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Türkçe

Copyright

© 2018 Animo®
Bu belgenin hiçbir kısmı üreticinin öncede izni olmaksızın basım, mikrofilm, elektronik ortam veya diğer 
biçimlerde kopyalanamaz ve/veya kamuya açık hale getirilemez. Bu aynı zamanda ilgili şemalar 
ve/veya grafikler için de geçerlidir.

Animo tüketiciye önceden veya o anda bildirimde bulunmaksızın herhangi bir parçada değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Bu kılavuzun içeriği ayrıca önceden uyarıda bulunmasızın değiştirilebilir. Bu kılavuz 
standart cihaz modeli için geçerlidir. Dolayısıyla Animo size gönderilen cihaz için geçerli olan standart 
modelden farklı teknik özelliklerden kaynaklanan olası hasarlarda sorumlu tutulamaz.

Bu kılavuz azami özen gösterilerek hazırlanmıştır fakat üretici bu belgedeki herhangi bir hatadan veya 
bunlardan kaynaklanan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Bu kılavuzun orijinali İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Bu belgedeki diğer tüm diller İngilizce kaynak 
metnin tercümesidir.
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1 Güvenlik

1.1 Önemli bilgiler
Bu kullanıcı kılavuzu size makineyi güvenli ve etkili bir biçimde kullanmanıza yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Bu kılavuzda cihazın kurulumu, çalıştırılması ve bakımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Kullanmadan önce kılavuzu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Makineyi bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına ve prosedürlerine ve ayrıca çalıştığınız yerde geçerli 
olan diğer tüm güvenlik prosedürlerine uygun şekilde çalıştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Makinenin 
doğru şekilde kurulması, konfigüre edilmesi, işletime alınması, çalıştırılması, bakımının ve servisinin 
yapılması ve bu işlemlerin yalnızca bu görevler için gerekli eğitimi tam ve uygun şekilde almış bir kişi 
tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca makinenin yalnızca 
makinenin kurulu olduğu ülkede yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde 
kullanılmasının sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır.

1.2 Uyarı işaretleri
Güvenlik bilgilerini vermek için makineye güvenlik işaretleri yapıştırılmıştır. Tüm güvenlik genel olarak 
daha fazla açıklama ile birlikte bu kılavuzda tekrarlanmıştır.

1.2.1 Güvenlik işaretlerinin sınıflandırılması
Güvenlik işaretleri uluslararası çapta kabul görmüş tipte olup aşağıda açıklanmıştır.

UYARI
Makineyi kullanmayı denemeden önce bu bölümdeki tüm güvenlik bilgilerini okuyun, anlayın 
ve öğrenin. Bu kılavuzdaki tüm uyarılara ve ikaz ibarelerine özellikle dikkat gösterin. Bu 
kılavuzdaki tüm uyarıları ve prosedürleri takip etmemeniz halinde siz veya diğer insanlar için 
ciddi yaralanma ve hatta ölüm riski ortaya çıkabilir.

UYARI
Anlamadığınız bir güvenlik talimatı veya prosedür varsa makineyi kullanmayın. Yöneticinizle 
iletişime geçin ve makinenin kullanımı hakkında gerekli eğitimi alın. Makinenin bu kılavuzdaki 
tüm güvenlik talimatları ve prosedürleri anlaşılmadan ve takip edilmeden kullanılması siz veya 
diğer insanlar için ciddi yaralanma ve hatta ölüm riskine neden olabilir.

UYARI
Makineyi güvenli ve etkili kullanımı hakkında yeterli ve uygun eğitimi almadan kullanmayın. 
Makineyi güvenli ve etkili bir biçimde kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz 
makineyi kullanmayın. Makinedeki herhangi bir güvenlik cihazını sökmeye, modifiye etmeye, 
iptal etmeye veya devreden çıkarmaya çalışmayın. Güvenlik cihazlarına müdahale edilmesi 
ölümcül veya başka ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Not
Makinenin A-tartılmış ses basınç düzeyi 70 dB altındadır.

UYARI
Bir tehlikeyi tanımlayan uyarı işareti.
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1.2.2 Uyarı, dikkat ve not

1.3 Kullanım amacı
Makine durur ve içecekleri dağıtır. Başka şekillerde veya ek kullanımların kullanım amacına uygun 
olmadığı kabul edilecektir. Üretici yukarıda açıklanan amaçlar dışındaki kullanımlardan veya makinenin 
yanlış kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

1.4 Modifikasyonlar

Animo makinelerinin kullanıcılar için değerini artıracak modifikasyonlar veya değişiklikler hakkında 
görüşmeye her zaman hazırdır. Bkz. 1.11.

UYARI
‘Uyarı' yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeyi tanımlar.

Dikkat
'Dikkat' makinede hasara, diğer ekipmanlarda hasara ve/veya çevre kirliliğine yol açabilecek 
bir tehlikeyi tanımlar.

Not
’Not' ek bilgileri vurgulamak için kullanılmıştır.

UYARI
Yürürlükte olan gıda maddeleri düzenlemelerine uygun olmayan ürünler kullanmayın.

Not
Bu makine yalnızca ticari ortamlarda kullanılabilir. Bu ev tipi bir cihaz değildir.

UYARI
Animo'nun önceden açık izni olmadan makinede herhangi bir modifikasyon veya değişiklik 
yapmaya çalışmayın. Makinede izinsiz olarak yapılan modifikasyonlar veya değişiklikler ciddi 
yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

UYARI
Güvenlik özelliklerini değiştirmeye, kaldırmaya veya devre dışı bırakmaya çalışmayın.

UYARI
Yerel, bölgesel veya ulusal düzenlemeleri ihlal eden değişiklikler yapmaya çalışmayın.

UYARI
Ana şalterin ve çalıştırma düğmesinin kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.

UYARI
Kuledeki güç soketlerine yalnızca kapları bağlayın. Başka cihazlar bağlamayın.
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1.5 Güvenlik cihazları

1.5.1 CNe için sıçrama koruması
Kaptaki elektrik bağlantısının üzerine bir sıçrama koruması takılmıştır. Sıçrama koruması temizlik 
sırasında sokete su girmesini önler.

1.6 Güvenlik önlemleri

1.6.1 Genel güvenlik önlemleri
• Makinenin çevresinin kuru, temiz ve yeterince aydınlatılmış olduğundan emin olun.
• İçeceklerin hazırlandığı servis alanına yalnızca makine hakkında, özellikle de güvenlik ve hijyen 

açısından spesifik bilgiye ve pratik deneyime sahip kişilerin girmesine izin verilmelidir.
• Hareketli parçalardan uzak durun.
• Yalnızca Animo yedek parçalarını kullanın.
• Yalnızca Amino tarafından önerilen ürünleri kullanın.

1.6.2 Kurulum esnasında
• Yerel düzenlemelere riayet edin ve onaylı malzemeler ve parçalar kullanın.
• Makineyi sıcaklıkların 0 °C'nin altına düştüğü yerlere yerleştirmeyin.
• Makineyi su jetinin kullanılabileceği yerlere yerleştirmeyin.
• Makineyi yalnızca eğitimli personel tarafından denetlenebileceği yerlere kurun.
• Makine bu kılavuzda bölüm 1'de belirtilen tüm ilgili koşulların karşılanması halinde dış mekanda 

kullanılabilir.
• Makineyi sağlam ve düz bir yüzeye çalışma tezgahı yüksekliğine yerleştirin.
• Makineyi güvenlik topraklamalı bir prize takın.
• Makinenin sızıntı yapmadığından emin olun.
• Tip plakasındaki ayrıntıların ülkeye uygun olup olmadığını kontrol edin.
• Her zaman makine ile birlikte gelen yeni hortum takımını kullanın. Eski veya başka hortum 

takımlarını kullanmayın.

1.6.3 Normal çalışma esnasında
• Kabı kullanmadan önce hasar açısından denetleyin.
• Kabı yatırmayın.
• Kabı suya daldırmayın veya üzerine hortum tutmayın.
• Kabı açık ateş veya harici ısıtma elemanı veya cihazıyla ısıtmayın.
• Kabı taşımadan önce fişini çekin.

1.6.4 Bakım ve onarım esnasında
• Makine üzerinde düzenli bakım gerçekleştirin.
• Bakım gerçekleştirirken koruyucu eldivenler ve güvenlik gözlükleri takın.
• Makineyi su jeti kullanarak temizlemeyin.
• Makineyi bakım esnasında terk etmeyin.
• Onarımların yalnızca eğitimli ve yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Düzenli olarak elemanların kirecini temizleyin.

UYARI
Makinenin şarjını tamamen boşaltmak için makinenin fişini çekin.
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1.6.5 Elektrik bağlantısı
• Güç kablosu hasarlıysa:

- Makine ayrı, çıkarılabilir bir güç kablosuna sahipse hasarlı güç kablosunu yeni bir besleme 
kablosu ile değiştirin. Yalnızca Amino yedek parçalarını kullanın. Bkz. 2.3.6

1.7 Kullanıcılar

1.7.1 Personelin nitelikleri
• Makine yalnızca 8 yaş veya üzeri personel için tasarlanmıştır. İlgili ulusal işyerinde güvenlik ve 

sağlık düzenlemelerine riayet edin.
• Makine aşağıdaki durumlar dışında çocuklar veya fiziksel, duyusal veya zihinsel becerilerinde 

azalma olan veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır:
- gözetim altında olmaları veya
- makinenin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı hakkında talimat almaları ve ilgili tehlikeleri 

anlamaları durumunda.
• Çocuklar makineyle oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından gerçekleştirilmeyecektir.
• Yalnızca izin verilmiş personelin makine üzerinde çalışmasına izin verilmektedir.
• Tüm personel yalnızca gerçekleştirmek için gereken eğitimi aldıkları işleri gerçekleştirmelidir. Bu 

hem bakım çalışmaları hem de normal makine kullanımı için geçerlidir.
• Makine ile çalışan tüm personelin yürürlükte olan kılavuzlara kolayca erişebilmesi gerekmektedir.
• Operatörler meydana gelebilecek tüm durumlara aşina olmalıdır böylece acil durumlarda hızlı ve 

etkili bir biçimde hareket edebilirler.

1.7.2 Kişisel ve gıda hijyeni
Makine insan tüketimi için içecekler işlemektedir. Dolayısıyla işlem alanında yüksek hijyen standartları 
sağlanmalıdır.

• İşlem alanına girmeden önce ellerinizi iyice yıkayın.
• İşlem alanına girmeden önce saatinizi ve sarkan takılarınızı çıkarın.
• Makinenin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

UYARI
Makinenin şarjını tamamen boşaltmak için makinenin fişini çekin.

Dikkat
Operatör olarak işvereninizden kişisel ve gıda hijyeni hakkında eğitim almanız gerekmektedir. 
Aksi takdirde makineyi kullanmayın veya işlem alanına girmeyin. Şefinizle veya eğitim 
müdürünüzle eğitim ayarlayın. Hijyenin tam olarak anlaşılmadan işlem alanında çalışmak 
içeceklerin kirlenmesine yol açabilir.
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1.8 Direktifler
Bu makine aşağıdaki EC direktiflerini karşılamaktadır:

/i

/i

1.9 Garanti
Bu makine için geçerli olan garanti hükümleri genel teslimat şartlarının bir parçasıdır.

1.10 İmha
Makinenin kullanımı ve bakımı çevre açısından herhangi bir tehlike arz etmez. Birçok parça düzenli bir 
şekilde imha edilebilir.

1.11 Daha fazla yardım ve bilgi
Animo kendini ürünlerinin kullanıcılarına ve operatörlerine en yüksek düzeyde destek sunmaya 
adamıştır. Bu belgeye dahil edilmemiş ayarlar, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi için bayi ile 
iletişime geçin.

EMC direktifi: 2014/30/EC
Alçak gerilim direktifi: 2014/35/EC
Makineler direktifi: 2006/42/EC

RoHS direktifi: 2011/65/EC
WEEE direktifi: 2012/19/EC

Gıdayla temas direktifi: 1935/2004/EC

Not
Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili yerel mevzuata, düzenlemelere, talimatlara ve önlemlere 
riayet edildiğinden emin olun.
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2 Açıklama

2.1 Genel bakış

2.1.1 Kap grubu

A: Su dağıtıcısı kapağı

Not
CN 40 modeli bu kılavuzdaki resimlerden ve açıklamalardan farklı olabilir. Diğer tüm 
konularda geçerli olan talimatları ve verileri takip edin.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K J

L
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B: Sepet filtre
C: Yalıtımlı kapak
D: Karıştırıcı - taşıma diski
E: Entegre gösterge camı
F: Musluk
G: LED lamba
H: Doldurma borusu (çay demleme uygulaması)
I: Diskli çay filtresi (çay demleme uygulaması)
J: Tutacak
K: Kap
L: Sıçrama koruyuculu elektrik soketi (CNe)

2.2 Çalışma prensibi

2.2.1 Kahve karıştırıcı ve sepet filtre

Sepet filtre (A), kağıt filtre ve ön yüklü kahve ürünü sıcak su alır. Ardından filtrelenen kahve, kahve 
karıştırıcıdan (B) kabın içine akar.

A

B
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2.2.2 Çay doldurma borusu ve filtre ünitesi

Çay doldurma borusu ve filtre ünitesi (A) sıcak suyu alır ve bunu kabın içinde önceden yüklenmiş bir 
çay ürünü ile birleştirir.

2.2.3 Kap

Kap (A) sıcak içeceği tüketim için hazır halde tutar. Kapta içeceği servis etmek için bir musluk (C) 
bulunur. CNe modeli kapta içeceği sıcak tutmak için bir elektrikli eleman (B) bulunur.

A

A

C

B
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2.2.4 Elektrik soketi (CNe)

CNe modeli kap kaba (B) ve sokete (A) takılan bir elektrik kablosu ile elektrik soketine bağlanır.

2.3 Teknik Özellikler

2.3.1 Model adları ve model numaraları
/i

A

B

CB 5 (litre) CB 10 (litre) CB 20 (litre) CB 40 (litre)

Tip /
açıklama

Model /
Numara

Model /
Numara

Model /
Numara

Model /
Numara

Elektrikli ısıtma CN 5e
1005364

CN 10e
1005365

CN 20e
1005366

CN 40e
1007177

Yalıtımlı CN 5i
1005998

CN 10i
1005999

CN 20i
1006000

Kullanılamıyor
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2.3.2 Kaplar
/i

/i

/i

2.3.3 Elektrik sistemi
/i

2.3.4 Ortam koşulları
/i

Model CN 5 CN 10 CN 20 CN 40
İçerik 5 l 10 l 20 l 40 l
Maksimum İçerik 5,5 l 11 l 22 l 44 l
Musluk taşma yüksekliği 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Çap (mm) 237 mm 307 mm 355 mm 454 mm
Kapak dahil yükseklik 406 mm 427 mm 515 mm 561 mm
Filtre dahil yükseklik 526 mm 625 mm 719 mm 740 mm

Model CN 5e CN 10e CN 20e CN 40e
Boş ağırlık 5,1 kg 7,3 kg 11,2 kg 19 kg
Dolu ağırlık 10,1 kg 17,3 kg 31,2 kg 63 kg

Model CN 5i CN 10i CN 20i CN 40i
Boş ağırlık 5 kg 7,2 kg 11 kg -
Dolu ağırlık 10 kg 17,2 kg 31 kg -
Sıcaklık düşüşü 4 °C/sa 3 °C/sa 2,5 °C/sa -

Model CN 5e CN 10e CN 20e CN 40e
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 50 W 100 W 100 W 150 W

Sıcaklık 0 °C < T < 40 °C
Bağıl nem %80
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2.3.5 Tip plakası

A: Model numarası
B: Ürün numarası
C: Besleme gerilimi [V]
D: Makine numarası
E: Su basıncı [MPa]
F: Güç [W]
G: Frekans [Hz]

2.3.6 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
Bu öğeleri bayiinizden sipariş ediniz.
/i

............

...~.......V ..........Hz .........W
................ ............MPA

Made in The Netherlands
Dr. A.F. Philipsweg 47 • NL-9403 AD Assen • www.animo.eu

P/N
XXXXXXXX

S/N Water pressure

A D
B

C

E

F
G

Öğe Açıklama Öğe 
numarası

Kahve lekesi çıkarıcı kutu (10 g'lik (100) torba) 49009
1 kg'lık teneke kutu 00008

Kireç çıkarıcı kutu (50 g'lik (48) torba) 49007
1 kg'lık teneke kutu 00009

Kombi filtre Kap CN5 1006095
Kap CN10 1006096
Kap CN20 1006097
Kap CN40 95008

Kahve karıştırıcısı Kap CN5 56004
Kap CN10 96001
Kap CN20 56010
Kap CN40 96006

Sepet filtre kağıdı 101/317 - kap CN5 01115
152/457 - kap CN10 01116
203/533 - kap CN20 01117
280/635 - kap CN40 01131
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Diskli çay filtresi Kap CN5 57003
Kap CN10 57005
Kap CN20 57011
Kap CN40 57007

Doldurma borusu Kap CN5 17018
Kap CN10 17019
Kap CN20 17020
Kap CN40 17004

S-mafsallı kol Damlamayan ComBi-hat musluk 
ile kullanım için "Geçmeli" 
bağlantılı

99497

Kap tüpü 99499

Gösterge camı fırçası 08094

Kablo + fiş 1,5 m 03072
Kablo + FİŞ 0.6 M 03071

Öğe Açıklama Öğe 
numarası
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3 Nakliye ve Kurulum

3.1 Nakliye

3.1.1 Nakliye sonrası denetim
• Makineyi hasar açısından kontrol edin.
• Gerekli tüm sarf malzemelerin ve aksesuarların mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olun. Bkz. 

3.2.1

3.1.2 Nakliye için hazırlık

1 Kabın soketle bağlantısını kesin.
2 Kabı boşaltın. Musluğu kullanın.

3.2 Kurulum

Not

Bu prosedür yalnızca makineyi başka bir yere dik konumda nakletmek için hazırlar.

Dikkat

• Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.

UYARI

Sıcak sıvıların neden olabileceği yanıklara dikkat edin. Kaptan sıcak içecek ve su gelebilir.

Not

Kap bu kılavuzda belirtilen tüm ilgili güvenlik koşullarının karşılanması halinde dış mekanda 
kullanılabilir.

Dikkat

• Kabı yalnızca eğitimli personel tarafından denetlenebileceği yerlerde kullanın.
• Kabı açık ateş veya ısıtıcı üzerine koymayın.
• Kabı sağlam bir yüzeye sahip bir tezgahın üzerine koyun.
• Kap bir servis arabasına yerleştirildiğinde Animo konumlandırma kulpu veya kilitleme 

halkası ile sabitlenmelidir.
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3.2.1 Ambalaj içeriği
/i

3.2.2 Ambalajdan çıkarma

1 Bileşenleri ve aksesuarları ambalajdan çıkarın.
2 Eksiksiz bir şekilde tüm bileşenlerin ve aksesuarların hasar görmemiş olduğundan emin olun.
3 Herhangi bir öğe hasar görmüşse veya eksikse bayiinizle iletişime geçin.
4 Güç kablosuna bir fiş bağlamak için kalifiye bir elektrikçi ile iletişime geçin. Bkz. 1.6.5.
5 İlk defa kurulumu ve gerekli tüm bağlantıları gerçekleştirmesi için bir servis mühendisi ile iletişime 

geçin.

Kutular ve aksesuarlar İçerik CNe CNi
Sepet filtre kutusu 1 1

Sentetik filtre
Su dağıtıcısı kapağı
Sepet filtre kağıtları 
(yaklaşık 25 adet)

Kap kutusu 1 1
Kap CNe 1
Kap CNi 1
Yalıtımlı kapak 1 1
Karıştırıcı / taşıma diski
Gösterge camı fırçası
Etiket sayfası: kahve / 
çay / sıcak su / boş
Şebeke güç kablosu (1,5 
metre)

1 0

Aksesuarlar
Kireç temizleme hunisi 1 1
Kahve lekesi çıkarıcı 
torbası

1 1

Kireç çıkarıcı torbası 1 1
Kullanıcı kılavuzu 1 1
Kap güç kabloları 1 0

Dikkat

• Hasar vermemek için özen gösterin. Cihazı ve aksesuarlarını yanlış tutmamaya veya 
keskin bir nesneyle kesmemeye özen gösterin.
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4 Çalıştırma

4.1 Kullanım için hazırlama

4.1.1 Hazırlık
1 Makinenin doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Bkz. 3.2
2 Makinenin ve aksesuarların iyi durumda olduğundan emin olun. Makine veya aksesuarları kötü 

durumdaysa bir servis mühendisi ile iletişime geçin.
3 Kabın iç demliğinin temiz olduğundan emin olun. Bkz. 5.2.4

4.1.2 CNe elektrikli kabını kullanım için hazırlama
1 Kabloyu giriş fişi ile birlikte kabın arkasına koyun ve fişi sokete takın.
2 Kabı yaklaşık 2 litre sıcak su ile doldurarak ve demleme başlatılmadan önce en az 10 dakika 

boyunca ön ısıtma işlemine tabi tutun.

4.1.3 CNi yalıtımlı kabı kullanım için hazırlama
1 Kabı yaklaşık 2 litre sıcak su ile doldurarak ve en az 5 dakika boyunca ön ısıtma işlemine tabi tutun.

4.2 Kahve için kap hazırlama
1 Kahve karıştırıcısını (C) kabın (B) içine koyun.
2 Sepet filtreyi (D) kabın içine koyun.
3 Filtre kağıdını (E) sepet filtrenin içine koyun.
4 Kahve etiketini kabın musluğu üzerindeki etiket tutucusuna 

(A) koyun. Tutucuyu tırnağınızla açık tutun.

4.3 Çay için kap hazırlama
1 Çay filtresini (B) kabın içine koyun.
2 Doldurma borusunu (C) çay filtresinin üzerine koyun.
3 Çay etiketini kabın musluğu üzerindeki etiket tutucusuna (A) 

koyun. Tutucuyu tırnağınızla açık tutun.

E

B

A

A
C

D

C

B

A

A
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4.4 Kahve demleme

1 Önerilen kahve dozajını (A) kabın içindeki filtre kağıdına 
koyun.

2 Kahveyi filtre kağıdına eşit bir şekilde yayın.
3 Su dağıtıcılı filtre kapağını (B) sepet filtrenin üzerine koyun.
4 Sıcak suyu dağıtıcı kapağın içine dökün.

4.5 Çay demleme
1 Önerilen çay dozajını (A) kaptaki çay filtresine koyun.
2 Doldurma borusunu (B) çay filtresinin üzerine koyun.
3 Sıcak suyu doldurma borusunun içine dökün.

4.6 Kaba soğuk içecek koyma
1 Kabı önceden soğutmak için kabı buz küpleriyle doldurun.
2 Kabı soğuk içecekle doldurun.
3 Gerekiyorsa buz küplerini çıkarın.
4 Yalıtımlı kapağı kabın üzerine koyun.

A
B

B

A
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4.7 Kahve demleme işlemini tamamlama

1 Makinenin 1 kısa bip sesi yapmasını bekleyin.
2 Ekrandaki ilerleme çubuğunun (A) demlemeyi Damlatma 

olarak gösterdiğinden emin olun.
3 Yaklaşık 5 dakika sonra makinenin 3 kısa bip sesi yapmasını 

bekleyin.

4 Mafsallı kolun (A) kaptan (B) uzağa getirin.
5 Su dağıtıcısını (C) sepet filtreden (D) çıkarın.
6 Sepet filtreyi kaptan çıkarın.
7 Yalıtımlı kapağı (E) kabın üzerine koyun.
8 Filtreyi ve filtre içeriğini atın ve filtre sepetini temizleyin. Bkz. 

5.2.5

Not

• İkinci bir kaba sahip bir CB modeline sahipseniz ilk kap demleme işlemini tamamlarken 
yeni demleme işlemini başlatabilirsiniz. İlk kabın üzerindeki mafsallı koldan su beslemesi 
çıkmayı bıraktığında mafsallı kolu ikinci kabın üzerine yerleştirin ve demleme işlemini 
tekrar başlatın.

• Demleme işlemi başlatıldığında kap ısıtma işlemi başlar.

UYARI

• Mafsallı kolu hareket ettirdiğinizde haşlanma yaralanmalarına dikkat edin.
• Filtre sepetinin içeriğinin neden olabileceği yanıklara dikkat edin. Demleme işlemi 

tamamlandıktan sonra kaptan çıkarıldığında filtre sepetinin içeriği sıcak olacaktır. Filtre 
sepetinin içeriğini atmak için güvenli, su geçirmez bir kap kullandığınızdan emin olun.

• Haşlanma yaralanmalarına dikkat edin. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra kabın 
içinde sıcak içecek vardır. Sıcak içecek musluk açıldığında dışarı çıkacaktır.

A

A

E
D

C

B
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4.8 İçeceği servis etme

1 İçeceği gereken şekilde servis edin. Musluğu (A) kullanın.

2 İçeceği kısa açılma modunda servis etmek için musluğa 
hafifçe basın.

Not

• Kapta içecek 80 ila 85°C arasındaki bir ortalama sıcaklıkta tutulur.
• Kahve tadı bozulmadan önce kapta 1 ila 1,5 saat bekletilebilir. Bu süre sonunda kahveyi 

kaptan boşaltın ve daha fazla kahve demlemek için hazırlanın. Bkz. 4.1.1
• Kabın musluğu 2 besleme modu sunabilir. İçeceği bardaklara ve kupalara koymak için 

kısa açılma beslemesini kullanın. Bardakları ve büyük kapları doldurmak için kilit 
konumunu kullanın.

Dikkat
Kap boşaldığında kap ısıtıcısını durdurun. Isıtıcıyı durdurmak güç kablosunu kuledeki 
soketlerden çıkarın veya makinenin kontrol panelini kullanın.

UYARI
Haşlanma yaralanmalarına dikkat edin. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra kabın içinde 
sıcak içecek vardır. Sıcak içecek musluk açıldığında dışarı çıkacaktır.

A
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3 Musluğu açık konumda kilitlemek için musluğa sonuna kadar 
bastırın.

4 Kaptaki içecek boşaldığında güç kablosunu kaptaki ve 
kuledeki soketlerden çıkarın.

5 Başka bir demleme işlemini başlatmadan önce kabın iç 
demliğini durulayın. Bkz. 5.2.4

4.9 Çay demleme işlemini tamamlama

1 Kahve demleme işlemini tamamlama adımları ile aynı 
adımları takip edin. Bkz. 4.7.

2 Doldurma borusunu (A) ve çay filtresini (B) kaptan (C) 
Damlatma işlemi durdurulmadan en az 4 dakika önce 
çıkarın.

Dikkat
Çay filtresini demleme işlemi tamamlandıktan sonra kapta 15 dakikadan uzun süre 
bırakmayın. Çay filtresi kapta çok uzun süre bırakılırsa çayın tadı bozulur.

A

B

C
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5 Bakım

5.1 Temizleme ve dezenfeksiyon deterjanları

/i

5.2 Temizleme

5.2.1 Günlük temizlik
/i

5.2.2 Haftalık temizlik
/i

Dikkat

• Yalnızca belirtilen Animo temizlik ürünlerini kullanın.
• CNe tipi kabı suya daldırmayın.

UYARI
Kimyasal yanıklarından ve göz yaralanmalarından kaçının. Temizlik ürünlerini kullanırken 
güvenlik eldivenleri ve koruyucu gözlükler kullanın.

Belirtilen durumlarda bu ürünleri kullanın Notlar
Amino kahve lekesi çıkarıcı Bkz. 2.3.6
Amino kireç çıkarıcı Bkz. 2.3.6

Makine parçası Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir Bkz.

İç demlik Hayır 5.2.4
Sepet filtreyi temizleyin Evet 5.2.5
Su dağıtıcılı filtre kapağını 
temizleyin.

Evet 5.2.6

Karıştırıcıyı temizleyin Hayır 5.2.7

Makine parçası Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir Bkz.

İç demlikteki kahve birikintilerini 
temizleyin

Hayır 5.2.8

Diğer kısımlardaki kahve 
birikintilerini temizleme

Hayır 5.2.9
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5.2.3 Kaplar için genel temizlik talimatları

1 CNe kapları temizlerken güç kablosunun kap ile bağlantısını 
kesin.

2 Sıçrama koruyucusunu (A) kapatın.

5.2.4 İç demliği durulama
1 Kabın içeriğini boşaltın. Musluğu kullanın.
2 Kabın içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
3 İç demliği sıcak suyla durulayın.
4 Gerekiyorsa iç demlikteki içecek birikintilerini temizleyin. Bkz. 5.2.8

5.2.5 Sepet filtreyi temizleyin

1 Sepet filtreyi deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Sepet filtreyi temiz suyla durulayın.
3 Sepet filtreyi yumuşak bir bezle kurulayın.

Not

• CNi tipi kap suya daldırılabilir.
• Uygun görüldüğü takdirde bir CN 40 modelini temizlemek için temizlik malzemelerinin 

miktarlarını ve boyutlarını artırın.

Dikkat
CNe tipi kabı bulaşık makinesine veya lavaboya koymayın.
Temizlik sonrasında kabın üzerindeki kapağı açık bırakmayın. Kabın içinde hava akışı olacak 
şekilde kapağı yarı açık bırakın. Hava akışı kabın içinde bayatlamayı önler.
Temizlik sonrasında kapta yaklaşık 2 bardak temiz su bırakın. Su kabın içindeki lastik 
contaları iyi durumda tutar.

UYARI
Sıcak su yanıklarını önleyin. Eldiven takın ve temizlemek, durulamak ve sıcak suyu içine 
boşaltmak için güvenli bir kap kullanın.

A

Not
Sepet filtreyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
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5.2.6 Su dağıtıcılı filtre kapağını temizleyin.

1 Kapağı deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Kapağı temiz suyla durulayın ve kurulayın.

5.2.7 Karıştırıcıyı temizleyin
1 Karıştırıcıyı deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Karıştırıcıyı temiz suyla durulayın ve kurulayın.

5.2.8 İç demlikteki içecek birikintilerini temizleme

1 Kabı boşaltın. Musluğu kullanın.
2 Kaptaki içecek aksesuarlarını çıkarın.
3 Kabın yarısını ılık suyla doldurun.
4 Suya bir torba kahve lekesi çıkarıcı koyun.
5 Çıkarıcıyı çözdürmek için suyu bir kaşıkla karıştırın.
6 Yaklaşık 15 ila 30 dakika bekleyin, ardından kabı boşaltın. Musluğu kullanın.
7 Kabın içini temiz sıcak su ile birkaç defa durulayın. Kabı her duruladığınızda kabı boşaltmak için 

musluğu kullanın.
8 Kabın içini silerek kurutun.

5.2.9 Diğer kısımlardaki içecek birikintilerini temizleme

1 Kovanın içinde 5 litre ılık suyu 1 torba kahve lekesi çıkarıcı ile karıştırın.
2 Temizlenmesi gereken parçaları suya koyun.
3 Yaklaşık 15 ila 30 dakika bekleyin, ardından parçaları kaptan çıkarın.
4 Suyu dikkatli bir şekilde dökün.
5 Parçaları temiz sıcak su ile durulayın. Bunu birkaç defa yapın.
6 Parçaların üzerinde hala kahve birikintileri varsa adım 1 ila 5'i tekrarlayın.
7 Parçaları silerek kurutun.

Not
Su dağıtıcılı filtre kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Not
Bu prosedür çay lekelerinin çıkarılması için geçerlidir.
Bu prosedür için bir torba kahve lekesi çıkarıcı gerekir. Bkz. 2.3.6

Dikkat
Bu prosedür sırasında kabı daldırmayın.

Not
Bu prosedür çay lekelerinin çıkarılması için geçerlidir.

Not
Bu prosedür en az 5 litre kapasiteli bir kova gerektirir.
Bu prosedür için bir torba kahve lekesi çıkarıcı gerekir. Bkz. 2.3.6
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5.2.10 Kaptaki musluğu temizleme
1 Kabın boş olduğundan ve güç kablosunun bağlı 

olmadığından emin olun.
2 Musluğun (A) üst kısmını sökün. Musluğun üst kısmını saatin 

tersi yönde çevirin.
3 Musluğun üst kısmındaki silikon contayı (B) çıkarın.
4 Musluğun üst kısmını ve contayı temizlemek için diğer 

kısımlardaki içecek birikintilerini temizleme prosedürlerini 
takip edin. Bkz. 5.2.9

5 Silikon contayı ve musluğun üst kısmını geri kaba koyun. 
Adım 3 ve 2'ü ters sırada gerçekleştirin.

5.2.11 Gösterge camını temizleme

1 Kabın boş olduğundan ve güç kablosunun bağlı 
olmadığından emin olun.

2 Lastik tıpayı (A) gösterge camı kapağının (B) üzerinden 
çıkarın.

3 Gösterge camı kapağını çıkarın. Gösterge camı kapağını 
koruyucu profilin (C) üst kısmında dikey olarak çekin.

4 Gösterge camını (D) koruyucu profildeki girintiden dikkatli bir 
şekilde çıkarın. Gösterge camını profilden uzağa doğru dik 
bir şekilde yukarı doğru çekin.

5 Gösterge camını dikkatli bir şekilde temizleyin. Gösterge 
camı fırçasını kullanın.

6 Gösterge camının her iki ucunu nemlendirin.
7 Nemlendirilmiş gösterge camını geri koruyucu profilin içine 

koyun. Adım 4'ü ters yönde takip edin.
8 Gösterge camı kapağını ve lastiği geri takın. Adım 2 ve 3'ü ters sırada gerçekleştirin.

A

B

Not
Bu prosedür CB 40 modellerine uygulanamaz.

Not
Bu prosedürü gerçekleştirmek için şunlara ihtiyacınız olacaktır.
• 1 gösterge camı fırçası. Bkz. 2.3.6
• 1 yumuşak kuru bez.

UYARI
Gösterge camını dikkatli bir şekilde temizleyin. Gösterge camı kırılabilir. Gösterge camını 
dikkatli bir şekilde tutmak için kuru bir bez kullanın gösterge camının kırılması halinde kırık 
camın neden olabileceği yaralanmaları önleyin.

C

B

D

A



TR 27 2018/07 Rev. 3.0

Container (CNe/CNi)

6 Sorun Giderme

Sorun Olası neden Çözüm
CNe içeceği ısıtmaz. Kablo doğru şekilde takılı değil. Kablonun doğru şekilde 

takıldığından emin olun.
CNe içeceği ısıtmaz. Güç hasarlı. Servis mühendisi ile iletişime 

geçin.
Muslukta sızıntı var. Musluk yanlış takılmış. Musluğu sökün ve geri takın. 

Bkz. 5.2.10.
Muslukta hala sızıntı var. Musluk hasarlı. Servis mühendisi ile iletişime 

geçin.
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