
Süt köpürtücü

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 99067AB5X6XI · 2022-06

tr   Kullanım Kılavuzu



Değerli Müşterimiz!

Yeni süt köpürtücünüzle hızlı ve 
kolay bir şekilde cappuccino, sütlü 
kahve ve diğer sütlü spesiyalleriniz 
için soğuk veya sıcak süt köpürte-
bilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını okuyun. 
 Gerektiğinde tekrar okumak üzere 
bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, 
bu kılavuz da beraberinde verilme
lidir.

Kullanım amacı

Süt köpürtücü sıvıları köpürtmek 
için kullanılır. Koyu kıvamlı ya da 
katı maddelerin işlenmesi için 
 uygun değildir. Ev ihtiyacı miktar
larına göre tasarlandığından ticari 
amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike 

• Bu ürün bir oyuncak değildir. 
 Çocuklardan uzak tutun.

• Piller yutulduğunda hayati tehlike 
oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat 
içerisinde ağır içsel yanmaya ne
den olur ve ölüme neden olabilir.  
Bu nedenle hem yeni hem de eski 
pilleri ve ürünü çocukların 
 erişemeyeceği bir yerde saklayın.  
Pilin yutularak ya da başka yollar
dan vücuda girmiş olabileceğini 
düşünüyorsanız derhal tıbbi 
 yardım alın.



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

Haşlanma Tehlikesi

• Sıcak sıvıları köpürtme sırasında 
çok dikkatli olun. Sıçramalar 
 haşlanmaya yol açabilir. 

Yaralanma Uyarısı

• Piller şarj edilmemeli, bölünme
meli, ateşe atılmamalı veya kısa 
devre yapılmamalıdır.

• Eğer cihaz içindeki pil akmışsa 
asla cildinize, gözlerinize ve mu
koza bölgelerine temas ettirmeyin.  
Gerektiğinde temas eden yerleri 
temiz suyla yıkayın ve hemen bir 
doktora başvurun.

• İşlem sırasında çalkalayıcıya 
 temas etmeyin.

Maddi hasarlar

• Köpürtücünün tutamağını asla 
sıvıya daldırmayın. Maksimum 
daldırma derinliğini dikkate alın!

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Piller 
boşaldığında ya da ürünü uzun 
süre kullanmayacaksanız pilleri 
cihazdan çıkarın. Bu sayede 
 pillerin akması ile oluşabilecek 
hasarları önlemiş olursunuz.

•  Daima tüm pilleri birlikte değişti
rin. Farklı pil tiplerini, markalarını 
ya da farklı kapasitedeki pilleri 
birbiriyle karıştırmayın.

• Pilleri yerleştirirken doğru kutup
lara dikkat edin (+/–).



• Gerekiyorsa pilleri ve alet kontak
larını takmadan önce temizleyin. 
Aşırı ısınma tehlikesi vardır!

• Süt köpürteceğiniz kabı sabit, düz 
ve kaymayan ve kolay temizlene
bilen bir yüzeye yerleştirin.

• Temizleme için sert kimyasallar, 
tahriş edici ya da aşındırıcı temiz
lik maddeleri kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler

Model:   370 517 (siyah) 
633 954 (kırmızı)

Piller:  2 x LR03 (AAA)/1,5 V 

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.

Ürün numarası:  
370 517 (siyah) 

633 954 (kırmızı)



Pilleri yerleştirme

1.   Pil yuvası 
kapağını resim
deki gibi cihaz
dan çıkarın. 

  Birlikte veri
len pilleri 
 resimdeki gibi 
yerleştirin. 
Doğru kutup
lara (+/–) dikkat 
edin .  

  Pil yuvasını resim
deki gibi kapatın.



Sütü köpürtme

• Çalkalayıcıyı ilk kullanımdan önce 
„Temizleme” bölümünde 
açıklandığı gibi temizleyin.

• Köpürtmek için uygun, olabildiğince 
derin bir kap kullanın, sıçramalar 
her zaman önlenemez. 
Hassas yüzeyli kaplar kullanmayın. 
Çalkalayıcının kabın kenarlarına 
 temas etmesini önleyin, aksi halde 
çizikler oluşabilir. Paslanmaz çelik
ten küçük kaplar idealdir. 

1. Sütü uygun bir kaba alın.  
Kabı maksimum 1/3 oranında 
doldurun.

Yaralanma – UYARISI

Sıçramaların önlenmesi için:  
Cihazı çalıştırmadan önce çalkala
yıcıyı sıvıya daldırın. Çalkalayıcıyı 
sıvıdan çıkarmadan önce cihazı 
kapatın. 

2.  Çalkalayıcıyı süte daldırın ve 
sonra açma/kapama şalterine 
basın. 

3.  Çalkalayıcıyı ileri ve geri 
 hareket ettirin, bu sayede hava 
sütün altına ulaşır. 

4.  Cihazı kapatmak için yeniden 
açma/kapama şalterine basın.

5.  Köpürtülmüş sütü kapuçinonun 
vb. üzerine dökün ve üzerinede 
bir miktar kakao veya şeker 
 serpin.



İpucu: En iyi sonuçları buzdolabın
da soğutulmuş veya sıcak halde 
 köpürtülen süt ile elde ettik. Ancak 
sütün kaynamamasına dikkat edin. 
Bu ona hoş olmayan bir tat verir ve 
yüzeyde kabuk oluşumuna yol açar.

Temizleme

  M Tutamağı sadece nemli bir bezle 
ve duruma göre bir miktar deter
janla silin.

  M Tutamağı her kullanımdan hemen 
sonra temizleyin, bu sayede  
 üzerinde zorlu tortular oluşmaz: 
Çalkalayıcıyı su ve bir miktar 
 deterjan bulunan bir kabın içinde 
tutup cihazı kısa süre çalıştırın. 
Sonra çalkalayıcıyı temiz suyla 
durulayın.

  M Kurutmak için cihazı boş evye
ye tutun ve kısa süre çalıştırın. 

  M Temizleme sırasında çalkalayıcı 
çubuğunun bükülmemesine 
 dikkat edin. 

  M    Çalkalayıcıyı 
 bulaşık makine
sinde yıkamak 
için aşağıya 
doğru çekip 
 cihazdan çıkarın. 
Cihaz bulaşık 
makinesinde 
 yıkamaya uygun 
değildir! 
Son olarak 
 çalkalayıcıyı 
 yeniden takın.



İmha etme 

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanı
lan piller, tekrar kullanılabilen 
 değerli malzemelerden üretilmiştir. 
Tekrar kullanım sayesinde atıklar 
azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre 
imha edin. Bunun için bölgenizdeki 
kağıt, mukavva ve hafif ambalaj 
toplama merkezlerinin sunduğu 
imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen 
cihazlar, piller ve şarjlı 
piller ev atıkları ile bir

likte atılmamalıdır! Yasalara göre 
atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı 
atmak zorundasınız. Elektrikli 
 cihazlar  tehlikeli maddeler içerir. 
Bunların uygun olmayan şekilde 
depolanması ve imha edilmesi 
  çevreye ve sağlığa zarar verebil
mektedir. Atık cihazları ücretsiz 
olarak geri alan toplama merkez
leri hakkında bilgi almak için bağlı 
bulunduğunuz belediyeye danışa
bilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller 
 bölgenizdeki belediye atık toplama 
yerlerine ya da pil satan yerlerdeki 
toplama kaplarına bırakılma lıdır. 
Lityum piller/şarjlı piller için, imha 
etmeden önce kontakları yapıştırın.


