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tr   Kullanım Kılavuzu

Konserve  
açacağı



Değerli Müşterimiz!

Tam otomatik ve kullanımı kolay! Sadece konserve kutusunun 
 üzerine yerleştirin, bırakın, tuşa basın; elektrikli konserve açacağı 
kutunun kenarında 360° döner ve kutuyu kendiliğinden açar. 

Yeni konserve açacağınızı güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



3

3 Bu kılavuza dair

5 Güvenlik uyarıları

11 Genel bakış  
(ambalaj içeriği)

12 Pilleri yerleştirme / 
 değiştirme

İçindekiler

17 Sorun / Çözüm

18 Temizleme

22 İmha etme

23 Teknik bilgiler

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibat
larına sahiptir.  

Yine de güvenlik uyarılarını 
 dikkatle okuyun. Kaza sonucu 
 ortaya çıkabilecek yaralanmaları 
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ve hasarları önlemek için ürünü 
yalnızca bu kullanım kılavuzunda 
belirtildiği şekilde kullanın. 
Gerek tiğinde tekrar okumak üze
re bu kılavuzu saklayın. Bu ürün 
başkasına devredildiğinde bu kıla
vuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma 
tehlikelerine karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle 
gösterilmiştir.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi 
yaralanmalara ve hayati tehlike
ye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralan
malara ve ciddi maddi hasarlara 
karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif 
 yaralanmalara ya da hasarlara 
karşı uyarır.
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Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Elektrikli konserve açacağı, 
standart konserve kutularını 
otomatik olarak açmak üzere 
tasarlanmıştır. Piyasada fazla 
bulunmayan ve çapı 67 mm'den 
küçük olan konserve kutularını 
açmak için uygun değildir. 

Konserve açacağı, ev ihtiyacı 
miktarlarına göre tasarlandığın
dan ticari amaçlı kullanım için 
uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım 
 kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler 
ve çocuklar için TEHLİKE

• Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya 
ruhsal yetenek veya tecrübesiz
lik nedeniyle güvenli kullanım 
sağlayamayan çocuklar ve 
yetişkinler kullanmamalıdır. 
Çocuklar, cihaz ile oyun oyna
madıklarından emin olmak için 
gözetim altında tutulmalıdırlar.
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• Piller yutulduğunda hayati 
tehlike oluşabilir. Eğer bir pil 
yutulursa, 2 saat içerisinde ağır 
içsel yanmalara neden olur ve 
ölüme neden olabilir. Bu neden
le yeni ve kullanılmış pilleri ve 
ürünü çocukların erişemeye
ceği şekilde saklayın. Bir pilin 
yutulduğundan veya farklı bir 
şekilde vücudunuza girdiğinden 
şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi 
yardım isteyin.

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

Kesilmeden dolayı yaralanma-
lara karşı UYARI

• Motor, piller takıldıktan sonra 
konserve tanıma tuşuna bası
larak çalıştırılabilir.

• Kesilmiş olan kapağı ve kon
serve kutusunu doğrudan kesik 
kenarlarından tutmayın.
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• Bıçağı, kendiniz değiştirmeye 
kalkmayın.  

• Kesilmiş olan kapağı, konserve 
açacağından çıkarırken dikkatli 
olun! Baskı uygularsanız, kapak 
dönmeye başlar. Her zaman 
motorun durmasını bekleyin.

• Bıçağı temizlerken dikkatli olun! 
Bıçak çok keskindir. Bıçağı temiz
lemeden önce pilleri çıkarın.

Başka sebepler nedeniyle olası 
yaralanma UYARISI

• Patlama tehlikesi! Piller şarj 
edilmemeli, bölünmemeli, ateş e 
atılmamalı veya kısa devre 
 yapılmamalıdır.

• Patlama tehlikesi! Konserve 
açacağı ile sadece yiyecek 
 içeren konserve kutularını açın. 
Basınç altında kalmış, örn. 
sprey kutularını veya yanıcı sıvı 
içeren kutuları açmayın.
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• Yetersiz hijyen nedeniyle sağ
lığa zararlı Uyarısı! Cihazı her 
kullanımdan sonra itinayla 
 temizleyin.  
Fakat cihazı asla suya daldır
mayın.

• Üründe herhangi bir değişiklik 
yapmayın. Cihazda yapılması 
gereken onarımları sadece 
yetkili bir serviste yaptırın. 
 Usulüne uygun olmayan ona
rımlar sonucu kullanıcı için 
 büyük tehlikeler oluşabilir.

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa 
asla cildinize, gözlerinize ve 
mukoza bölgelerine temas 
 ettirmeyin. Gerektiğinde temas 
eden yerleri temiz suyla yıkayın 
ve hemen bir doktora başvurun.
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DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi 
var

• Cihaz, kısa süreli kullanım için 
tasarlanmıştır. En fazla 1 dakika 
çalıştırın. Ardından 10 dakika 
soğumasını bekleyin.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun.  
Pillerin enerjisi azaldığında 
veya ürünü uzun süre kullan
mayacaksanız pilleri üründen 
çıkarın. Bu sayede pillerin 
 akması ile oluşabilecek hasar
ları önlemiş olursunuz.

• Tüm pilleri daima birlikte değiş
tirin. Eski ve yeni pilleri; farklı 
tip, marka ve kapasitedeki pil
leri bir arada kullanmayın.

• Gerekiyorsa pilleri ve cihaz 
 kontaklarını takmadan önce 
 temizleyin. Aşırı ısınma tehli
kesi!
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• Pilleri değiştirirken kutuplarının 
doğru yerleşmesine (+/–) dikkat 
edin.

• Cihazı asla suya daldırmayın. 
Suya düştükten veya bir şekilde 
içine su kaçtıktan sonra cihazı 
tekrar kullanmayın. Cihaz bu
laşık makinesinde yıkamaya 
uygun değildir.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Başlatma  
tuşu

Ön kapak

Tırtıllı disk

Mıknatıs

Yön değiştirme  
tuşu

Pil yuvası kapağı

Pil yuvası

Kutu tanıma tuşu

Bıçak
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Pilleri yerleştirme / değiştirme

2.
1.

1.

1.  Pil yuvası kapağının her iki alt ucuna 
bastırın ve kapağı biraz arkaya çekin. 

 
 

2.  Kapağı yukarı kaldırın.
3.  Gerekirse boş pilleri çıkarın ve yeni

lerini şekilde gösterildiği gibi yerleş
tirin. Pil kutuplarına (+/) dikkat edin. 
 

4.  Pil yuvası kapağını tekrar aynı konuma getirin.  
Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.
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Pil yuvası kapağı cihazdan çıkarıldığında, cihaz çalışmaz. 

Kesilme sonucu oluşan yaralanmalara karşı UYARI 

• Kesme işlemi esnasında asla konserve kutusuna veya kapağına 
 dokunmayın.

• Kesilmiş olan kapağı ve konserve kutusunu doğrudan kesik kenar
larından tutmayın.

• Kesilmiş olan kapağı, konserve açacağından çıkarırken dikkatli 
olun! Baskı uygularsanız, kapak dönmeye başlar. Her zaman 
 motorun durmasını bekleyin.
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DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi

• Cihaz piyasada fazla bulunmayan ve çapı < 67 mm'den küçük olan 
konserve kutularını açmak için uygun değildir.

Yakl. 67 ila 153 mm çapı olan konserve kutularını açabilirsiniz.

1. Konserve kutusunu, düz bir zemine yerleştirin. 
  Konserve kutusunu etiketsiz tarafından açmak için gerekirse 

 etiketi bulunan konserve kutularını kafa üstü çevirin.

2.  Cihazı, konserve kutusunun kapağına 
yerleştirin. Cihaz ön tarafının ucu, kon
serve kutusunun kenarına oturmalıdır.  
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3.  Başlatma tuşuna yakl. 1 saniye süreyle basın. Konserve açacağı 
çalışmaya başladıktan sonra tuşu bırakın. Tutmayın! 
Bıçak ve tırtıllı disk kutuya göre ayarlanır ve konserve kutusunun 
kenarını kavrar. 
Konserve açacağı, konserve kutusunun kenarından döner ve 
 kapak kenarının altından konserve kutusunu keser.

 Konserve açacağının kapatma otomatiği 85 mm ölçüsündeki 
bir konserve çapına ayarlanmıştır, diğer bir ifadeyle konserve 
açacağı belirlenmiş bir süreden sonra otomatik olarak kapanır. 
Konserve çapı büyükse ve konserve kutusu tam açılmadıysa, 
konserve açacağını tekrar çalıştırın. 
Konserve çapı daha küçükse, kutu açılmış olduğu halde konser
ve açacağı bir miktar daha ilerler. 
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4.  Kapak tamamen ayrıldıysa ve cihaz 
kapandıysa, konserve açacağını 
 konserve kutusundan kaldırın. Kapak, 
konserve açacağına monte edilmiş olan 
mıknatısa takılı kalır.

5.  Kapağa bastırmadan kapağı konserve 
açacağından alın.

 Cihaz, konserve kutusunu açma 
işlemi esnasında durursa ve tekrar 
çalıştırılamıyorsa, „Sorun / Çözüm“ 
bölümündeki bilgileri okuyun.
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Sorun / Çözüm

Eğer cihaz bir konserve kutusuna sıkıştıysa veya çalışmaya devam 
 etmiyorsa:  

• Pillerin gücü azalmıştır. 
 Motor tekrar durana kadar cihazın arka 
tarafındaki yön değiştirme tuşuna 
 basın. Bıçağın ve tırtıllı diskin dönme 
yönü değişir ve böylece konserve kutu
su serbest kalır. Yeni piller yerleştirin.

• Piller boş, yön değiştirme tuşu çalışmıyor. 
Pil yuvası kapağını dikkatlice açın (bkz. bölüm „Pilleri yerleştirme / 
değiştirme“). Yeni piller yerleştirin.  
Dikkat! Konserve açacağı hemen çalışmaya başlar!
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• Konserve kutusunun formu uygun değil. 
Konserve kutusunu önceki sayfalarda açıklandığı gibi kurtarın. 
 Alışılmış  olmayan, çapı çok dar olan veya kenarı olmayan kutular 
için standart bir konserve açacağı kullanın.

Temizleme

Kesilme sonucu oluşan yaralanmalara karşı UYARI 

• Bıçağı temizlerken dikkatli olun! Bıçak çok keskindir.  
Cihazı temizlemeden önce pilleri çıkarın.
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DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi

• Cihazı asla suya daldırmayın. Suya düştükten veya bir şekilde  
içine su kaçtıktan sonra cihazı tekrar kullanmayın.

• Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri  
veya sert fırçalar kullanılmamalıdır. 

 Pil yuvası kapağı cihazdan çıkarıldığında, cihaz çalışmaz.
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1.   Pil yuvası kapağını açın 
(bkz. bölüm „Pilleri yerleşi
tirme / değiştirme“) ve 
 pilleri çıkarın.

 Ön kaplama sadece, pil 
yuvası kapağı açıldıktan 
sonra çıkarılabilir.
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2.  Ön kapağı, baş parmağınız ile kapağa 
alttan bastırarak itin.

3.  Cihazı, yumuşak ve kuru bir bezle 
 dikkatlice silin.

4.  Cihazın parçalarını tekrar birleştir
meden önce kuru bir bezle tamamen 
 silerek kurutun.

5.  İlk önce ön kapağı, ardından pil yuvası 
kapağını takın.
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İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kulla
nılan piller, tekrar kullanılabilen 
değerli malzemelerden üretilmiş
tir. Tekrar kullanım sayesinde 
atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre 
imha edin. Bunun için bölgeniz
deki kağıt, mukavva ve hafif 
 ambalaj toplama merkezlerinin 
sunduğu imkanlardan faydalana
bilirsiniz. 
 

Bu sembolle işaretlenen 
cihazlar, ev atıkları ile 
birlikte atılmamalıdır! 
 

Yasalara göre atık cihazlarınızı, 
ev çöpünden ayrı atmak zorun
dasınız. Atık cihazları ücretsiz 
olarak geri alan toplama merkez
leri hakkında bilgi için bağlı 
 bulunduğunuz belediyeye 
 danışabilirsiniz.
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Piller ve şarjlı piller ev 
çöpü ile birlikte atılma
malıdır! 

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı 
pilleri belediye atık toplama yer
lerine ya da pil satan yerlerdeki 
toplama kaplarına bırakmakla 
yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:      390 695

Piller:       2 adet LR6 (AA)/1,5V 

Güç:      3 Watt
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Ürün numarası: 390 695

Ortam sıcaklığı:        +10 ila +40 °C

Uygun konserve kutusu boyutları:  = Ø 67 ila 153 mm arası  
Bir işlem sırasında en fazla  
işlenebilecek konserve kutusu boyutu: = Ø 85 mm

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

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik  
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.


