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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. 

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. 
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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. 

 
 
 

KULLANIM AMACI 
 

Bu cihaz yalnızca filtre kahve yapmak amacıyla tasarlanmıştır, cihazın içine toz 
kahveden başka maddeleri asla koymayınız. 
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. Demlik 
B. Demlik kulpu 
C. Demlik kapağı 
D. Kahve akıtıcı uç 
E. Kahve filtresi tutucu hazne 
F. Su haznesi 
G. Su seviyesi göstergesi 
H. Çıkarılabilir kahve filtresi 
İ. Çıkarılabilir kahve filtresi tutucu 
J. Su haznesi kapağı 
K. Güç kablosu bölgesi 
L. Güç kablosu ve fiş 
M. Isıtıcı plaka 
N. Ekran 
O. MOD butonu [MODE] 
P. SEÇME butonu [SEL] 
Q. OTOMATİK butonu [AUTO] 
R. Saat ayarlayıcı buton [HR] 
S. Dakika ayarlayıcı buton [MIN] 
T. Kahve akıtma/kapama düğmesi 
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CİHAZIN KULLANIMI 
 

KULLANIM UYARILARI: 
• Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla aynı 

olduğundan emin olunuz.  
• Bütün iç ve dış paketlemeleri çıkarınız. 
• Cihazı düz bir yüzeye ve duvarlardan, mobilyalardan ve diğer leke tutabilecek 

yüzeylerden en az 10 cm uzağa yerleştiriniz. 
UYARI: Cihazın yüksek ısı nedeniyle kullandığınız yüzeye zarar vermemesi için 
bir altlık olarak kullanabileceğiniz bir mat ya da bezin üzerine yerleştiriniz. 
• Demliği (A), çıkarılabilir kahve filtresini (H) ve çıkarılabilir kahve filtresi tutucusunu (I) 

sıcak su ve sabunla yıkayınız. Kaynar su kullanmayınız. Bütün parçaları durulayıp 
kurulayınız.  

• Çıkarılabilir kahve filtresi tutucusunu (I) kahve filtresi tutucu hazneye (E) yerleştiriniz 
(Şekil 5). 

UYARI: Kahve akıtıcı ucun (D), çıkarılabilir kahve filtresi tutucusunun (I) altında 
tam merkezde olması gerekmektedir. 
 
KULLANMADAN ÖNCE: 
• Cihazı ilk kullanmadan önce veya uzun süre kullanılmayıp tekrar kullanmadan 

önce, hidrolik akımın temizlenmesi için en az iki demlik suyu ısıtıp dökmeniz 
önerilir. Bunun için; 

• Su haznesine (F) soguk ya da oda sıcaklığındaki suyu dökünüz. Su seviyesini su 
seviyesi göstergesinden (G) takip ediniz. Maksimum “12” seviyesini kesinlikle 
aşmayınız. Su haznesi kapağını (J) kapatınız. 

Su haznesinin maksimum seviyesini kesinlikle aşmayınız. 
• Cihazın fişini prize takınız. 
• İçi boş demliği ısıtıcı plakanın (M) üzerine yerleştiriniz. Kahve akıtıcı uç (D) ile hizalı 

pozisyonda olduğuna emin olunuz. 
• Kahve akıtma/kapama düğmesine (T) basınız, su haznesine (F) koyduğunuz bütün 

suyun akmasını bekleyiniz. Cihazın soğuması için 15 dakika bekleyiniz. 
• Bu işlemleri ikinci demlik su ile tekrarlayınız.  
• Cihazınız şimdi lezzetli kahveler demlemeye hazırdır. 
 
FİLTRE KAHVE YAPIMI: 
Cihazı başlatmadan önce su haznesinin (F) içinde yeterli su olduğundan emin olunuz. 
Su haznesine (F) su koymadan önce cihazın fişinin prizden çıkarılmış olduğuna emin 
olunuz. 
Su haznesi kapağını (J) açınız. Su seviyesi göstergesi (G) 2’den 12’ye kadardır ve bu 
rakamlar kaç bardak kahve yapacağınıza tekabül eder. 
Su haznesini (F) istediğiniz miktarda (en az 2 en fazla 12 seviyesinde) ılık suyla 
doldurunuz.   
Demliği (A) ısıtıcı plakanın (M) üzerine yerleştiriniz. 
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UYARI: Demlikte (A) veya kulpta (B) çatlaklar gözlemlerseniz cihazı 
kullanmayınız. Yetkili servise başvurarak orjinal parçalarla değiştiriniz.  
UYARI: Cihaz kahve akıtırken yanma tehlikelerini önlemek için kapağını 
açmayınız. 
Kahve filtresini (H) kahve filtresi tutucusuna (I) yerleştiriniz. Filtreye koyacağınız 
kahveyi ölçünüz. Bir bardak kahve için bir tepeleme çay kaşığı toz kahve 
kullanabilirsiniz. 
Su haznesi kapağını (J) kapatınız.Cihazın fişini prize takınız.  
Böylece ekranın (N) ışığı yanar ve “AM 12:00” (öğlen 12) yazısı yanıp söner. Cihazı 
Türkiye saatine ayarlamak için saat ayarlayıcı butonu [HR] (R) dakika ayarlayıcı butonu 
[MIN] (S) kullanınız. Saat ve dakikayı ayarladıktan sonra, seçme butonuna [SEL] (P) 
basarak cihazın saatini ayarlamış olursunuz. Seçme butonuna [SEL] (P) 60 saniye 
içinde basmazsaniz ekran kapanacaktır.  
Kahve akıtma işlemini başlatmak için kahve akıtma/kapama düğmesine (T) basınız. Su 
haznesine koyduğunuz miktarın (kaç bardak kahve tercih etti iseniz) tamamı akmadan 
demliği yerinden almayınız.  
Koyulan su miktarı ile elde edilen kahve miktarı arasında az miktarda fark 
olabilir, bunun nedeni az miktarda suyun toz kahve ve filtre tarafından absorbe 
edilmesidir. 
Kahve akıtma/kapama düğmesine (T) basınız, düğmenin ışığı söndüğünde ısıtıcı plaka 
(M) ısınmaya başlayacaktır. 
Demlik kulpundan (B) tutarak demliği alınız. Sıcak kahveyi bardağınıza doldurunuz. 
Kahve akıtma/kapama düğmesine (T) basarak cihazı kapatınız. 
UYARI: Demlikte ya da su haznesinde sıcak su ya da kahve varken cihazı 
yerinden oynatmatınız. Cihazı başka yere taşımak için cihazın soğumasını 
bekleyiniz. 
UYARI: Demliği asla mikrodalgaya ya da herhangi başka bir ısıtıcı yüzeye 
koymayınız. 
 
KAHVE YAPIMI ZAMANLAYICI: 
Belirlediğiniz bir saatte kahve yapımını ayarlamak için, MOD butonu [MODE] (O) 
butonuna 6 defa basarak ekranda saat simgesini görünüz, seçme butonuna [SEL] (P) 
basınız, ekrandaki saat simgesi yanıp yönmeye başlar.  
Saat ayarlayıcı butonuna [HR] (R) basarak saati seçiniz. Butona basılı tutarak daha 
hızlı saat seçimi yapabilirsiniz. 
Dakika ayarlayıcı butonu [MIN] (S) basarak dakikayı seçiniz. Butona basılı tutarak 
daha hızlı dakika seçimi yapabilirsiniz. 
Saat ve dakikayı ayarladıktan sonra, seçme butonuna [SEL] (P) basınız. 
 
OTOMATİK KAHVE YAPIMI DÖNGÜSÜNÜ AYARLAMA: 
Otomatik olarak kahve yapımı döngüsü için istediğiniz saati aşağıdaki adımlarla 
ayarlayabilmeniz mümkündür. 
OTOMATİK butonuna [AUTO] (Q), PROGRAM yazısı ve saat simgesi ekranda çıkana 
kadar basılı tutunuz. 
Yukarıda belirtilen zamanlayıcı methodlarını uygulayınız. 
Döngüyü başlatmak için OTOMATİK butonuna [AUTO] (Q) basınız. Cihaz biplemeye 
başlar ve ekranda zamanı ve zaman simgesini görürsünüz. Bu işlemden sonra cihaz 
ayarladığınız saatte otomatik olarak kahve yapmaya başlar. 
Otomatik kahve yapımını iptal etmek için sadece OTOMATİK butonuna [AUTO] (Q) 
tekrar basınız. 
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Kahve yoğunluğunu ayarlama: 
Kahve sertliğini ayarlamak için cihazın MOD butonunu [MODE] (O) kullanabilirsiniz. 
 

Yumuşak 
kahve modu 

MODE butonuna 1 defa basınız. 1 kahve çekirdeği simgesi yanıp 
sönmeye başlayacaktır. SEL butonuna basıp seçiminizi 
onaylayınız.  

Normal kahve 
modu 

MODE butonuna 2 defa basınız. 2 kahve çekirdeği simgesi yanıp 
sönmeye başlayacaktır. SEL butonuna basıp seçimizi onaylayınız. 
2 kahve simgesi daha yoğun aromalı bir bardak kahve anlamına 
gelir.  

Sert kahve 
modu 

MODE butonuna 3 defa basınız. 3 kahve çekirdeği simgesi yanıp 
sönmeye başlayacaktır. SEL butonuna basıp seçiminizi 
onaylayınız. 3 kahve simgesi en yoğun aromalı bir bardak kahve 
anlamına gelir.  

1-4 bardak 
kahve modu 

MODE butonuna 4 defa basınız.1-4 fincan simgesi yanıp 
sönmeye başlar. SEL butonuna basıp onaylayınız. Bu mod en 
fazla 4 bardak kahve için kullanılır, bu nedenle su haznesinin içine 
4 seviyesine kadar su doldurmanız gerekir. Bu mod, az miktarda 
maksimum aromalı kahveler için otomatik kahve dağıtımı yapar.  

 
İstenilen mod seçildiğinde, Kahve akıtma düğmesine (T) basarak kahve akıtımını 
başlatınız. 
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KAHVE AKITIMINI DURDURMA ÖZELLİĞİ: 
Kahve akıtımı henüz bitmeden akıtımı durdurmak istiyorsanız, demliği ısıtıcı plakadan 
kaldırınız. Demliği çıkarmadan önce en az 2 fincan kahvenin demliğe dolduğundan 
emin olunuz.  
Akıtma işlemi yalnızca 30 saniyeliğine otomatik olarak durur.  
Akıtma işlemini devam ettirmek için demliği tekrar ısıtıcı plakaya yerleştiriniz. 
 
OTOMATİK KAPANMA ÖZELLİĞİ: 
Cihaz açık haldeyken 40 dakika içinde kullanılmazsa, otomatik kapanma özelliği 
devreye girerek cihazı bekleme moduna alır ve ısıtıcı özelliğini devre dışı bırakır. 
UYARI: Cihazı tekrar kullanmak için en az 15 dakika su tankının soğuması için 
bekleyiniz. Aksi takdirde kaynar su ve buharı yanma tehlikelerine yol açabilir. 
 
 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 

UYARI: Cihazı kullandıktan sonra temizlemek için en az 15 dakika su tankının 
soğuması için bekleyiniz. Aksi takdirde kaynar su ve buharı yanma tehlikelerine 
yol açabilir. 
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. 
 
Kendi kendini temizleme özelliği: 
• Demliği 6 bardak beyaz sirke ve 4 bardak temiz su karışımıyla doldurunuz. Bu 

karışımı su tankına doldurunuz. 
• 8-12 bardak için kullanılan büyük boy kağıt filtreyi filtre tutucusuna yerleştiriniz. 

Kapağı kapayınız. 
• MOD butonuna 5 defa basınız. SEL butonuna basarak seçiminizi onaylayınız.  
• Kahve akıtma/kapama düğmesine (T) basınız. Böylece cihaz kendi kendini 

temizleme fonksiyonunu aktive edecektir. Temizlenme işlemi 45 dakika-1 saat arası 
sürecektir. İşlem tamamlandığında cihaz bipler ve otomatik olarak kapanır. 

• İşlem sonlandığında demliği suyla durulayınız.  
UYARI: Bu işlemden sonra, su ve sirke kalıntılarından arınması için 
“KULLANMADAN ÖNCE” bölümünde belirtilen şekilde 2-3 demlik su akıtınız. 
Daha sonra kahvenizi yapabilirsiniz. 
 
Filtre ve filtre tutucu temizliği: 
Her kullanımdan sonra, kahve filtresini ve kahve filtresi tutucusunu çıkarınız. Kahve 
kalıntılarını temizleyiniz. Filtreyi ılık suyla temizleyiniz. Filtre tutucuyu sabunlu ılık suyla 
temizleyiniz. 
 
Demlik temizliği:  
Demliği sıcak su ve sabunla yıkayınız. Yumuşak bir fırça kullanarak demliğin içindeki 
kahve kalıntılarını temizleyiniz. Demliğin dışını temizlerken cam yüzeye zarar 
vermemek için yumuşak bir bez kullanınız. Aşındırıcı veya metal maddeler 
kullanmayınız. 
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Su haznesi temizliği: 
Su haznesini yumuşak bir sünger veya nemli bir bezle düzenli olarak temizleyiniz. 
 
Kahve makinesi gövdesi temizliği: 
Çıkarılamayan kısımları ve cihaz gövdesini aşındırıcı olmayan nemli yumuşak bir bezle 
siliniz.  
 
 
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. 
Aşağıda belirtilen kireç sökme işlemleri düzenli olarak yapılmazsa, kalsiyum 
birikmesinden doğan problemler dolayısıyla oluşan arızaların tamirleri garanti 
kapsamında değildir. 
 
Kireç sökme işlemini ayda 1 gerçekleştiriniz: 
• Demliğe 1 bardak beyaz sirke 3 bardak temiz su karışımını doldurunuz. 
• Karışımını su haznesine dökünüz. 
• Akıtma düğmesine basınız, demlik yarısına kadar dolduğunda tekrar düğmeye 

basarak cihazı kapatınız. 
• Bu işlem sırasında çıkacak az miktardaki buhar normaldir. 
• Su akıtmayı bıraktığında demliği çıkarınız. Suyun soğuması için 15 dakika 

bekleyiniz. 
• Karışımı tekrar su haznesine dökünüz. Kapağı kapatınız. Demliği ısıtıcı plakanın 

üzerine yeleştiriniz. 
• Tekrar akıtma işlemini başlatınız. Demliğin tamamen dolmasını bekleyiniz. Su 

akıtması sonlandığında demliği çıkarınız.  
• Kapama düğmesine basarak cihazı kapatınız. Cihazın soğuması için 15 dakika 

bekleyiniz.  
• Demliği temiz su ile doldurunuz, filtrenin filtre tutucunun içinde olduğuna emin 

olunuz ve akıtma işlemini tekrarlayınız. İşlem bittiğinde kapama düğmesine basarak 
cihazı kapatınız, demliği boşaltınız. 

• Demliği, filtreyi ve filtre tutucuyu sıcak su ve sabunla yıkayınız. Daha sonra 
kurutunuz. 

• Cihaz soğuduktan sonra cihazın dışını yumuşal bir bezle siliniz. 
 
UYARI: Her kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çıkardığınıza emin olunuz. 
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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 

 


