KULLANIM KILAVUZU

Smart decanter
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UYARI

GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Elektrikli bir cihazı kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine her zaman uyulmalıdır:
• Cihazı kullanmadan önce, bütün talimatları dikkatle okuyunuz. Daha sonra
da başvurmak üzere kullanma kılavuzunu emin bir yerde muhafaza ediniz.
• Cihaz ve güç kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde
saklayınız.
• Bu cihaz 18 yaş ve üstü yetişkinler ve fiziksel, duygusal ve zihinsel
kapasitesinde eksiklik, sorun veya cihaza dair tecrübe ve bilgi eksikliği olan,
ancak cihazın güvenli kullanımına dair bilgi verilmiş, cihaza dair tehlikeleri
anlayabilen ve yanlarında refakatçi bulunan kişiler tarafından tarafından
kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla kesinlikle oynamamalıdır.
• Cihazın kullanıcı bakımı ve temizliği başlarında refakatçi olmaksızın ve 8
yaşından küçük çocuklar tarafından kesinlikle yapılmamalıdır.
• Şebeke geriliminin, ürünün çalışma gerilimine uygun olduğundan emin
olunuz.
• Cihazı kullanmadan önce güç kablosunun eksiksiz durumda olduğundan
emin olunuz.
• Güç kablosunu tamamen çözünüz.
• Cihazı yalnızca topraklanmış prizlerde kullanınız. (Bakınız Topraklama
Talimatları)
• Cihazın bağlantısının gerçekleştirilmesi esnasında yakından denetlemek
gerekmektedir.
• Cihazı asla kablosundan çekmek suretiyle prizden çıkarmayınız. Cihazın
fişinini prizden çıkarmak için kablosundan değil, daima fişinden tutarak
çekiniz.
• Aşağıdaki durumlarda cihazın fişini prizden çekiniz:
• Her kullanım sonunda
• Temizleme öncesinde
• Kesinti ya da arıza halinde
• Yalnızca imalatçı tarafından tavsiye edilen ya da satılan güç kablosu ve
aksesuarları kullanınız.
• Cihazın fişini çekmeden önce Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapalı
(OFF) konumuna getirdiğinizden emin olunuz.
• Cihaz sadece alkollü içkilerde kullanılmak içindir.
• Güç kablosu ya da fişi hasar görmüş cihazı kullanmayınız. Cihazın
arızalanması ya da düşürülmesi ya da herhangi bir şekilde hasar görmüş
olması halinde cihazı kesinlikle kullanmayınız. Bakım, onarım, elektriksel
veya mekanik ayar için yetkili iFAVINE servisiyle (info@gustobar.com)
üzerinden irtibata geçiniz.
• Cihazı düz, yatay, kuru ve kaygan olmayan bir zemine yerleştiriniz.
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• Cihazı çalışma esnasında masa veya tezgah kenarına yakın yerlere
koymayınız.
• Cihazın fişi takılıyken cihazı hareket ettirmeyiniz.
• Cihazı aşındırıcı temizlik malzemeleri, çelik tel ya da diğer sert malzemelerle
temizlemeyiniz.
• Hareket halindeki taşıt ya da teknelerde kullanmayınız. Hatalı kullanım
yaralanmalara yol açabilir.
• Cihazı ateş, ısı, yağmur ya da güneşe maruz bırakmayınız.
• Camdan yapılmış dekantörünüzü “MAX” (maksimum) işaretinin üzerinde
doldurmayınız.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayınız.
• Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için, cihazın güç kablosu veya
fişini ya da cihazın kendisini su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Bu cihazın temel kullanım amacı şarabın oksijenle temasını homojen bir
şekilde arttırmaktır. Farklı alkollü içkiler için kullanılması da mümkündür.
Alkollü içki dışında kullanılmaması gereklidir.
• Cihaz; serin, temiz, tozdan uzak, kuru ve zehirli gaz barındırmayan bir
ortamda kullanılmalıdır.
• Cihaz sert ve düz bir zemin üzerinde, alt tarafından hava alacak şekilde
çalıştırılmalıdır. Aksi takdirde aşırı ısınmaya yol açabilir.

ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILMASI
Bu işaret cihazın Avrupa Birliği ülkeleri dahilinde diğer evsel atıklarla birlikte
ortadan kaldırılmaması gerektiğini göstermektedir. Atıkların kontrolsüz olarak
ortadan kaldırılması nedeniyle çevre ya da insan sağlığına gelebilecek olası
zararların önlenmesi için, fiziksel kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını
desteklemek amacıyla cihazın geri dönüşüm işlemlerini bilinçli bir şekilde
gerçekleştiriniz. Kullanılmış cihaz iadesi için, cihazın geri dönüşüm işlemlerini
çevreye zarar vermeden gerçekleştirebilecek yetkili iFAVINE temsilcisinin
desteğine başvurunuz.
Hasar görmüş besleme kabloları, herhangi bir tehlikenin önlenmesi açısından
imalatçı ya da yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.
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GİRİŞ
Hava kirliliği, koku, nem, ortam sıcaklığı ve farklı basınç seviyeleri şarap
dekantasyonu esnasında şarabın kalitesine etki ederler.
iSommelier, geleneksel dekantasyon (karafa servis) işlemlerine dair bütün
kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir çözüm sunan, şarabın tat ve
aromalarını sadece bir kaç dakika içinde zenginleştirmek amacıyla dekantasyon
deneyimini yeniden keşfeden çığır açıcı bir teknoloji kullanan ilk akıllı şarap
dekanteridir.

FAYDALARI
1. Arıtılmış & Yüksek Yoğunlukta Oksijen
iSommelier her türlü kiri
(nem, toz, koku) ortadan
kaldırmak
ve
oksijeni
nitrojen ve karbondioksitten
ayırmak için ortam havasını
filtre eder. Hiç bir kimyasal
kullanılmayan
gelişmiş
oksijen özütleme sistemi
sayesinde şarabı arıtılmış ve
yüksek yoğunlukta oksijenin
sabit akışı ile havalandırır.
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Arıtılmış ve Yüksek Yoğunlukta Oksijenin Sabit Akışı
Şarabın arıtılmış oksijenle dekante edilmesi, dekantasyon etkinliğini süre ve
kalite açısından arttırmaktadır:
• iSommelier hava kirliliği ve nemin çoğunu bertaraf etmektedir.
• Oksijenin sabit akışı sayesinde şarabın farklı hava basıncına sahip
bölgelerde dekante edilmesi sorunu hafifletilmiş olur.
• Bu gelişmiş sistem her türlü şarabın dünyanın neresinde dekante edilmiş
olduğundan bağımsız olarak sabit bir kaliteyle servis edilebilmesini
sağlamaktadır.

2. Patentli Cam Dekanter
Arıtılmış ve yüksek yoğunlukta oksijen, patentli dekanterimiz içindeki özel
tasarımlı tüpün içine doğru yukarı yönde akar. Daha sonra yön değiştirerek
aşağı yönde ve şarabın her mililitresinin içine doğru akmaya başlar.
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Daha Yumuşak Tanenler ve Zengİnleştİrİlmİş Aromalar
Özel tasarımlı şarap dekantörü, oksijeni şarabın yalnızca yüzeyi yerine hacminin
tamamına dağıtır.
• Oksijenasyonu gerçek anlamda tamamlar
• Tanenlerin yuvarlaklaştırılması suretiyle ağızda yumuşak bir tat kalması
sağlanmış olur.
• Tüm aromaları kuvvetlendirerek şarabın tam potansiyelini açığa çıkarır.

3. Zamansal Etkinlik
iSommelier, şarap üreticisinin damak zevkinize sunmak istediği bütün tat
ve aromaları koruyarak, şarabın dekantasyon süresini saatlerden sadece
dakikalara indirgemektedir. Şarabın ortam sıcaklığına daha az maruz kalması
sayesinde cihaz aynı zamanda şarabın servis sıcaklığının da daha iyi bir şekilde
kontrol edilmesini sağlamış olur.
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Korunan Tat ve Aromalar
Şarabın bütün potansiyelini ortaya çıkartmakta
handikapları olan geleneksel dekantasyonun
aksine, iSommelier;
• Şaraba zarar verebilecek havadaki faktörlere
daha az maruz kalır
• Oksijenasyon esnasında ortaya çıkan sofistike
aroma ve tatların tamamını muhafaza eder.

AVANTAJLAR
Şarap severler daha yumuşak, yuvarlak ve daha sofistike bir aroma profili
deneyimleyecektir. Dekantasyon, şarabın asidini regüle edecek ve köşeli,
sert ve keskin tanenleri azaltacaktır. En genç şaraplar bile yıllarca mahzende
bekletilmelerine gerek kalmadan keyifle içilebilir ve her şarap ortaya çıkan
aromalardan yararlanır.
iSommelier üretim aşamasında yetersiz oksijenden kaynaklanan redaktif
şaraplarda ortaya çıkabilecek sülfür veya thiol (mercaptan) gibi istenmeyen
kötü kokularında düzelmesini sağlar.
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iSOMMELIER CİHAZINIZ
A) Açma/Kapama Tuşu
B) Bilgi Ekranı
C) Dekanter
D) Dokunmatik Panel
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E) Durdur / Yeniden Başlat
F) Başlat / Duraklat
G) Tuşlar
H) iSommelier’in Gövdesi
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KUTUYU AÇIN

İÇİNDEKİLER
1) iSommelier
2) Dekanter

1) Güç kablosunun fişini prize
takın.

GÜÇ BAĞLANTISI

2) Açma/Kapama tuşuna basın.
iSommelier cihazınız açılacaktır.
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KURULUM
Akıllı dekanteriniz WIFI bağlantısı ile çalışmakta olup, standart akıllı telefon
platformlarından temin edebileceğiniz ücretsiz iFavine App yazılımına
bağlanabilmektedir.
iFavine App uygulaması ile:
• iSommelier cihazınızın tam ve kolay kontrolünü elde edersiniz
• iFavine Ağı’na ücretsiz erişim elde ederek, şarap imalathaneleri ve şaraplar
hakkındaki bütün teknik bilgilere ulaşabilirsiniz
• PEK YAKINDA : iFAVINE Ağı üzerinden şarap profesyonelleriyle sosyal
deneyim kazanma

ANDROID KURULUMU
1. iSommelier cihazınızı açın
iSommelier’in açık olduğundan emin olun.

2. iFAVINE App uygulamasını indirin
QR kodunu hizalayın
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3. Eşleştirmeye başlayın
Akıllı cihazınızı iSommelier ile eşleştirin.

4. Cihaz Tarama
Önce iSommelier’i seçin.

5. Ağ taraması
Bir ağ seçin ya da ağ taramasını atlayın.
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6. Akıllı cihaz ve iSommelier’in aynı ağda bağlı bulunduğunu
doğrulayın

7. Eşleştirme Tamamlandı
Akıllı cihazınız artık iSommelier ile eşleştirilmiş durumdadır.
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iOS KURULUMU
1. iSommelier cihazınızı açın
iSommelier’in açık olduğundan emin olun.

2. App Store uygulama dükkanına giderek iFAVINE APP
uygulamasını indirin
QR kodunu hizalayın

3. iPhone’unuzun “Settings” (Ayarlar) bölümüne gidin
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4. “Wi-Fi”a gidin
Akıllı cihazınız artık iSommelier ile eşleştirilmiş durumdadır.

5. Wi-Fi’yı açın
Wi-Fi’yı açarak, özel SSID (Hizmet Takımı Tanımlayıcısı) ile iSommelier akıllı
dekantörünüzü seçin.

6. iSommelier akıllı dekantöre başarıyla bağlandıktan sonra
iFAVINE App uygulamasını açın
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7. Eşleştirmeye başlayın
Akıllı cihazınızı iSommelier ile eşleştirin.

8. Cihaz Tarama
Önce iSommelier’i seçin

Ağ Taraması
Bir ağ seçin ya da ağ taramasını atlayın.
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9. Akıllı cihaz ve iSommelier’in aynı ağda bağlı bulunduğunu
doğrulayın

10. Eşleştirme Tamamlandı
Akıllı cihazınız artık iSommelier ile eşleştirilmiş durumdadır.
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ÇALIŞTIRMA
Ekranda aşağıdakiler görünür:
Dekantasyon işleminin takip edilmesini sağlayan ilerleme çubuğu
Tescilli ise, şarabın adı ve üretim yılı

iFAVINE app uygulaması Android ve iOS sistemleri ile uyumludur. Akıllı telefon
kullanmak suretiyle cihazı kontrol etmeniz mümkündür. (Yazılım talimatları için
bakınız iFAVINE internet sitesi: www.ifavine.com)
• Güç kablosunun fişini şebeke prizine takın.
• Açma/Kapama tuşuna basarak iSommelier’i açın.
• Camdan yapılmış dekantörü üzerindeki “”MAX” işaretini geçmeden
doldurunuz.
• Oksijenasyon işlemini sonraki kullanımlar için en çok tercih ettiğiniz ayarlara
göre kalibre etmenize izin verir.
• Dekantasyon işlemini başlatmak ya da duraklatmak için “►II“ tuşuna
basın.
• Dekantasyon işlemini durdurmak için “■“ tuşuna basın.
• Akıllı cihazın denetimini bırakmak için “RESET“ tuşuna basın.
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TEMİZLEME
• Cam dekanteri sıcak suyla çalkalayıp kuruması için bekletebilirsiniz.
• iSommelier cihazını kapatıp fişten çekin. Cihazı nemli bir bezle silin.

SORUN ÇÖZME
SORUN

ÇÖZÜM

Akıllı cihaz cihazı kontrol edemiyor.

Akıllı cihazın tercih ettiğiniz ağa ya
da fabrikada ayarlanmış SSID’ye
(iFAVINE_ XXXXXXXX) bağlı olup
olmadığını kontrol edin. F1 ve F6
tuşlarına aynı anda bir kaç saniye
boyunca basılı tutulduğunda SSID
bilgi ekranında gösterilecektir.

iSommelier
bağlanmış.

hatalı

ağ

ayarlarına Cihazın sol tarafında bulunan “Factory
Reset” (Fabrika ayarlarına geri dön)
tuşuna basın.

Dekanterin içine oksijen akışı yok.

Dekanterin yerleştirildiği platformda
düzgün şekilde durduğundan emin
olun.

iSommelier Açma/Kapama tuşu ve
dokunmatik panelin ışığı yanıkken
çalışmıyor, ya da cihaz 10 dakika
boyunca kapalı kaldıktan sonra
çalışmaya başlıyor.

Cihaz kendi kendisini koruma
mekanizmasıyla donatılmıştır. Cihaz
çok uzun süre ya da yüksek bir
çalışma sıcaklığında çalıştırılmış
ise, cihaz sistemini yeniden kalibre
etmek amacıyla 10 dakikalığına kendi
kendisini kapatabilir. Cihazın serin ve
yeterli hava dolaşımı olan bir ortamda
çalıştırılması tavsiye edilir.

Çalışma esnasında cihaz titriyor ve Cihazın sabit bir yüzeye kurulmuş
normal olmayan sesler çıkarıyor.
olup olmadığını ya da kaydırmaz lastik
tamponlarından herhangi birisinin
kayıp olup olmadığını kontrol edin.
* Daha fazla destek ve sorun çözümü için lütfen info@gustobar.com ile irtibata geçin
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TEKNİK VERİLER
Gerilim: 220-240 V
Frekans: 50-60 Hz
Güç: 80-90 W
Bağlantı:
Kablosuz 802.11b/gx
2.4GHz router (yönlendirici)
ile çalışır.
Cihaz Uyumluluğu:
iOS, Andriod 4+
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İthalatçı Firma:
Gustobar Gıda ve Ekipmanları San. Tic A.Ş.
Tekstilkent Ticaret Merkezi,
Orucreis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi,
Blok No: A-13, Ofis No:28
PK 34235 Esenler-İstanbul. Turkey
Tel: +90 212 263 6017
Fax: +90 212 269 4720
www.gustobar.com
www.facebook.com/gustobarcompany

