvesini,
kahvenin aromasını özellikle koruyarak
 hazırlar.
Öğütme kalınlığı, kabadan inceye kadar
 kademesiz olarak ayarlanabilir.

Yeni kahve değirmeninizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:      
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza
sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve
hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kul-
lanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu
saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde,
bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Kullanım amacı

Kahve değirmeni, kahve çekirdeği öğütmek•
için tasarlanmıştır. 
Değirmen özel kullanım için tasarlanmış olup•
ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE
Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukları•
üründen uzak tutun ve çocukların erişemeye-
ceği bir yerde muhafaza edin.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak•
tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici•
ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılma-
malıdır.
Kahve değirmeni ile sadece kahve öğütün.•
Başka malzemeler öğütüldüğünde, değirmen
bozulabilir.

Güvenlik uyarıları



Küçük bir kahve dersi 

Çekirdeklerin kalitesi 
Kahve çekirdeğinin tazeliği, eşsiz bir kahve
keyfinin temelidir. 
Bu nedenle her zaman taze çekirdekler kulla -
nın ve öğütülmüş kahve telvesini mümkünse
hemen tüketin.

Çekirdekleri muhafaza etme 
Öğütme haznesine çok fazla çekirdek doldur-
mayın (maks. 35 g), fakat çekirdeklerin aro-
ması kaybolmaması için azar azar doldurun. 
Kalan çekirdekleri aroması taze kalacak şekilde
muhafaza edin: Çekirdekler, hava geçirmeyen
bir haznede buzdolabında muhafaza edildiği
takdirde 3 haftaya kadar taze kalırlar. Çekirdek -
ler buzlukta da dondurulabilir ve böylece 3 aya
kadar taze kalırlar.

Kullanmadan önce öğütme haznesinde kahve•
çekirdeklerinin bulunduğundan emin olun.
Asla öğütme haznesi boşken öğütmeyin.
Öğütme haznesini her kullanımdan önce
yabancı maddeler açısından kontrol edin.



Öğütme kalınlığını ayarlama

Öğütme kalınlığı, kabadan inceye kadar
kademesiz olarak ayarlanabilir. Sizin için
hangi dozun uygun olduğunu deneyin.
Öğütücü eğilmemesi için, öğütme dere-
cesini çok fazla inceye ayarlamamaya
dikkat edin. 

kaba

ince



Temizleme

1.    Kahve değirmenin dışını nemli bir bezle
silin.  Telve kalıntılarını kuru bir fırçayla
temizleyebilirsiniz.

2.   Toplama haznesini yumuşak bir bez ve
deterjan ile temizleyin. Hazneyi ardından
bol duru suyla durulayın. Kahve değirme-
nini toplama haznesinin üzerine yerleştir-
meden önce iyice kurumasını bekleyin.

Eğer öğütücü, telve kalıntıları nedeniyle
tıkanacak olursa, en yüksek öğütme
kalınlığında küçük bir miktar kahve çekir-
deği öğütün. 

Ürün numarası: 

332 602
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