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1. Bu cihaz yalnızca kahve çekirdeklerini öğütmek için ve öğütülmüş kahveyi espresso kahve makinesine 
dozajlamak için kullanılır. 

2. Bu cihazın amacı dışında kullanımı insanlar için tehlikeli ve zararlı olduğu gibi, cihaza da zarar verebilir. 

3. Kahve değirmeni,  kapasitesinden fazla kahve ile doldurulmamalıdır. 

4. Cihaz kapağı çıkarılmış halde asla kullanılmamalıdır. 

5. Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz sürekli olarak 3 defadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. Cihazın belirli 
aralıklarla dinlendirilmesi gerekmektedir. 

6. Çalışma esnasında, kahve değirmeninin bıçakları tamamen durmadan kapağı asla açılmamalıdır. 

7. Kahve değirmeninde öğütme işlemi bittikten sonra kahveyi çıkarmak için bir spatula kullanılmalıdır. Bunu 
yapmadan önce cihaz kapatılmalıdır. 

8. Cihazın hiçbir parçası asla gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzeylerin üzerinde ya da 
yanında çalıştırılmamalıdır. 

9. Cihazın bıçakları hasar görmüşse ya da gözle görülür aşınma belirtileri mevcutsa cihaz kullanılmamalıdır. 

10. Cihaz hava sirkülasyonu olan ve ısı alan ortamda çalıştırılmamalıdır. 

11. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, derhal teknik personele haber verilmelidir. 

12. Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma 
tehlikesinin olmadığından emin olunmalıdır. 

13. Cihazın kablosunun zarar görmemesi için sıkışması, kıvrılması veya keskin kenarlara sürtünmesi 
engellenmelidir. 

14. Cihazın fişi kablosundan çekilerek çıkartılmamalıdır. 

15. Cihaz elektriğe bağlıyken nemli veya ıslak ellerle, cihazın fişine dokunulmamalıdır. Ellerinizi kurutmadan 
asla cihaza müdahale etmeyin. 

16. Kahve değirmeninin kullanımı, bakımı ve temizliği sadece kullanan personel tarafından yapılmalıdır. 
Sorumlu olmayan çalışanlar asla müdahalede bulunmamalıdır. 

17. Cihazın temizliği sırasında yaralanmaları önlemek için keskin bıçakları dikkatli bir şekilde tutulmalıdır. 

18. Cihazda herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik 
personele haber verilmelidir.  

 

 


