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BARİSTA MİNİ KİŞİSEL FİLTRE KAHVE MAKİNESİDeğerli Müşterimiz,

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler, 
SCHAFER markasını tercih ettiğiniz için 
teşekkür ederiz.

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş Schafer 
Barista Mini Kişisel Filtre Kahve Makinesi’nden 
en iyi verimi almanızı arzu ediyoruz. 

Bu yüzden ürünü kullanmadan önce bu 
kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve 
ileride gerekli olabileceğinden saklamanızı rica 
ederiz.



BARİSTA MİNİ KİŞİSEL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Parça ve İçindekiler
1- Su Haznesi Kapağı 
2- Gösterge Lamba Açma / 
Kapama Düğmesi
3- Çıkarılabilir Kalıcı Filtre
4- Filtre Yuvası
5- Filtre Muhafazası
6- Termos Bardak Kapağı
7- Termos Bardak

Teknik Bilgiler
Gerilim: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Güç: 650-750 W
Koruma Sınıfı: I
Kapasite: 410 ml
Kullanım Ömrü: 7 Yıl
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Kullanım Talimatları Hakkında
Bu kullanma talimatı cihazın düzgün ve güvenli bir 
şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi 
güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği icin ürünü 
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

NOT!
Kullanım klavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir

Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması 
sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın 
farklı bir yerde tamir ettirilmesi ile kendi alanı dışında 
kullanılması durumunda, ASLAN TİC. DAY. TÜK. MALL. 
LTD. ŞTİ. (SCHAFER) sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu 
Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2014/30/EU Elektromanyetik 
Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri’ne 
tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE 
işaretine sahiptir. Aslan Ticaret Day. Tük. Malları LTD. 
ŞTİ. tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı 
tutar.

Kullanım Alanı
Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. 
İş yeri ve sanayi tipi kullanımına uygun değildir. 



Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza 
durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında 
hizmet verecektir.
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz 
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
• Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da 
bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan 
kişilerin kullanması icin uygun değildir. Bu tip kişilerin 
cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların 
bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı 
çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
• Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri 
çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu 
maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, 
özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-
yutma riski oluşturabilir.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili 
kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş 
olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri 
çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan 
veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.
• Cihaz temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.
• Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi!



• 3 yaşından küçük çocuklar, şayet sürekli gözetim 
altında değillerse, cihazdan uzak tutulmalıdırlar.
• Bu cihaz, (çocuklar dahil) sınırlı fiziksel, algısal veya 
zihinsel yetilere veya tecrübeye ve/veya bilgiye sahip 
kişilerce, sadece onların güvenliğinden sorumlu bir 
kişinin denetiminde veya cihazın nasıl kullanılacağı 
hususunda bu kişinin talimatları doğrultusunda 
kullanılabilir.
• Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak 
amacıyla gözetim altında tutulmalıdırlar.
• Cihazlar, oyun amacıyla kullanılmamalıdırlar.
• 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, 
cihazı sadece gözetim altındalarsa veya cihazın güvenli 
kullanımı hakkında bilgilendirilmişlerse ve cihaz 
sebebiyle oluşabilecek tehlikeleri anlamışlarsa, cihazı 
açıp kapatabilirler. Bu hususta cihazın normal kullanım 
konumunda bulunuyor olması veya kurulmuş olması ön 
koşul teşkil eder.
• 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, 
cihaz fişini elektrik prizine takmamalı, cihazı 
ayarlamamalı, cihazın temizlik ve bakımı ile ilgili bir işlem 
uygulamamalıdır.
• Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.

Güvenlik Bilgileri
• Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü 
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. 



Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde 
saklayınız.
• Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her 
zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel 
yaralanmaları engellemek için;
• Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın 
voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların 
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı 
çocuklarınızın yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
• İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı 
kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar 
var ise cihazı kullanmayınız ve Schafer Destek hattına 
başvurunuz.
• Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanım 
kılavuzunu da veriniz.
• Bütün paketleri sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından 
emin olana kadar da paketlerini saklayınız.

Güvenlik Uyarıları
Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik 
önlemleri her zaman alınmalıdır;
• Cihazı kullanmadan önce, kullanım kılavuzunu mutlaka 
okuyunuz.
• Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının cihazınızın 
tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz.



• Bu cihaz sadece evde kullanıma uygundur. Bu cihazı 
dış mekânlarda, ticari amaçlı işlerde veya endüstriyel 
amaçlarla kullanmayınız.
• Bu cihazı cocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanıp, 
çocuklardan uzak tutunuz.
• Cihazınızın fişini arızası olmayan topraklanmış bir prize 
takınız. Cihazınızı herhangi bir tehlikeye maruz bırakmamak 
için uzatma kablosu kullanmayınız.
• Filtre Kahve makinenizi ısınmış ocak, fırın v.b. gibi ısınmış 
yüzeylerin yanına veya üstüne yerleştirmeyiniz.
• Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirmiş 
olduğunuzdan emin olunuz. Masa veya tezgâh köşelerine 
yerleştirmeyiniz. Cihaza vurmanız veya çarpmanız, 
düşmesine neden olabilir.
• Cihaz kablosunun masa köşesinden sarkmasına veya 
herhangi bir cihaza temas etmesine engel olunuz.
• Cihazın fişine ve kablosuna zarara yol açabilecek 
herhangi bir davranıştan kaçınınız. Cihazınızı asla 
kablosundan tutarak taşımaya calışmayınız. Cihazın fişini 
prizden çekmek için, her zaman fişinden tutarak çekiniz. 
Asla kablosundan tutup çekmeye çalışmayınız.
• Cihazın temizlenmesi ve bakımı dışında cihaza 
müdahalede bulunmayınız. Cihazınızı eğer kablosu, fişi 
veya herhangi bir parçası arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. 
Cihazınızın kablosu, fişi veya parçaları hasarlı ise, herhangi 
bir zararın önlenmesi icin Schafer Merkez Servisi tarafından 
yerine yenisi ile değiştirilmelidir.



• Cihazı kullanmadığınız zaman veya temizlemeden 
önce mutlaka fişini prizden çekiniz. Temizlemeden önce, 
soğuması icin biraz bekleyiniz.
• Ev dışında ve sprey kullanılan ortamlarda ürününüzü 
çalıştırmayınız.
• Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak icin 
yakın gözetim gereklidir.
• Cihazınızı 60 derece üzerindeki yerlerde 
bulundurmayınız.

DİKKAT!
Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve 
kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma 
kılavuzunu ilerideki kullanımlar icin saklayınız.

İlk kullanımdan once cihazı ve aksesuarları kutusundan 
çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. 
Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı 
kullanmayınız ve Schafer Destek hattına başvurunuz.

-Tamir işlemleri kesinlikle Schafer Merkez Servisi 
tarafından yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve 
yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı 
için zarara sebep olabilir.
-Cihazınızın açma/kapama tuşunun bulunduğu kısma 
delik veya yarık açmaya çalışmayınız.



UYARI!
Kesinlikle hatalı, kusurlu bir ürünü kullanmayınız.
Kutu İçindekiler
1) Cihaz Ana Gövdesi
2) Termos Bardak ve Kapak (1’er Adet)
3) Çıkarılabilir Kalıcı Filtre
4) Kullanım Kılavuzu

İlk Kullanımdan Önce
1. Cihazınızı düz sağlam bir zemine yerleştiriniz ve en az 
cihazınıza 10 cm’lik boş bir alan bırakınız.
2. Elektrik kablosunu fişe takınız.(Cihazı başlatmadan 
önce cihazda belirtilen güç kaynağının yerel güç 
kaynağıyla aynı olduğundan emin olunuz).
3. İlk kullanımdan önce cihazınıza kahve eklemeden 
sadece su ile 3 kez alıştırınız. Her defasında suyu atınız.
Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle 
birlikte verilen diğer basılı
dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara 
göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. 
Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre 
değişebilir.

Kullanım
1-Su haznesi kapağını açınız. Haznenin içine ( 14oz ~410 
ml) kadar taze ve temiz su koyunuz.



2-Filtrenin içersine arzu ettiğiniz kadar çekilmiş kahve 
ekleyiniz.
3-Kapağı kapatınız.
4-Termos bardağınızı icine yerleştiriniz.
5-Cihazı açmak icin Açma-Kapama 
düğmesine basınız. Kırmızı ısıtma 
gösterge ışığı yandıktan sonra kahve 
pişirme işleminiz başlayacaktır.
6-Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra güç 
ışığı otomatik olarak sönecektir. Bu işlem
bittiğinde termos bardağınızı hazneden 
alabilirsiniz.
7-Pişirme işleminden sonra cihazınızı elektrik prizinden 
çıkarınız.

NOT!
Paslanmaz çelik termos bardağınız kahvenizi 3 saate 
kadar sıcak tutma özelliğine sahiptir.

UYARI!
• Proses ile elde edilmiş yani herhangi bir kimyasal işlem 
görmüş suları kullanmayınız. Kaynak sularını (içme suyu 
veya musluk suyu) kullanmayı tercih ediniz.
• Kahve makinesi kalıcı bir filtre içerir. Kağıt filtre 
kullanmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, kağıt filtre 
kullanmak istiyorsanız kalıcı filtrenin yerine bir kağıt filtre 
yerleştirebilirsiniz.



• İkinci bir kahve hazırlama işleminden önce, makinenin 
soğuması icin birkaç dakika bekleyiniz.
• Demleme yapıldığında kahve makineniz otomatik 
olarak durur. Demleme işlemini erken durdurmak 
isterseniz, fişi prizden çekmeniz gerekecektir.
• Cihazınızın filtresine, öğütülmüş kahve dışında 
KESİNLİKLE bir şey koymayınız.
• Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı 
nedeniyle sıcak olur, KESİNLİKLE dokunmayınız.
• Kahve pişirme işlemi sırasında su haznesi ve filtre 
kapağını KESİNLİKE açmayınız.
Pişirme esnasında kapağın açılması yanık ve / veya 
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
• Termos bardağı pişirme işlemi bitmeden KESİNLİKLE 
yuvasından almayınız. Pişirme esnasında bardağı 
yuvasından almanız yanık ve / veya kişisel yaralanmalara 
sebep olabilir.
• Kahve pişirme işlemi sırasında ve işlem bittikten 
sonra su haznesi ve filtre kapağı ısındığından dolayı 
KESİNLİKLE kapağa dokunmayınız. Pişirme esnasında 
ve hemen ardından kapağa dokunulması yanık ve / veya 
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
• Kahve demleme işlemi sırasında cihazdan bir miktar 
buhar çıkması normaldir.
• Elde edilen pişmiş kahve doldurulan sudan %10 daha 
az olacaktır. Bunun nedeni kahve tanelerinin suyun bir 
kısmını emmesidir.



NOT!
Cihazınızda susuz calışmaya karşı koruma önlemi vardır. 
Cihazınız içerisinde su olmadan çalışırsa, termostat 
devreye girer ve cihazınızın enerjisini keserek su ısıtıcınızı 
kapatır. Böyle bir durumda, cihazın fişini prizden çıkarınız 
ve cihazı tamamen soğumaya bırakınız.

Temizlik ve Bakım
1. Cihazı kapatınız.
2. Cihazınızı prizden çekiniz, cihazınızın soğuduğundan 
emin olunuz.
3. Termos bardağınızı, filtre yuvasını ve çıkarılabilir kalıcı 
filtrenizi akan suyun altında elde temizleyebilirsiniz.
4. Cihazın tüm parçalarını bulaşık makinesinde 
KESİNLİKLE yıkamayınız.
5. Cihazın dışını nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz, 
nemin cihazın içine girmediğinden emin olunuz.
6. Cihazı temizlemek icin aşındırıcı temizleyiciler, metal 
nesneler veya sert fırçalar kullanmayınız.
7. Cihazı veya şebeke kablosunu suya veya başka bir 
sıvıya daldırmayınız.

DİKKAT!
Cihazınızı ve cihazınızın parcalarını kesinlikle bulaşık 
makinesinda yıkamayınız.



Kireç Giderme
Eğer yaşadığınız bölgenizdeki su sert ise, zaman 
icerisinde makinenizde kireç birikimi oluşucak ve kireç 
çökeltileri cihazınızın iyi calışmasını engelleyecektir. 
Düzenli kireç temizleme işlemi cihazınızın ömrünü 
uzatır ve uzun bir süre boyunca optimum kahve pişirme 
sonuçları almanızı sağlar. Cihazın kirecini temizlemek için 
aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz:
1. Termos bardağın yaklaşık dortte birini beyaz sirke ve 
yaklaşık kalan dörtte üçünü soğuk su ile doldurunuz.
2. Bardaktaki su ve sirke karışımını su haznesine 
dökünüz.
3. Bardağı haznenin icine yerleştiriniz ve Açma/Kapama 
düğmesine basınız.
4. Su sirke çözeltisinin bardağa damlama işlemi 
bittiğinde, kahve makinesinin soğumasını bekleyiniz ve 
ardından filtre yuvasını ve çıkarılabilir kalıcı filtreyi çıkarıp 
ve durulayınız.
5. Bardak, filtre yuvası ve çıkarılabilir kalıcı filtreyi 
sabunlu suyla yıkayarak tamamen soğumasını ve 
temizlemesini sağlayınız ve duruladıktan sonra kurumaya 
bırakınız.

Sorun Giderme
Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden 
geçirilmiştir.



Geri Dönüşüm
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik 
kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz. 
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür 
cihazlar icin özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı 
bırakınız. 

Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. 
Cihazı elektriksel atıklar icin belirlenmiş çöp kutularına 
atınız. 

Hata Muhtemel Sebebi Çözüm

Cihaz 
Çalışmıyor

Fiş Prize Takılı Değil
Cihaz Açık Değil
Prizden Elektrik Gelmiyor
Elektrik Kablosu Zarar 
Görmüş

Fişi Prize Takınız
Cihazı Açınız
Farklı Bir Priz Deneyiniz
Cihazı Tamire Götürünüz



Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun 
maddelerden üretilmiştir. 
Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız. 
Cihaz AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Sevk
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini 
önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması 
gerekmektedir.



TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE

* Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına 
zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır. 

* Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
* Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere 

karşı koruyunuz.
* Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında 

oluşan arızalar ve hasarlar garanti 
   kapsamına girmez. 

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri 
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama 

merkezine başvurunuz. 

Üretici / İthalatcı Firma:
Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31 
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

MADE IN TURKEY
www.schafer.com.tr



Dear Customer,

We wish you to enjoy your product and thank 
you for choosing Schafer Hausgeräte which 
leads the way of innovative technologies. 
We hope you to get the best out of Schafer 
BARİSTA MINI Personal Coffee Maker 
produced with high quality and technology. 
Therefore, we kindly ask you to read this User 
Manual carefully before using the product for 
the first time and keep it safe for future 
reference.

BARISTA MINI PERSONAL FILTER COFFEE MACHINE



Introducing the Appliance
1- Water Reservoir Cover
2- Indicator Light On / Off Button
3- Removable Permanent Filter
4- Filter Slot
5- Filter Housing
6- Thermos Mug Lid
7- Thermos Mug

Technical Information
Voltage: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Power: 650-750 W
Protection Class: I
Capacity: 410 ml
Sevice Life: 7 Yıl

BARISTA MINI PERSONAL FILTER COFFEE MACHINE
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About Using Instructions
These using instructions are intended for the smooth 
and safe use of the appliance. For your safety and that 
of others, please read the user manual carefully before 
using the appliance for the first time.

CE Declaration of Conformity
This appliance complies with the European Directive 2014/30/
EU on Electromagnetic Compatibility and Low Voltage 
Directive 2014/35/EU. The appliance bears the CE marking on 
the appliance type label. Aslan Tic. Day. Tük. Malları Ltd. Şti. 
reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use
Product model is designed for household use. It is 
not suitable for business or industrial use. In case of 
any failure arising from the unintended use, services 
provided by our authorised services shall be out of 
warrant coverage.

Unauthorised Use
In cases of unauthorised use specified below, the 
appliance may be damaged or cause injuries;
• This appliance should not be used by the people who 
are not mentally stable or who do not have enough 
information on how to use such appliances. Please do 
not allow these people to use the appliance.



• The appliance is not a toy. Therefore please do not 
allow children use the appliance and be more careful 
when using the appliance near the children.
• Keep such materials as plastic bags and cardboards 
used for packaging away from children. Otherwise they 
may harm themselves by swallowing them. Especially 
playing with packaging bags may cause danger of 
suffocation-swallowing. 

WARNING!
• This device may be used by children aged 8 years 
and older and persons with a lack of physical, sensory 
or mental abilities, or with a lack of experience and 
knowledge, provided that they have been supervised or 
instructed for the safe use and that the hazards involved 
are understood by them.
• Children should not play with this appliance.
• Cleaning and maintenance of the appliance shall not 
be carried out by children without supervision.
• Keep the packing materials away from the children. 
Choking risk!
• Children younger than 3 years shall be kept away from 
the appliance if they are not supervised constantly.
• This appliance may be used by persons (including 
children) with limited physical, sensory or mental 
capabilities, or with limited experience and/ or 
knowledge, only under the supervision of a person 



responsible for their safety, or in accordance with the 
instructions of that person.
• Children shall be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.
• This appliance shall not be used for play.
• Children older than 3 years and younger than 8 years 
may switch the appliance on and off only if they are 
under supervision or are informed of the safe use of 
the appliance and if they understand the hazards that 
may be caused by the appliance. In this respect, it is 
a prerequisite for the appliance to be in normal usage 
position or that it is installed properly.
• Children older than 3 years and younger than 8 years 
should not plug the appliance to the electrical outlet, 
adjust the appliance and perform any cleaning or 
maintenance operations.
• The appliance shall not be used without supervision.

Safety is important
• For your safety and that of others, please read the user 
manual carefully before using the appliance for the first 
time. Keep this manual in a safe place for future use.
• Below precautions should always be respected while 
using an electrical equipment. In order to prevent fire, 
electric shock and personal injuries;
• Before using the appliance, make sure your mains 
voltage agrees with the appliance voltage.



• The appliance is not a toy. Therefore please do not 
allow children use the appliance and be more careful 
when using the appliance near your children.
• Before first use, check the appliance for damages and 
defects. If there is any malfunction or damage to the 
equipment, do not use the appliance and get in contact 
with Schafer Authorized Service.
• If you pass the appliance on, pass on the user manual 
as well.
• Remove all the packages; however, keep them until 
you are sure that the device is working.

Safety Warnings
While using an electrical appliance, the following simple 
safety measures shall always be taken:
• Please read the user manual before you use the 
appliance.
• Check if the mains voltage rating matches the voltage 
rating specified in the product name plate before 
starting to operate the appliance. This appliance 
is intended only for domestic use. Do not use this 
appliance at outdoors, for commercial purposes or 
industrial purposes.
• Use and keep this device away from the children.
• Plug the appliance to an undamaged grounded socket.
• In order to not expose the appliance to any risk, do not 
use an extension cord.



• Do not place your coffee maker on or near heated 
surfaces such as heated ovens, hobs, etc.
• Ensure that the appliance is placed on a sound and 
plain surface . Do not place on table or workbench corners. 
Hitting or crashing the appliance may cause it fall.
• Prevent the power cord of the appliance from hanging down 
the edge of the counter or contacting to any other appliance.
• Refrain from any action that may damage the plug and cord 
of the appliance. Never try to carry the appliance by holding 
from its cord. When unplugging the appliance, always pull 
directly on the plug. Never try to pull and drag from the 
cord.
• Do not interfere to the appliance except for the 
purpose of cleaning and maintenance. Do not use 
the appliance if the cord, plug or another part of the 
appliance is damaged. If the cord, plug or another 
part of the appliance is damaged, it shall be replaced 
at a Schafer Authorized Service in order to avoid any 
damage.
• Unplug the appliance when not in use or before 
cleaning. Before cleaning, wait for a while for it to cool 
down.
* Do not operate the appliance in exteriors and in 
environments where sprays are used.
• Close supervision is required to ensure that children 
don’t play with the appliance.
• Do not keep your appliance in environments where the 



temperature exceeds 60 degrees.

CAUTION:
Please carefully read the safety rules and operation 
instructions in the user manual. Keepthis user manual for 
future use.

Unpacking
Before first use, unpack the appliance and its accessories, 
and check for damages and defects. If there is any 
malfunction or damage to the equipment, do not use the 
appliance and contact Schafer Authorised Service.
-Repairs shall be undertaken only by Schafer Authorised 
Service. Repairs which are performed improperly, or by 
unauthorised personnel may pose harm to the user.
-Do not make a hole or a tear on the on/off switch.

WARNING!
Never use a defective appliance.

Box Contents
1) Main Body of the Appliance
2) Thermos Mug and Lid (1 piece each)
3) Removable Permanent Filter
4) User Manual



Before First Operation
1. Place the appliance on a flat and firm surface and 
allow a minimum clearance of 10 cm for your appliance.
2. Plug the power cord. (Ensure that the power supply 
specified on the appliance is the same with the local 
power supply before operating the appliance).
3. Operate your appliance 3 times using water only 
without adding coffee before the first operation. Discard 
the water used for these operations.

NOTE!
The values provided with the appliance or its 
accompanying documents are laboratory readings 
in accordance with the respective standards. These 
values may differ depending on the use and ambient 
conditions.

Operation
1- Open the cover of the water reservoir. Put some fresh 
and clean in the reservoir (14oz~410 ml).
2- Add ground coffee to the filter as you 
desire.
3- Close the cover.
4- Place the Thermos mug in the appliance.
5- Press On/Off button to turn on the 
appliance. Brewing of coffee shall start when 
the red heating indicator light is illuminated.



6- Power light shall turn off automatically when the 
brewing operation is complete. You may take your 
thermos mug from the reservoir when this operation is 
complete.
7- Unplug the appliance after the brewing operation.

NOTE!
The stainless steel thermos mug may keep your coffee 
hot up to 3 hours.

WARNING!
• Do not use any processed, i.e. chemically processed 
water. Prefer to use fresh water (tap water or drinking 
water).
• Coffee maker is equipped with a permanent filter. You 
do not need to use a paper filter. However, if you want to 
use a paper filter, you may place a paper instead of the 
permanent filter.
• Wait for a few minutes to let the coffee maker cool 
down before brewing a second coffee.
• Your coffee maker stops automatically when the 
brewing is complete. If you want to stop the brewing 
operation in advance, you shall unplug the appliance.
• NEVER put any other thing than the ground coffee to 
the filter of your appliance.
• Heating surface shall be hot due to the remaining heat 
after the operation of the appliance, NEVER touch it.



• DO NOT open the water reservoir and filter covers during 
the brewing operation. If the cover is opened while brewing, it 
may cause burns and/or personal injuries.
• DO NOT remove the thermos mug from its seat before 
the end of the brewing operation. Removing the mug while 
brewing may cause burns and/or personal injuries.
• DO NOT touch the cover as the water reservoir and filter 
cover are heated during and after the brewing operation. 
Touching the cover during and right after the brewing 
operation may cause burns and/or personal injuries.
• It is normal that some amount of steam comes out of the 
appliance while brewing coffee.
• Coffee obtained shall be 10% less than the water added. 
This is caused by the absorbing of some amount of water by 
the coffee particles.

NOTE!
Your appliance is equipped with protection against operation 
without water. If the appliance is operated without water, the 
thermostat is activated and it turns off the heater by cutting off 
power to your appliance. In such a case, unplug the appliance 
and leave the appliance to cool down completely.

Cleaning and Maintenance of the Appliance
1. Turn off your appliance.
2. Unplug your appliance, and ensure that it is cooled down.



3. You may hand-wash your thermos mug, filter slot and the 
removable permanent filter under running water.
4. NEVER wash any part of the appliance in the dishwasher.
5. Clean the exterior of the appliance with a damp and soft 
cloth and ensure that the dampness does not enter the 
appliance.
6. Do not use abrasive cleaners, metal objects or hard brushes 
to clean the device.
7. Do not submerge the device or the network cable in water 
or any other liquid.

CAUTION:
Never wash your appliance and the parts of the appliance in the 
dishwasher.

Descaling
If the water in your area is hard, scale shall be collected in your 
appliance through time and the scale deposits shall prevent 
proper operation of our appliance. Regular descaling extends 
the life cycle of your appliance and ensures that you may achieve 
optimum coffee brewing results for a long period of time. Follow 
the instructions below respectively to descale your appliance:
1. Fill approximately one fourth of the thermos mug with white 
vinegar and the remaining three fourths with cold water.
2. Pour the vinegar and water mixture in the mug to the water 
reservoir.
3. Place the mug in the reservoir and press the On/Off button.



4. When the dripping of the water and vinegar solution to the 
mug is complete, wait until the coffee maker cools down and 
then remove the filter housing and removable permanent filter 
and rinse them.
5. Wash the mug, filter housing and removable permanent filter 
with soapy water and
ensure that they are completely cleaned and cooled, and leave 
them to dry after rinsing.

Troubleshooting
Your appliance is processed via Quality Control against any 
malfunction.

Recycling
If the service life of the appliance expires, cut the power cord and 
make it unusable.
According to the applicable laws in your country, throw the 
appliance into the waste bins identified specially for such 
appliances. Electrical waste should not be disposed of with 
regular waste. Throw the appliance into waste bins designated 
for electrical waste. The packaging elements of the appliance are 
made of recyclable materials. Throw them into suitable recycling 
bins. The appliance complies with WEEE Regulation.



Shipping
Carry the appliance in the original package or a similar, 
well-padded package to prevent damage to the appliance.

Fault Possible Cause Solution

Not 
Operate

Appliance is unplugged.
Appliance is not turned on
There’s no power in the 
socket
Power cord is damaged

                    

Pug the appliance
Turn on the appliance
Try another outlet
Take the appliance to a 
service



POINTS TO CONSIDER DURING 
HANDLING & TRANSPORT

Complies with WEEE Regulations.
WEEE

-Appliance should be kept in original package in order to avoid 
any damage to components during handling and transport.
-Keep the product in its regular position during handling.
-Do not drop the appliance during transport and protect it 

against impacts.
-Any failure or damage which has occurred during handling 

are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of 
product to customer.

Do not dispose of the appliance together with domestic 
wastes, since it consists of recyclable parts in line with 

WEEE Regulations. Please contact the nearest collection 
centre in order to ensure recycling.

Manufacturing/Importing Company:
Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31 
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

MADE IN TURKEY
www.schafer.com.tr



GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden 
itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere 
tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11inci 
 maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım 
hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
 herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
 onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da 
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 



tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
 müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması 
halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 
istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi  durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel 
indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde 
 mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna 
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi 
dışında ise malın yetkili servis  istasyonuna teslim 



tarihinden itibaren başlar. 

 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının 
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 
veya  tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin 
verilmemesi durumunda, tüketici  Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve  Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR
0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A
MERKEZ - K.MARAŞ

AHMET ERDOĞAN
0384 215 35 45
YENİCE MAH. 189 SK. MEHMET ÖZDEMİR NO:5-1
İÇ KAPI NO:Z1 MERKEZ - KIRŞEHİR

ANSEL ELEKTRONİK-ADEM KESKİN
0212 444 30 66
KEMALPAŞA MAH. EMEKSİZLER SK. NO:11/A
KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
0232 444 30 66
İSMET KAPTAN  MAH. ŞAİR EŞREF BLV. NO:6/B
KONAK - İZMİR

AYDINLAR ELEKTRİK-HASAN EVREN AYDIN
0446 223 59 76
İNÖNÜ MAH. 17 SK. NO: 17/A
MERKEZ - ERZİNCAN

AYTEKİN GENÇ / GENÇ ELEKTRONİK
0452 666 77 77
YENİ MAH. BÜLBÜL DERESİ CAD. NO15/B
ALTINORDU-ORDU

DERYA ELEKTRİK-ÖZCAN ARSLAN
0374 212 67 45
KARAMANLI MAH. STADYUM CAD. NO:53/C
BOLU

DOĞALISI İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0246 212 19 88
KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177/17
MERKEZ - ISPARTA

ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK
0258 261 98 96
BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO:9
DENİZLİ

FATİH SOĞUTMA - FATİH BAŞÇOBAN
0246 218 20 03
YAYLA MAH. 1603 SK. NO:7/A
ISPARTA

İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞ.
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
0284 214 18 58
SABUNİ MAH. TAHMİS SK. NO:9
EDİRNE

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ
0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAH. M. AKSOY BLV. NO:75/C
GAZİANTEP

BUZCAM SERVİS TİC. - İZZET VAHAP ERGÖÇ
0422 321 51 06 - 325 16 85
İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SK. NO:5
MALATYA

KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 215 00 91
İNCİLİPINAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BLV.
AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

KIRCA TEKNİK SERVİS - FATİH KIRCA
0532 727 43 52
MENDERES MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO:6/A
BUCA - İZMİR

TIĞLI TEKNİK SERVİS - MEHMET ALİ TIĞLI
0246 223 76 93
KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI NO:2/F
ISPARTA

MET TEKNİK - DAVUT TUĞTAĞ 
0216 397 94 84
SÜLÜNTEPE MAH. SAFA CAD. NO:23
PENDİK - İSTANBUL

ÖZCAN TEKNİK - HÜSEYİN ÖZCAN
0246 232 55 77
GAZİ KEMAL MH. 119 CAD. NO:59-1
ISPARTA

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİS.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:41/A PK.33060
AKDENİZ - MERSİN

ÖZGÜVEN SOĞUTMA - ALİ DURAN
0362 832 00 09
SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SK. NO:6
ÇARŞAMBA - SAMSUN

ÖZTEKNİK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ - MEHMET KATIRCI
0366 215 47 25
İNÖNÜ MAH. ILGAZ SK. NO:21
MERKEZ - KASTAMONU

SANTA TEKNİK - AYSUN YILDIZ
0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:22/B
GÖLBAŞI - ANKARA

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO
0412 235 30 93
FIRAT MAH. 523 SK. NO:25 
KAYAPINAR - DİYARBAKIR

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0216 444 32 83
KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
DÜZCE

SÜLEYMAN METLEK - BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
0212 444 32 83 
ÇIRPICI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

TEKNİK İŞ SERVİS HİZMETLERİ SOĞUTMA ISITMA S
İSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0312 364 70 52
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ  CAD. NO:108/A
MAMAK - ANKARA

UĞUR ELEKTRONİK - AHMET ÇAKIR
0386 213 10 99
YENİCE MAH. 181 SK. GÜMÜŞ APT. ALTI NO:4/11
MERKEZ - KIRŞEHİR

YAKUP ÇAY - ALEYNA TEKNİK
0442 213 55 37
NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. NO:23/3
YAKUTİYE - ERZURUM

YILDIRIM ELEKTRİK - CUMA AKTAŞ
0414 215 51 40 - 0535 725 53 64
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. ORTAKLAR APT. ALTI NO:17/A
ŞANLIURFA

Z EKSEN BASKI SİS. VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
0212 444 30 66 
YEŞİLCE MAH. SEÇİLMİŞ SK. NO:2/1
KAĞITHANE - İSTANBUL

ZAFER OĞUTMA - ZAFER KARA
0352 331 96 98 - 0532 267 96 97
KEYKUBAT MAH. AKINCILAR CAD. NO:58/A
MELİKGAZİ - KAYSERİ
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SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0216 444 32 83
KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
DÜZCE

SÜLEYMAN METLEK - BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
0212 444 32 83 
ÇIRPICI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

TEKNİK İŞ SERVİS HİZMETLERİ SOĞUTMA ISITMA S
İSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0312 364 70 52
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ  CAD. NO:108/A
MAMAK - ANKARA

UĞUR ELEKTRONİK - AHMET ÇAKIR
0386 213 10 99
YENİCE MAH. 181 SK. GÜMÜŞ APT. ALTI NO:4/11
MERKEZ - KIRŞEHİR

YAKUP ÇAY - ALEYNA TEKNİK
0442 213 55 37
NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. NO:23/3
YAKUTİYE - ERZURUM

YILDIRIM ELEKTRİK - CUMA AKTAŞ
0414 215 51 40 - 0535 725 53 64
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. ORTAKLAR APT. ALTI NO:17/A
ŞANLIURFA

Z EKSEN BASKI SİS. VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
0212 444 30 66 
YEŞİLCE MAH. SEÇİLMİŞ SK. NO:2/1
KAĞITHANE - İSTANBUL

ZAFER OĞUTMA - ZAFER KARA
0352 331 96 98 - 0532 267 96 97
KEYKUBAT MAH. AKINCILAR CAD. NO:58/A
MELİKGAZİ - KAYSERİ



İmalatcı / İthalatçı Firma
Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. 
No:29-31 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
t:+90 212 659 00 59    f: +90 212 659 68 78 

FİRMA YETKLİSİNİN
İMZASI ve KAŞESİ

MALIN
Cinsi........................BARİSTA MİNİ KİŞİSEL KAHVE MAKİNESİ
Markası...................................... SCHAFER
Modeli.........................................2S062-25002 Modelleri
Bondrol ve Seri No.....................
Teslim Tarihi ve Yeri....................
Garanti Süresi............................ 2 Yıl
Azami Tamir Süresi.................... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı.....................................................................................
Adresi......................................................................................
Telefon.....................................................................................
Faks.........................................................................................
Fatura Tarih ve No...................................................................
Tarih Kaşe - İmza.....................................................................





31


