
NOT: Coravin™ Kapsülünü 
taktıktan sonra kapsül haznesinin 
çıkarılması gazın hızla 
boșalmasına neden olacaktır. • Kıskacı așağıya KAYDIRIN

UYARI: Hasarlı ya da kusurlu bir 
șarap șișesi Coravin Sistemiyle 
basınç uygulandığında kırılabilir. 
Kırık cam kaynaklı kesik yaralarını 
önlemek için daima Coravin șarap 
șișesi kılıfı kullanın.

NOT: Coravin Sistemini, 
gözle görülür ölçüde hasarlı ya da 
kusurlu bir șișe üzerinde, 
Coravin șarap șișesi kılıfıyla dahi 
kullanmayın.

• Șișeyi Coravin șarap șișesi 
kılıfına KOYUN

• Kapsül haznesini çevirerek ÇIKARTIN 

• Coravin™ Kapsülünü YERLEȘTİRİN

• Kapsül haznesini hızlı ve sıkı bir șekilde çevirerek TAKIN
TAKTIKTAN SONRA YARIM TUR DAHA ÇEVİREREK 
SIKILAȘTIRIN

• Kıskacı SIKIȘTIRIN ve 
șișenin üzerine YERLEȘTİRİN

• İğne kılavuzunun mantarın üstüne 
(veya folyoya) değecek șekilde 
yerleștiğinden EMİN OLUN

• İğne içerisindeki havayı 
boșaltmak için tetiğe hızlıca 
BASIN

• İğneyi çıkarmak için kıskacı 
sıkıca TUTUP sapından yukarı 
doğru ÇEKİN

5 Coravin’in Çıkartılması

1 Kapsülün Takılması 

4 Șarabın Servisi 

2 Șișenin Hazırlanması

3 Șaraba Erișilmesi

6 Coravin’in Temizlenmesi

• Șiședen çıkarmak için kıskacı SIKIN • Șarap șișesi kılıfını ÇIKARTIN • Ağızlığı ılık su altında YIKAYIN • Havluyla KURULAYIN

• Altlığa YERLEȘTİRİN 

• Fazla suyu boșaltmak için tetiğe hızlıca BASIN

• İğneyi mantarın içine doğru BASTIRIN

• İğneyi tamamen așağıya İNDİRİN

• Șarap șișesini TUTUN

• Șișeyi șekilde gösterildiği gibi 
EĞİN (45°) ve YUKARI KALDIRIN   

NOT: Ağızlığın șarap kadehinin 
içinde olduğundan emin olun.

NOT: Șișe boșaldıkça tetiği daha 
uzun süre basılı tutmak gerekir.

NOT: Șiședeki fazla basıncı tahliye 
ederken Coravin tıslayabilir.  

• Șarabı dökmek için tetiğe 
KISA SÜRE BASIN ve BIRAKIN,
șarap akıșı yavașladığında veya 
durduğunda ișlemi TEKRARLAYIN   

• Șarap akıșını durdurmak için șișeyi 
yine DİK KONUMA GETİRİN.  

• İğne ve İğne 
Temizleme Aleti 
sivridir; kullanırken 
dikkatli olun.



KULLANIM KILAVUZU
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Her Hakkı Saklıdır
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Argon, 6.5g (20.7ml) 
CAS 7440-37-1 

UYARI: Hasarlı ya da kusurlu bir șarap șișesi Coravin Sistemiyle basınç 
uygulandığında kırılabilir. Kırık cam kaynaklı kesik yaralarını önlemek için 
daima Coravin șarap șișesi kılıfı kullanın.

NOT: Coravin Sistemini, gözle görülür ölçüde hasarlı ya da kusurlu bir 
șișe üzerinde, Coravin șarap șișesi kılıfıyla bile kullanmayın.

UYARI: Sadece resmi Coravin Kapsüllerini kullanın. Kapsüller yüksek 
basınç altındadır; kapsülün herhangi bir kısmının yeniden kullanılması ya 
da Coravin harici bir kapsül kullanılması kullanıcının ya da yakınındaki 
kișilerin ciddi bir șekilde yaralanmasına neden olabilir.

UYARI: Basınçlı gaz içerir, ısıtılırsa patlayabilir. İyi havalandırılmıș bir 
yerde, 50°C’nin altında, doğrudan güneș ıșığından uzakta saklayın. 
Coravin cihazını sadece Coravin Kapsülleri ile birlikte kullanın. Yüze doğru 
boșaltmayın.

• İğne ve İğne Temizleme Aleti sivridir;
kullanırken dikkatli olun.

• Çocukların erișiminden uzak tutun.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
1. Sistemi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. Sadece tarif edildiği șekilde kullanın. Sistemin bașka amaçlarla
    kullanılması garantiyi geçersiz kılar ve hasara neden olabilir.
3. Coravin cihazını köpüklü șarap, șampanya, metal vidalı kapaklar 
    ya da sentetik mantar üzerinde KULLANMAYIN.
4. Coravin Sisteminizi herhangi bir sıvıya daldırmayın.
5. Musluk suyuyla çalkalayıp durulayın ve nemli bir bezle temizleyin.
6. Onarmaya çalıșmayın. Müșteri Hizmetleriyle temas kurun.
7. Daha fazla bilgiye www.coravin.com adresinden ulașabilirsiniz.

YASAL UYARI: Șarabın kalitesini etkileyen pek çok etken olabilir. 
Coravin Sistemini kullanırken cihazı amacına uygun șekilde kullanmak 
ve her kullanımdan sonra da cihaza uygun șekilde bakım yapmak çok 
önemlidir. CORAVIN ȘARABIN KALİTESİNİ GARANTİ EDEMEZ ve 
șarabın zarar görmesinden ve șarap kaybından sorumlu olmayacaktır.      

Ağızlık ve iğne üzerindeki koruyucu sarı plastik kılıfları çıkarıp atın. 

CORAVİN™ 
KAPSÜLÜ*

CORAVİN ȘARAP ȘİȘESİ KILIFI ÖNEMLİ KORUNMA TEDBİRLERİKULLANIM VE BAKIM

*Coravin™ kapsüllerinizi sipariș etmek için Gustobar Gıda ve Ekipmanları 
San. ve Tic. A.Ș.’e 0212 269 34 82 numaralı telefondan ulașabilirsiniz.

CORAVİN™ 1000 SİSTEMİ

CORAVİN™ 1000 SİSTEMİ

GUSTOBAR GIDA VE EKİPMANLARI SAN. TİC. A.Ș.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
Tekstilkent Ticaret Merkezi A-13 Blok Ofis No: 28  
34235 Esenler • İstanbul

T. +90 212 269 34 82 
F. +90 212 269 47 20
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