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BU KİTAPÇIK HAKKINDA 
 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü 
potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış 
olsanız dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu 
cihazı sadece kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda kullanınız. Kitapçığı 
okuduktan sonra atmayınız. Cihazı başka birilerine verecek olursanız bu kitapçığı da 
dahil etmeyi unutmayınız. 
 
 
 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 
 
KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  
 
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
1. Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 

aynı olduğundan emin olunuz.  
2. Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra fişini 

prizden çekiniz.  
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerinde veya yanında bırakmayınız.  
4. Cihazı her zaman düz yüzeylerde kullanınız.  
5. Cihazı hiçbir zaman yağmura ya da güneşe mağruz bırakmayınız. 
6. Cihaz prizinin sıcak yüzeylere temas etmediğinden emin olunuz.  
7. Bu cihazlar, sadece yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya 

kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili tehlikeler konusunda 
gerekli talimatlar verildiği takdirde düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir.  

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla 
oynamamalıdır. Temizlenmesi ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihaz ve kablosu küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.  
10. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da herhangi 

bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez 
kullanınız.  

11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  

12. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 
önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  

13. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 



 BU KİTAPÇIĞI ATMAYINIZ  3 

14. Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi 
durumunda her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya yetkili 
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

15. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli 
kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 
aynı olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları 
kullanımda kusurlara neden olabilir. 

16. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  

17. Yanıkları engellemek için cihazı kullanım sırasında sıcağa dayanıklı bir yere 
yerleştiriniz. 

18. Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız. 
19. Cihaz çalışır durumdayken cihazı hareket ettirmeyin. 
20. Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 

edilmemelidir.  
21. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 

tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  
22. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 

1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  
23. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 

herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
24. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 

kablosunu kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesi tavsiye edilir.   

25. Bu cihaz, ev tarzı kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. 

26. Bu cihaz, sadece eve ait veya benzeri kullanımlar için uygundur. (Örn: ofis ve 
işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için) 

27. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki nedenler 
için kullanmayınız. 
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KULLANIM AMACI 
 

Bu cihaz, sadece kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.  
Bu cihaz, sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazı eve ait veya benzeri kullanımlar için kullanınız. (Örn: 
ofis ve işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için)  
 
Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
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CİHAZIN TANIMI (Şekil 1) 
 
 

A. Su haznesi 
B. Buhar çıkışı/Süt köpürtücü 
C. Buhar çıkışı ucu 
D. Kahve filtresi 
E. Filtre altlığı 
F. Filtre tutucu 
G. Kahve sıkıştırıcı 
H. Temizleme iğnesi 
İ. Güç kablosu ve fiş 
J. Fincan ızgarası 
K. Damlama tepsisi 
L. Kahve çekirdekleri öğütücü 
M. Kahve çekirdekleri haznesi 
N. Kahve çekirdekleri haznesi kapağı 
O. Çekirdek haznesi kapağı kilidi 
P. Su haznesi kapağı 
Q. Buhar salınımı düğmesi 

 
R. Kahve akıtma düğmesi 
S. ON/OFF (Açık/kapalı) düğmesi 
T. Buhar fonksiyonu düğmesi  
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CİHAZIN KULLANIMI 
 

KULLANMADAN ÖNCE 
 
Cihazı başlatma: 
• Cihazın tüm paketlemesini çıkarınız ve tüm parçaların mevcut olduğundan emin 

olunuz. 
• Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla aynı 

olduğundan emin olunuz.  
• Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz. İlk defa kulllanmadan önce çıkarılabilir 

su haznesini (A) “MAX” (Maksimum) seviyeye kadar doldurunuz ve tekrar dikkatlice 
yerine yerleştiriniz (Şekil 5). 
Su haznesini kapağını çıkarıp yukarıdan olmak üzere de doldurabilirsiniz (Şekil 6). 

• Kahve filtresini (D) ve kahve çekirdekleri haznesi kapağını (N) yıkayınız.  
 
 
 
 
İlk kullanma: 
• Cihazın fişini prize takınız.  
• Cihazı ilk defa kullanıyorsanız veya uzun süre aradan sonra tekrar kullanmaya 

başlayacaksanız en az bir bardak suyu filtre tutucu yerinden akıtmanız tavsiye edilir. 
Bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz: 

1) Filtre tutucuyu içinde filtre olmadan yerine yerleştiriniz. 
2) ON/OFF (Açık/kapalı) düğmesine (S) basınız. Birkaç dakika sonra, kahve akıtma 

düğmesi (R) kahve akıtımının hazır olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye 
başlayacaktır.  

3) Filtre tutucuyu yerleştirdiğiniz kahve çıkışının (Şekil 7) ve süt köpürtücünün (B) 
altına bir kap koyunuz (Şekil 8). 

4) Kahve akıtma düğmesine (R) basınız (Şekil 9) ve aynı anda buhar salınımı 
düğmesine (Q) basılı tutunuz (Şekil 10). 

5) Süt köpürtücüden (B) su gelmesini bekleyiniz ve daha sonra buhar salınımı 
düğmesine (Q) basmayı bırakınız. Böylece filtre tutucudan (F) su akmaya 
başlayınca kahve akıtma düğmesine (R) tekrar basınız. 

6) Şimdi cihazınız kahve demlemeye hazırdır. 
Daha uzun ve sağlıklı bir kullanım için cihazı kullanmadığınız birkaç gün 
sonrası bu işlemleri uygulayınız.  
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KAHVE HAZIRLAMA 
 
• Su haznesindeki (A) su seviyesini kontrol ediniz. Haznenin yerine tam oturmuş 

olduğundan emin olunuz. Filtreyi (D) filtre tutucuya (F) yerleştiriniz.  
• Kahve çekirdeklerini çekirdek haznesine (M) koyunuz (Şekil 11). Aşırı miktarda kahve 

çekirdeği koymayınız. Çekirdek haznesi kapağı (N) hazneyi sıkışmadan 
kapatabilmelidir.  
NOT: Her kullanımda az miktar kahve kullandığınız takdirde kahveniz hep taze 
olacaktır. 

 
Öğütücü Seviyesini Ayarlama: 
• Seçeceğiniz öğütme seviyesine göre öğütme dereceleri değişkenlik gösterir.  
• Öğütme ölçüsü filtredeki kahveden geçen su akış oranını ve espressonun aromasını 

etkiler. Damak tadınıza en çok uyan seviyeyi bulmak için çeşitli seviyeleri 
deneyebilirsiniz.  

• Kahve çekirdeği haznesinde (M) öğütücü seviyesi ayarı mevcuttur. Bu ayar ile 1’den 
8’e kadar öğütme seviyesi tercih edilebilir. Ayar seviyesi arttıkça daha iri taneli 
öğütme işlemi, azaldıkça daha ince öğütülme işlemi gerçekleşir. Favori ayarınızı 
bulmak için “3” ayarından başlayıp daha sonra azaltıp/arttırabilirsiniz.  

• Öğütücü seviyesi ayarını kullanmak için çekirdek haznesi kapağı kilidini (O) aşağıya 
doğru itiniz. İnce öğütme işlemi için hazneyi saat yönünde, iri taneli öğütme işlemi 
için hazneyi saat yönünün tersinde çeviriniz (Şekil 12). 
UYARI: Öğütücü seviyesi ayarlama işlemi yalnızca kahve öğütücü kapalı 
durumdayken ve hazne kapağı (N) hazne üzerinde kapalıyken 
gerçekleştirilmelidir.  

 
Espresso Çekimini Başlatma: 
1. Cihazın fişini prize takınız. 
2. ON/OFF (Açık/kapalı) düğmesine (S) basınız. Biraz sonra kahve akıtma düğmesi (R) 

kahve akıtımının hazır olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye başlayacaktır.  
3. Filtre tutucunun (F) içine filtreyi (D) yerleştiriniz (Şekil 13). 
4. Filtre tutucuyu kahve öğütücünün altındaki yan kanatların içine yerleştiriniz (Şekil 

14). Filtre tutucuyu (G) kahve öğütücü desteğine her bastırdığınızda öğütülmüş 
kahve filtre tutucuya dökülür. Öğütülmüş kahvenin kullanılan miktar kahve tadında 
ve köpüğün kalitesinde etkilidir.  

5. Filtre tutucunun içindeki öğütülmüş kahveyi sıkıştırıcı (G) ile sıkıştırınız (Şekil 15). 
6. Filtre tutucuyu espresso çıkışının altına yerleştiriniz. 

UYARI: Filtre tutucunun yerine tamamen oturduğuna emin olunuz ve iyice 
sıkıştırınız (Şekil 16). 
Filtre tutucunun içinde çok fazla öğütülmüş kahve varsa, tutucuyu çevirmeniz 
zorlaşabilir veya kahveniz demlendiği sırada tutucudan kahve kalıntıları 
gelebilir. 
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7. Cihazınız kahve akıtımı için yeterli ısıya ulaştığında kahve akıtma düğmesi (R) 
yanmaya başlayacaktır. Bu düğmeye basarak kahve akıtımını başlatabilirsiniz (Şekil 
17-18). Kahve akıtımı sırasında düğme (R) yanıp sönecektir. İşlemi sonlandırmak 
için düğmeye tekrar basınız. 

 
UYARILAR:  
• KAHVE AKITIMI ESNASINDA ASLA FİLTRE TUTUCUYU YERİNDEN 

ÇIKARMAYINIZ. 
• SIÇRAMALARI ÖNLEMEK İÇİN FİLTRE TUTUCUYU YERİNDEN ÇIKARMADAN 

ÖNCE EN AZ 10 SANİYE BEKLEYİNİZ, DAHA SONRA YAVAŞÇA SAĞDAN 
SOLA ÇEVİREREK ÇIKARINIZ.  

 
Cihaz bekleme modundayken düğmeler yanar. Isınma esnasında filtre tutucudan 
az miktarda buhar salınımı olabilir ve bu normal bir durumdur. 
 
Filtreyi Çıkarma: 

• Filtre tutucudan filtreyi çıkarmak için filtreyi saat yönünün tersinde çeviriniz ve filtreyi 
çıkarınız (Şekil 19). 

Kapuçino hazırlama: 
Profesyonel kapuçino yapımı için önce kahveyi hazırlayınız, buhar çıkışı/süt 
köpürtücüyü (B) kullanmadan önce filtre tutucunun yerinden alındığına emin olunuz. 
Kapuçino veya sıcak çikolata hazırlamak veya içeceklerinizi ısıtmak için buhar 
fonksiyonu düğmesine (T) basınız (Şekil 20). Kaynatıcının ısındığını belirtmek için 
düğmenin ışığı yanıp sönmeye başlar.  
Cihaz ısınırken filtre tutucudan az miktarda buhar salınımı olabilir. Bu normal bir 
durumdur. 
Buhar çıkışı/Süt köpürtücüyü (B) boş haznenizin içine tamamen yerleştiriniz (Şekil 21). 
YANMA RİSKİ: Buhar çıkışı/Süt köpürtücüye (B) yalnızca kauçuk yerinden 
dokununuz. 

Otomatik kapanma özelliği: 
• Cihaz açık haldeyken 30 dakika içinde kullanılmazsa, otomatik kapanma özelliği 

devreye girerek cihazı bekleme moduna alır. Cihazı tekrar başlatmak için 
ON/OFF (Açık/kapalı) düğmesine (S) basınız ve kahve akıtma düğmesinin (R) 
yanmasını bekleyiniz.  

 
Cihaz kullanımdayken su haznesini doldurma: 
• Cihaz çalışır haldeyken su haznesinde su kalmazsa bir miktar titreme ve gürültü 

farkedebilirsiniz. Bu durumda cihazın fişini prizden çıkarın, su haznesini yerinden 
çıkarınız ve içine soğuk su ekleyiniz. Daha sonra cihazı kahve demlemek için 
tekrar kullanabilirsiniz. 
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• Buhar fonksiyonu düğmesi (T) ışığı sabit yanmaya başladığında, buhar salınımı 
düğmesine (Q) basınız ve akıtma işlemini başlatınız (Şekil 10). 

• Buhar çıkışı/Süt köpürtücüyü (B) süt ile doldurulmuş haznenizin içine tamamen 
yerleştiriniz. Buhar salınımı düğmesine (Q) basılı tutunuz, böylece birkaç dakika 
içinde yoğun kremalı süt elde edebilirsiniz.  

• Buhar salınımını durdurmak için düğmeye (Q) basmayı bırakınız.  
Her kullanımdan sonra, buhar vanasını birkaç saniye kullanarak köpürtme 
çubuğunda kalan süt kalıntılarını buhar yoluyla temizleyiniz. 

• Buhar özelliğini kullanmayı bitirdikten sonra buhar fonksiyonu düğmesine (T) tekrar 
basınız.  

 
 
 
Tekrar kahve yapmadan önce cihazın soğumuş olduğundan emin olunuz. 
Daha sonra aşağıdaki adımları izleyiniz: 
1) Buhar çıkışı/Süt köpürtücünün (B) altına bir kap yerleştiriniz (Şekil 8). 
2) Kahve akıtma düğmesine (R) basınız ve buhar salınımı düğmesini (Q) tutarak kalan 

buharın çıkmasını ve kaynatıcının soğumasını sağlayınız. Köpürtücüden suyun 
akmasını bekleyiniz. 

3) Kahve akıtma düğmesi (R) ışığının yanmasını bekledikten sonra kahve akıtımını 
başlatınız. 

 
Mükemmel Italyan espressosu için yararlı öneriler: 
• Filtre tutucunun içine koyduğunuz çekilmiş kahveye sertçe bastırmayınız. Daha 

yumuşak veya daha sert kahve kahvenin öğütülme seviyesine, filtre tutucuya 
koyulan kahve miktarına ve bastırılma şekline bağlıdır. Kahve akma süresi uzun 
sürüyorsa bunun nedeni kahvenin çok ince öğütülmüş olması veya kahvenin filtre 
tutucuya çok sıkıca bastırılmasıdır. 

 
 
 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 

Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 
Cihazı temizlemeye başlamadan önce oda sıcaklığına dönmüş olduğundan emin 
olunuz. 
Cihazı aşındırıcı olmayan nemli bir bezle temizleyip iyice kurulayınız.  
UYARI: Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.  
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Kahve Öğütücü Temizliği:  
Kahve öğütücüsünün tıkanması durumunda ON/OFF (Açık/kapalı) düğmesi (S) 1 
saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlayacaktır. Bunun nedeni kahve çekirdeklerindeki 
yabancı maddeler olabilir.  
 
Öğütücüyü temizlemek için; 
1) Filtre tutucudaki kahve kalıntılarını temizleyiniz. 
2) Çekirdek haznesi kapağı kilidini (O) aşağıya doğru ittiriniz.  
3) Kahve çekirdekleri haznesini (M) üzerindeki sembol cihazın üzerinde sembolle aynı 
hizaya gelene kadar çeviriniz (Şekil 22). Böylece öğütücüyü tıkayan maddeler kahve 
tozu bölmesine düşecektir.  
4) Filtre tutucuyu (F) öğütücünün altındaki kanatlara yerleştiriniz (Şekil 14) ve öğütücü 
desteğine doğru bastırınız.  
5) Öğütme işlemini başlatınız ve içindeki yabancı maddeleri atınız.  
6) Arzu ettiğiniz öğütme seviyesini ayarlayınız ve kahvenizi hazırlamaya başlayınız. 
Öğütücü bu işlemlerden sonra yeniden başlamazsa ve 3 defa üst üste tıkalı 
kalmaya devam ederse tüm düğmelerin ışıkları yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu 
durumda cihazınızı en yakın yetkili servisinize teslim ediniz.  
 
 
Kahve filtrelerini temizleme: 
• Filtrelerin tıkalı olup olmadığını kontrol ettikten sonra küçük bir fırçayla temizleyiniz. 

Filtreleri kaynar su altında tutarak kahve kalıntılarını temizleyiniz.  
 
Kahve filtrelerinin uzun süreli kullanımı için en fazla 3 ayda 1 derinlemesine 
temizlenmesi önerilir.  
Bunun için tercihen hassas bulaşık makinesi tabletlerini kullanarak aşağıdaki adımları 
uygulayınız: 
• Cihazı en az 5 dakika ısıttıktan sonra, 1 adet bulaşık makinesi tabletini filtre 

tutucunun içine (kahve olmadan) yerleştiriniz. 
• Filtre tutucuyu espresso çıkışındaki yerine yerleştiriniz. 
• Kahve akıtma düğmesine (R) basarak (su) akıtma işlemini başlatınız.  
• En az 15 dakika bekleyiniz ve düğmeye tekrar basarak akıtma işlemini sonlandırınız. 
• Su akıtma işlemini tekrarlayınız ve cihazın bir dakika dinlenmesine izin verdikten 

sonra bu prosedürleri 2 kere tekrarlayınız. 
• Filtre tutucuyu yerinden çıkarınız, filtreyi yerinden çıkarınız ve ikisini su altında iyice 

durulayınız.  
• Cihazı kapatınız, fişini prizden çıkarınız ve filtre tutucu yerindeki deterjan kalıntılarını 

bir sünger yardımıyla temizleyini (Şekil 23). 
• Cihazı tekrar başlatınız, durulama işlemini sonlandırmadan önce filtre tutucuyu 

yerine takarak en az 2 bardak espresso çıkışından akıtınız.  
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Filtre tutucu yerinin (espresso çıkışı) temizlenmesi: 
• Kahve çıkışında sıkışabilecek kahveyi temizlemek için bir kürdan veya sünger 

kullanınız (Şekil 23). Alternatif olarak, filtre tutucuyu yerleştirmeden kahve çıkışından 
su akıtabilirsiniz (Şekil 24). 

• Filtre tutucu bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir! 
 
Buhar çıkışı/Süt köpürtücünün (B) temizlenmesi: 
UYARI: Köpürtücü kolu temizlemeden önce soğumuş olduğundan emin olunuz.  
• Buhar çıkışı ucunu (C) çıkarınız (Şekil 25) ve suyun altında durulayınız. Kolu 

aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyebilirsiniz,, daha sonra yerine takınız. Gerekli 
ise, temin edilen temizleme iğnesini (H) deliği temizlemek için kullanınız (Şekil 26). 
Her kullanımdan sonra, süt kalıntılarını temizlemek için köpürtücüden birkaç saniye 
buhar salınımı gerçekleştiriniz. 

Su haznesinin (A) temizlenmesi: 
• Su haznesinin içini ve dışını düzenli olarak sünger veya nemli bir bezle siliniz. 
 
Damlama tepsisi (K) ve fincan ızgarasının (J) temizlenmesi: 
• Damlama tepsisini düzenli olarak boşaltınız. 
• Fincan ızgarasını ve damlama tepsisini yerlerinden çıkarıp suyun altında tutarak 

temizleyiniz.  
 
Cihaz gövdesinin temizlenmesi: 
• Cihaz gövdesine zarar vermemek için aşındırıcı olmayan nemli bir bezle siliniz. 
• Cihaz gövdesini temizlemek için cihazın soğumasını bekleyiniz. 

 
KİREÇ SÖKME 

 
Cihazın daima temiz tutulması daha uzun kullanım, etkili sonuçlar ve içerdeki kireç 
oluşumu için çok önemlidir. Buna rağmen cihazda, bir süre kullanımdan sonra, kireçli 
ve sert su kullanımına bağlı olarak kireçlendiyse, cihazın bozulmasını önlemek için 
kireç sökücü işlemler uygulanabilir. Bu işlem için yalnızca kaliteli limon tuzu bazlı kireç 
sökücü ürünlerini kullanınız. 
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SORUN GİDERME 
 

Sorun Olası Nedenler Çözüm 

Makine kapanıyor Otomatik kapatma özelliği 
devreye girmiş 

Cihazı yeniden açmak için 
açma/kapama düğmesine 
basınız 

Kahve uçtan akmıyor veya 
çok yavaşça akıyor 

Çekilmiş kahve çok 
bastırılmış 

Kahveyi daha az bastırınız 

Çekilmiş kahve miktarı çok 
fazla 

Çekilmiş kahve miktarını 
azaltınız 

Espresso haznesinin ağrı 
tıkalı 

“Temizlik ve Bakım” 
bölümünde açıklanan şekilde 
temizliğini yapınız 

Filtre tıkalı “Temizlik ve Bakım” 
bölümünde açıklanan şekilde 
temizliğini yapınız 

Çekilmiş kahve çok ince veya 
nemli 

Yalnızca espresso kahve 
makinesinde kullanılmak için 
çekilmiş kahve kullanınız; 
nemli olmadığından emin 
olunuz 

Su devresinin içinde 
kireçlenme 

“Kireç Sökme” bölümünde 
açıklanan şekilde kireç 
sökme işlemi yapınız 

Espresso kahve, delikler 
yerine filtre tutucusunun 
kenarlarından damlıyor 

Filtre tutucu kötü 
yerleştirilmiş veya kirli 

Filtre tutucuyu doğru bir 
şekilde geçiriniz ve sonuna 
kadar kuvvetlice çeviriniz 

Espresso haznesinin contası 
elastikiyetini yitirmiş veya kirli 

Espresso haznesinin 
contasını bir Servis 
Merkezinde değiştiriniz 

Filtre tutucu uçlarının delikleri 
tıkalı 

Filtre tutucusu uçlarının 
deliklerini temizleyiniz 

Akan kahve çok sulu veya 
soğuk 

Kahve çok kalın çekilmiş Daha yoğun ve sıcacık 
kahveler için ince çekilmiş 
kahve kullanmanız önerilir 

Cihazdan buhar salınmıyor Haznede az su var Haznedeki soğuk su miktarını 
arttırınız 
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Sorun Olası Nedenler Çözüm 

Köpürtücü çubuğundaki 
buhar çıkışı tıkanmış 

Bir kürdan yardımıyla süt 
kalıntılarını temizleyiniz 

Cihaz su ısıtmıyor Devreye hava girmiş Su haznesinin tamamen 
yerleştiğine ve su miktarının 
minimum miktarın altında 
olmadığına emin olunuz 

Köpürtme ve buhar kolunun 
çıkışı tıkanmış 

Temin edilen temizleyici 
iğneyle (H) kolu temizleyiniz 
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İMALATÇI  FİRMA: 
De’Longhi Appliances s.r.l -  
Divisione Commerciale Ariete 
Adres: Via San Quirico, 300 50013 -  
 
Campi Bisenzio FIRENZE 
Tel: +39 0422 4131 
Fax:+39 0422 41376-37 
www.ariete.net 

 

İTHALATÇI FİRMA: 
Star Dekor San. Ve Dış Tic. A.Ş. 
Adres:  İstoç Öksüzoğulları Plaza  
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar/İstanbul 
Tel: +90 212 245 80 53   
E-mail:ariete@stardekor.com.tr 
www.ariete.online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


