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Değerli Müşterimiz!
ODC-10 Çelik bıçaklı kahve değirmeninizde çekilen kahve, aromasını kaybetmeden müşteriye ulaşmış olur.
Kahvenizin öğütme derecesini, kalından ince dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Saatte oratalama 15 kg. kahve
öğütebilen değirmeninizi güle güle kullanmanızı dileriz. Kahve değirmeniniz mükemmel ürün kalitesi ile bir
ÖZTÜRKBAY DEĞİRMENLERİ imalatıdır ve 2 yıl garantilidir. Yalnızca bu kalitede ki bir ürün Öztürkbay
Değirmenleri etiketini taşıyabilir. Satacağınız Kahvenin çekirdeklerinin tazeliği ile ÖZTÜRKBAY DEĞİRMENLERİ’
nin kalitesi birleşince müşterilerinizin memnuniyetleri ve devamlılığı sağlanacaktır. Müşterilerden olumlu dönüşler
bekliyorsanız kahve çekirdeklerinizin her zaman taze olmasına özen gösteriniz. Kahve çekirdekleri, değirmeninizin
haznesinde birkaç hafta tazeliğini korur. Kahve çekirdeklerinin aromalarını kaybetmemeleri için hazneyi fazla
doldurmayın, bunun yerine hazneye sık sık kahve çekirdeği ekleyin

Kılavuz açıklaması:
Bu ürün çeşitli güvenlik tertibatlarına sahiptir. Bu nedenle, kaza ve yaralanmaları önlemek için yine de güvenlik
uyarılarını dikkatle okuyun ve ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde
başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına verildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Kılavuzda kullanılan işaretler:
Bu işaret, sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.
UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.
DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.
Bu işaret; Ek bilgileri göstermektedir.
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Güvenlik uyarıları
Kullanım amacı: ÖZTÜRKBAY Kahve değirmeni kahve çekirdeklerini öğütmek için tasarlanmıştır. Perakende
satışa yönelik tasarlanmıştır ve Toptan üretim için uygun değildir. Kahve değirmeni yalnızca kuru iç mekanlarda
kullanım için öngörülmüştür
Çocuklar ve Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti sınırlı olan yetişkin kişiler için TEHLİKE
Bu cihaz bedensel, algılama veya zihinsel yetileri veya tecrübesizlikleri nedeniyle güvenli bir şekilde kullanamayacak
çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların bu cihazla oynamadıklarından kesinlikle emin
olunmalıdır.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi halde boğulma tehlikesi söz konusudur!
Elektriğin yaratabileceği TEHLİKELER
Elektrik çarpması tehlikesi oluşabileceğinden kahve değirmenini ve Fişini kesinlikle suya sokmayın.
Kahve değirmenini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
Kahve değirmenini asla gözetimsiz çalıştırmayın.
Cihazı sadece kurallara uygun montajı yapılmış, şebeke gerilimi cihazın teknik bilgileriyle uyumlu olan bir prize
bağlayın.
Uzatma kablosu kullanmayın.
Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin:
*** kullanım sırasında arızalar meydana geldiğinde,
***kullanım sonrasında
***çekirdek haznesini veya toz haznesinin içindeki toz kahveyi cihazdan çıkarmadan önce
***fırtınalı havalarda
***cihazı temizlemeden önce.
( Elektrik kablosundan değil, daima fişten tutarak çekin.)
- Gerekli olduğunda hemen prizden çekebilmeniz için elektrik kablosunun fişi kolay erişilebilir olmalıdır. Elektrik
kablosunu takılarak düşme tuzağı oluşturmayacak şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya ezilmemelidir. Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve sivri kenarlardan uzak
tutun. Cihazda, ya da elektrik kablosunda gözle görülür hasar oluştuğunda ya da cihaz yere düştüğünde cihazı
çalıştırmayın. Ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin.
- Cihazda veya bağlantı kablosunda yapılacak onarımların Servis Merkezi tarafından uygulanmasını sağlayın. -- Mesleki kurallara uygun olmayan şekilde yapılan onarımlar, kullanıcı için önemli tehlikeler yaratabilir
Yaralanmalara karşı UYARI
Hareketli parçalar, kesiklere ve ezilmelere neden olabilir. Kahve değirmenini kesinlikle çekirdek haznesinin kapağı
takılmadan kullanmayın.
Cihaz çalışır durumdayken, ellerinizi öğütücüden uzak tutun.
Cihaz fişe takılıyken kesinlikle cihazda bulunan her hangi bir deliği ellemeyin. Olası bir tıkanıklığı
gidermeye
çalışmadan önce elektrik fişini daima prizden çekin.
Cihazınızın ayrıntılı bir şekilde temizlenmesi ile ilgili bilgileri “temizleme “ bölümünden bulabilirsiniz
DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
•
Bu değirmen sadece perakende satışa yönelik tasarlanmıştır. Cihazı hiç durdurmadan devamlı çalıştırmaktan
kaçının.
•
Değirmeni, temizlenmesi kolay ve kolay erişilebilir sabit, düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
•
Ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile arasında yeterli mesafe bırakın.
•
Temizlemek için temizlik kimyasalları, zedeleyici ve ya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
•
Değirmeninizi Sudan Uzak tutun, Rutubetli ve Nemli ortamlarda bulundurmayın, Temizleme işini nemli
bez ile yapıp daha sonra hemen kurulayın.
•
•
•
•
•
•

Her kullanımdan önce haznede yabancı nesnelerin olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın yedek parçalarını ve aksesuarlarını değiştirirken mutlaka orijinalleriyle değiştirin.
Değirmeninize sert cisimler (çivi, para, cıvata gibi metaller) kaçırmamaya dikkat edin.
Değirmeninizin içini kendiniz açmaya çalışmayın ve sert cisimlerle değirmeninize vurmayın.
Değirmeninize çekilmiş kahveyi yeniden çekmek için atmayın.
Değirmeni hangi ürünü öğütmek için aldıysanız daima aynı ürünü öğütün. Farklı ürünler öğütmeniz
cihazınıza zarar verebilir ayrıca öğüttüğünüz ürünün kalitesini düşürebilir.

2

Odc-10 Kahve değirmenine genel bakış
(Ambalajın içeriği)
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Kahve değirmeninin çalıştırma aşamaları
! Makineyi ilk kullanımdan önce temizleyiniz.
TEHLİKE- Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
*Kahve değirmenini ve fişini asla suya sokmayın, Elektrik çarpma riski oluşturabilir.
Yaralanma UYARISI
*Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini mutlaka çekin.
Öğütme derecesini ayarlama

Kahve değirmeninizin Ayar makarasının üzerinde bulunan ok fabrika üretim ve kalite kontrol ekibimiz tarafından 0
konumuna ayarlanmış olup (0) konumu türk kahvesi için en ideal konumdur. Ayar makarasını (0) dan sola doğru 12-3 .... konumlarına çevrildikçe kahve tozu kalınlaşır. (takip eden numaralı değerler sadece oryantasyon için yol
göstermektedir. Kahvenin öğütme derecesini ayarlayabilmek için akış boğazının içinde kahve yokken değirmen
çalışır vaziyetteyken manuel olarak ayar makarasını yavaş bir şekilde çevirerek makine sesini dinleyerek
yapmalısınız. )
DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi var
Değirmeninize ayar yapmak istiyorsanız kahve öğütme boğazının sürgüsünün mutlaka kapalı olmasına ve
boğazın içinde kahve olmadığına emin olun. Aksi taktirde kahve çekirdekleri çelik bıçakların arasında
sıkışabilir ve motoru bloke edebilir.
Toz kahve haznesine aşırı derece de kahve öğütülürse akış boğazından kahve yeniden bıçakların içine
kaçabilir ve bıçakları sıkıştırabilir ve motoru bloke edebilir.
Çekilmiş kahve çekirdek haznesine konup yeniden çekilirse bıçakların arasına sıkışabilir ve motoru bloke
edebilir.
Kahve çekirdeklerini doldurma
Çekirdek haznesinin kapağını çıkarın, Kahve çekirdeklerini çekirdek haznesine doldurun, Kapağı tekrar yerine takın.
Çekirdek Haznesinin maksimum kapasitesi 3 kg.dır.
Kahve değirmeninin çalıştırılması
Fişi prize takın. Öğüteceğiniz kahve miktarı kadar kahveyi çekirdek haznesine doldurun. Değirmeninizin başlat
düğmesini 0 konumundan 1 konuma getirip çalıştırın. Öğütme işlemi bittikten sonra başlat düğmesini 0 konumuna
getirerek değirmeninizi kapatın. Değirmeninizi kapattığınız anda içinde kahvede olsa öğütme işlemi otomatik olarak
durur. Fişi prizden çekin.
Odc-10 çelik bıçaklı kahve değirmeniniz dakikada ortalama 250 gr. Kahve öğütme kapasitesine sahiptir.
DİKKAT! Maddi Hasar uyarısı : Kahve değirmeninizi boş çalıştırmayınız ve öğütülmüş olan kahve tozunu tekrar
öğütmek için çekirdek haznesine koymayınız.
Öğüttüğünüz kahve tozunu Toz haznesinin kapağını açarak, kullanımınız için alabilirsiniz. Kapağı bir sonraki
kullanım için kapatın.
Satacağınızdan fazla kahve öğüttüyseniz artan kahve tozunu toz haznesinde uzun süre bırakmayın.Kahveyi
hava sızdırmayan kapaklı bir kapta saklamak müşterilerinize aromasını kaybetmemiş ve taze kahve sunma imkanı
verir ve müşteri memnuniyetinizi artırır. Toz kahve haznesi maksimum 2 kg toz kahve depolayabilir.
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DİKKAT! Maddi Hasar uyarısı : toz kahve haznesini gereğinden Fazla doldurmamaktır. Gereğinden fazla kahveyi
depolayan toz haznesinden akış boğazına öğütülmüş kahve kaçabilir bu da Değirmeninize maddi hasar verebilir.
Lütfen kullanım şartlarını dikkate alın
DİKKAT –Maddi hasar tehlikesi
Parekende satışa yönelik kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı maksimum 1 saat çalıştırdıktan sonra
en az 10 dakika soğumaya bırakın.
Yaralanma UYARISI
Değirmen çalışıyorken çekirdek haznesine elinizi sokmayın ya da herhangi bir şeyle sepetteki çekirdek kahveye
müdahale etmeyin. Öğütülmüş kahveyi toz kahve haznesinden almadan önce mutlaka motorun durmasını bekleyin.

Kahve değirmeninizin Bıçak Değişimi

Bıçakların değişmesi gereken durumlar ;
1- Değirmeninizin içine sert bir cisim kaçtıysa (para,çivi,civata gibi metaller)
2- Kahveyi çektiğinde kahveniz aşırı ısınıyorsa ya da kahveyi yakıyorsa
3-Kahveyi; ayarları doğru olmasına rağmen kalın çekiyorsa
Önemli Not: Değirmeninize sert bir cisim kaçırdıysanız ya da bir başka anlatımla bıçaklarınızda iz varsa bıçak
değişimi için değirmeninizin fabrikamıza gelmesi gerekmektedir.
Bunun dışındaki sebeplerden kaynaklanan kahve öğütme sorunlarında bıçak değişimini kendiniz yapmak
istiyorsanız aşağıdaki talimatlara uyarak bıçak değişimini yapmalısınız.
Bıçak değişimi Talimatı:
1 - Bıçak değişimi için 4 ve 5 alyan, 8 ve 13 anahtar, 2 adet düz tornavida, 1 adet yıldız tornavida , kullanılmamış
küçük boya fırçası temin etmelisiniz.
2- Yıldız tornavida ile civataları sökerek motor muhafaza kapağını çıkarın.
8 anahtar ile Toz haznesine öğütülen kahvenin akmasını sağlayan alt akış boğazını sökün
13 anahtar ile kama kanalı vidasını yarıya kadar gevşetin.
3- Ayar topuzunun etrafındaki 4 adet civatayı 5 alyan yardımı ile çıkarın

4- Tüm civataları çıkardıktan sonra ayar makarasını sağa doğru dış gövdeden ayrılana kadar çevirin. Düz
tornavidaları iki yandan kendinize doğru baskı yaparak iç gövdenin dışa doğru biraz çıkmasını sağlayın. İki elinizle
tutarak kendinize doğru çekerek çıkarın. Çıkardığınız iç gövdeyi ayar makarası altta kalacak şekilde düz bir zemin
üzerine koyun. Bıçak üzerindeki kahve tozlarını fırça yardımı ile temizledikten sonra civatalarını 4 alyan ile sökün
ve bıçağı çıkarın. Bıçağın çıktığı zemini üzerinde kahve tozu kalmayacak şekilde fırça yardımı ile temizleyin ve yeni
bıçağı bıçak zeminine oturtup bıçağı doğru taktığınızdan emin olduktan sonra 3 adet vidayı karşılıklı sıkın.
5- Değirmenin üzerinde ki diğer bıçağı çıkarmak için 2 adet 13 anahtar ile dış gövdeyi sökün ve kenera alın. Motor
üzerinde kalan bıçağı , bıçak üzerindeki kahve tozlarını fırça yardımı ile temizledikten sonra 4 alyan ile bıçağın
civatalarını sökün ve bıçağı çıkarın. Yine Bıçak zeminini temizleyerek yeni bıçağı aynı işlemlerle takın.
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6- Dış gövdenin motora oturduğu yüzeyi ve motorun yüzeyini kahve tozu kalmayacak şekilde fırça yardımı ile
temizleyin. Dış gövdeyi motora iki adet 13 anahtar ile civataları çapraz sıralama ile sıkarak sabitleyin.
7- İç gövdeyi üst deliğe paralel olacak şekilde ve alttaki kama kanalı alttaki civataya paralel olacak şekilde dış
gövdeye takın. Alttaki kama kanalı civatasını 13 anahtar ile sıkın. Sıktıktan sonra yarım tur geri alın. Ayar
makarasını sola doğru kapak gövdeye oturana kadar çevirin ve derece etiketi yukarı gelecek şekilde ayarlayarak 5
alyan yardımı ile 4 adet civatayı çapraz sıralama ile sıkın. Topuzun sağa ve sola döndüğünden emin olduktan sonra
ayar makarasını sonuna kadar sola çevirin. Değirmeni çalıştırın. Yavaş bir şekilde bıçak sesi gelene kadar ayar
makarasını sağa doğru çevirin. Bıçak sesini duyunca ayar makarasını bir çizgi kadar sola alın. ( ayrıntı için bıçak
ayarı bölümüne bakın) BIçak ayarını yaptıktan sonra alt çıkış boğazı civatalarını 8 anahtar ile dış gövdeye
sabitleyin. Son olarak Motor muhafaza kapağını yıldız tornavida ile değirmene sabitleyin.
Temizleme
TEHLİKE- Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
*Kahve değirmenini ve fişini asla suya sokmayın, Elektrik çarpma riski oluşturabilir.
Yaralanma UYARISI
*Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini mutlaka prizden çekin.
DİKKAT - Maddi hasar UYARISI : Değirmeninizi temizlemek için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayın.
1- Fişi prizden çekin. Çekirdek haznesinin kapağını çıkarın. Kalan kahve çekirdeklerini çekirdek haznesinden
boşaltın. Çekirdek haznesini Üst akış boğazından yukarı çekerek cihazdan çıkarın.
2- Çekirdek haznesini çizmemek için yumuşak bir nemli bez ile temizleyin ve nemli kalmayacak şekilde temiz ve
yumaşak biz bez ile kurulayın.
3- Cihazın dış yüzeyini hafif nemli bir bez ile silin. Toz kalıntılarını kuru bir bez ile de silebilirsiniz. Toz haznesini
nemli bir bez ile deterjan kullanmadan temizleyiniz ve ardından kuru bir bez ile nemli kalmayacak şekilde kurulayın.
4- Çekirdek haznesini çizmemek için, yumuşak bir bez ve deterjan ile
5- Çekirdek haznesini üst akış boğazına tekrar takın ve içine kahve çekirdeklerini doldurun. Çekirdek haznesi
kapağını kapatın.
Uyarı: Cihazı tekrar çalıştırmadan önce tüm parçaların iyice kuruduğundan emin olun.
Tıkanıklık giderme:
Çekirdek haznesinde kahve varsa onları boşaltın, çekirdek haznesini çıkarın. Ayar Makarasını çevirebildiğiniz kadar
sola doğru tamamen çevirin. Üst akış boğazından içeriye doğru ve alt akış boğazından içeriye doğru kompresör
yardımı ile hava vererek içeride kalan kahve tozlarını iyice dışarıya çıkmasını sağlayın. BIçakların arasında kahve
tozu kalmadığına emin olduktan sonra kahve öğütme ayarını yapıp değirmeninizi kullanın. Tıkanıklık bu şekilde
giderilemiyorsa ya da ayar makarası sola doğru hiç kıpırdamıyorsa Değirmeninizi mutlaka fabrikaya gönderin.

Teknik bilgiler
Model No: ODC-10
Şebeke gerilimi: 220 V- 50 Hz Tek Faz
Güç: 1,1 KW
Doldurma miktarı:
Çekirdek haznesi : 3 kg
Toz kahve haznesi: 2 kg
Üretici Ünvanı: Öztürkbay Değirmenleri- Yavuz Öztürkbay
Ürün geliştirme çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

www.ozturkbay.com
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