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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 güç 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.  
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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. 

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 süt ısıtmak ve/veya köpürtmek amacıyla 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.  
 
 
 

CİHAZIN TANIMI (Şekil 1) 
 
1. Kapak 
2. Bol köpük aparatı 
3. Hafif köpük aparatı 
4. Ağız 
5. MAX (En fazla) ve MIN (En az) seviyeleri 
6. Hazne 
7. Yerleştirme iğnesi 
8. “Cihaz açık” göstergesi 
9. Açma/kapama düğmesi 
10. Güç kablosu ve fiş 
11. Güç tabanı 
12. Kablo toparlayıcı 
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UYARILAR: 

  
• Yanma tehlikesini önleyebilmek için vücudunuzun tüm kısımlarını buhar 

çıkışından uzak tutunuz.  

• Sıcak yüzeye dokunmayınız ve cihazınızın kapağını açarken dikkatli olunuz, 
kaynar su damlaları taşabilir.  

• Suyun, sütün ve çikolatanın seviyesi MAX (En fazla) ve MIN (En az) seviyeleri 
arasında olmalıdır. Cihaz çok fazla su, süt, çikolata koyduğunuzda kaynayarak 
etrafa fışkırabilir. Cihazınızı içinde sıvı yeterli bulunmadığı halde cihaz aşırı 
ısınarak hasar görebilir. 

• Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayınız. Cihazınızı kuru, düz ve dengeli, su 
bulunmayan ve ısıya maruz kalmayacağı bir yüzeye yerleştiriniz. 

• Mobilya bir tezgahın üst yüzeyi, cihazınızın kauçuk ayaklarına zarar 
verebilecek malzemeler içerebilir. Gerekiyorsa, cihazınızın ayak kısmının 
altına koruyucu bir altlık yerleştiriniz. 

 
KULLANMADAN ÖNCE 
 

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

• Cihazın tüm paketleme materyallerini çıkarınız ve çocuklardan uzak tutunuz. 

• İlk defa kulllanmadan önce hazneyi (6), bol ve hafif köpük aparatlarını (2-3) ve 
kapağı (1) “TEMİZLİK VE BAKIM” bölümüne uygun olarak temizleyiniz. 

 
Cihazı Başlatma: 
 
1. Güç tabanını (11) düz ve dengeli bir yüzeye yerleştiriniz ve cihazın fişini prize 

takınız. 
2. Arzu ettiğiniz köpük miktarına göre köpük aparatlarından (2/3) birini seçiniz: 

 
 
Spiralli aparatı (2) bol miktarda köpük için kullanınız 
 
 
 
Spiralli aparatı (3) az miktarda köpük için kullanınız 
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Aparatların kaybolmaması için, cihazın tabanındaki bölümde 
saklayınız. Suyun, sütün ve çikolatanın seviyesi MAX (En 
fazla) ve MIN (En az) seviyeleri arasında olmalıdır. Cihaz çok 
fazla su, süt, çikolata koyduğunuzda kaynayarak etrafa 
fışkırabilir. Cihazınızı içinde sıvı yeterli bulunmadığı halde 
cihaz aşırı ısınarak hasar görebilir. 
 
 
 

Cihazı Kullanma:  
 
• Haznenin kapağını (1) kaldırınız. 
• İstediğiniz köpük miktarına göre seçtiğiniz aparatı (2/3) haznenin altındaki 

yerleştirme iğnesine (7) yerleştiriniz.  
• Belirtilen maksimum seviyeye kadar süt doldurunuz:  

 
 
Spiralli bol köpük aparatı için (2) MAKSİMUM seviye  
 
 
Spiralsiz hafif köpük aparatı için (3) MAKSİMUM seviye 
 
 
 

• Haznenin kapağını (1) sıkıca takınız. 
 
UYARI: Cihazınızın ilk kez kullanılması sırasında,cihazınızda kullanılan 
malzemeden kaynaklanan bir koku duyabilirsiniz. Bu koku kısa bir süre sonra 
kaybolacaktır. 
 
 
Süt Isıtma ve Köpürtme:  
 
• Açma/kapama düğmesine (9) basarak cihazı çalıştırınız, “cihaz açık” göstergesi (8) 

kırmızı renkte yanacaktır. 
• Cihaz böylece su ısıtma ve köpürtme işlemine başlar.  

Spiralli bol köpük aparatı (2) kullandıysanız köpürtme işlemi 1,5 dakika kadar sürer. 
Spiralsiz hagig köpük aparatı (3) kullandıysanız köpürtme işlemi 2 dakika kadar 
sürer. 
• Isıtma ve köpürtme işlemi sonlandığında cihaz otomatik olarak duracaktır. 
• Cihaz soğuduktan sonra hazneyi (6) güç tabanından (11) kaldırabilirsiniz.  
 
Soğuk Süt Köpürtme: 
 
• Sütü ısıtmadan soğuk halde de köpürtmeniz mümkündür. Bunun için yalnızca 

spiralli bol köpük aparatı (2) kullanınız. 
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• Açma/kapama düğmesine (3) 2-3 saniye basarak köpürtme işlemini başlatınız. 
Düğme mavi renkte yanacaktır. 
• 1-1,5 dakika içinde soğuk sütünğz köpürtülmüş olur, işlem sonlandığında cihaz 

otomatik olarak duracaktır. Daha sonra hazneyi (6) güç tabanından (11) 
kaldırabilirsiniz. 

 
İşlem bitmeden cihazı durdurma: 
• Süt ısıtma ve köpürtme işlemlerini durdurmak için açma/kapama düğmesine (9) 

basarak, düğmenin ışığı söndürünüz. 
• İşlemlere devam etmek isterseniz; süt ısıtma ve köpürtme işlemi için düğmeye bir 

defa basınız, ısıtmadan köpürtme işlemi için düğmeye 2-3 saniye basılı tutunuz. 
 
Cihazı kapama: 
• Cihazı kapatmak için hazneyi güç tabanından kaldırınız, cihazın fişini prizden 

çıkarınız. Cihazı tekrar kullanmadan önce soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.  
 
 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 

• Cihazın herhangi bir aksesuarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.  
 
• 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 ve ardından kurulayınız. 

 
• Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
 
• Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazı 

temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 
 
• Güç tabanını temizlemek için nemli bir bez kullanınız ve daha sonra 

kurulayınız. Aşındırıcı maddelerle temizlemeyiniz. 
 
• Her süt ısıtma ve/veya köpürtme işleminden sonra sütün içeride kurumaması 

için hazneyi hemen temizleyiniz.  
 
Cihazı temizlemek için: 
 
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.  
2. Cihazın kapağını açıp sızdırmaz şeriti çıkarınız, kullandığınız bol/hafif köpük 

aparatını çıkarınız. 
3. Kapağı, sındırmaz şeriti ve aparatları ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız.  
4. Hazneyi yalnızca ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız ve daha sonra kurulayınız. 
5. Kapağın sızdırmaz şeridini tekrar yerleştiriniz. 
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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 
 

 

 
SORUN GİDERME: 
 

Sorun Çözüm 

Cihaz çalışmıyor Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığını 
kontrol ediniz 

Isıtma ve köpürtme işlemi tamamlanmıyor Bir işlemden hemen sonra tekrar ısıtma ve 
köpürtme işlemini başlatırsanız bu işlem bir 
öncekinden daha kısa sürer 

Gösterge ışığı mavi yanıyor Cihazda aşırı yüklenme olduğu anlamına gelir. 
Sorunu çözmek için cihazın fişini prizden 
çıkarınız, az miktarda sütü hazneye 
doldurunuz ve cihazı başlatınız. Asla 
maksimum seviyeyi aşmayınız. 

Süt ısınmış fakat hiç köpürtülmemiş Bol/hafif köpük aparatlarının hazne 
tabanındaki iğnenin üzerine iyice 
yerleştiğinden emin olunuz 

Süt ısınmış fakat yeteri kadar 
köpürtülmemiş 

Spiralsiz hafif köpük aparatı yerine spiralli bol 
köpük aparatı kullanınız 
Aparatın veya haznenin temiz olduğundan 
emin olunuz 

Cihaz çok sesli çalışıyor Haznenin içinde yeterli miktarda süt olup 
olmadığını kontrol ediniz (MİN-MAX seviyeleri 
arasında) 
Bol/hafif köpük aparatlarının hazne 
tabanındaki iğnenin üzerine iyice 
yerleştiğinden emin olunuz 
Kapağın hazneye iyice oturduğundan emin 
olunuz 

 
 
 
 


