
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRINDER PRO KAHVE ÇEKİRDEĞİ ÖĞÜTÜCÜ 
KULLANIM KILAVUZU  
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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 batırmayın, 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.  
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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 
nedenlerden kullanmayınız. 

 
KULLANIM AMACI 

Bu cihaz yalnızca kahve çekirdekleri öğütmek için kullanılmalıdır. 
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. Kahve çekirdeği haznesi kapağı 
B. Kahve çekirdeği haznesi 
C. Kahve tozu haznesi kapağı 
D. Kahve tozu haznesi 
E. Motor gövdesi 
F. Cihaz tabanı 
G. Kahve tozu çıkış ağzı 
H. Öğütücü zamanlayıcı 
İ. Başlatma düğmesi 
J. Cihaz kablosu ve fişi 
K. Öğütme seviyesi ayarı 
L. Kahve çekirdeği haznesi bırakma düğmesi 
M. Kahve çekirdeği haznesi bölgesi 
N. Öğütücü 
O. Kulp 
P. Oluk 
 
NOT: Cihaz, kahve çekirdekleri haznesi doğru yerleşmediği takdirde çalışmasını 
engelleyecek özellikle donanmıştır. 
 
 

CİHAZIN KULLANIMI 
 

KULLANIM ÖNCESİ: 
 
Tüm paketleme malzemelerini çıkarın. 
“Temizlik ve Bakım” bölümüne uygun olarak bütün aparatları yıkayın. 
 
UYARI: Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini su veya 
herhangi bir sıvıya batırmayın. Kahve çekirdekleri haznesini motor gövdesine 
bağlıyken hiçbir zaman kahve çekirdeğiyle doldurmayın. 
 
Öğütücüyü (N) yerine yerleştirin. Oluk (P) haznenin içindeki çıkıntıya tam oturmalıdır 
(Şekil 5). 
Öğütücüyü saat yönünde çevirin. Kulpu (O) aşağıya indirin. 
Hazneyi (A) açmak için kapağı (D) saat yönünün tersinde çevirin (Şekil 2).  
Kahve çekirdeklerini hazneye (B) doldurun (Şekil 6), böylece kahve çekirdeği haznesi 
bırakma düğmesi (L) kilit açık simgesine gelecektir.  
Kahve çekirdeği haznesini (B) saat yönünde çevirin, böylece kahve çekirdeği haznesi 
bırakma düğmesi (L) kilit kapalı simgesine gelecektir (Şekil 7). 
 
 
 



 BU KİTAPÇIĞI ATMAYINIZ  6 

 
KULLANIM: 
 
Kahve çekirdeği haznesi kapağını (A) açın, kahve çekirdeklerini hazneye yerleştirin 
(Şekil 8). Maksimum öğütme kapasitesi 350 gramdır. 
 
Kahve çekirdeği haznesi kapağını (A) kapatın (Şekil 9). 
 
Kahve tozu haznesi (D) ve kahve tozu haznesi kapağının (C) cihaz tabanına (F) 
tamamıyla yerleştiklerinden emin olunuz (Şekil 10). Kahve tozu çıkış ağzı (G) haznenin 
içindeki delikle tam hizada olmalıdır. 
 
Öğütme seviyesi ayarından (K) istediğiniz seviyeyi ayarlayın (1-ince öğütme, 15 kalın 
öğütme). 
 
Cihazın fişini prize takın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğütücü zamanlayıcısını (H) ayarlayın (Şekil 12).  
 
 
 
Başlatma düğmesine (I) basarak cihazı çalıştırın. Kahve tozu oluktan akmaya başlar, 
başlatma düğmesi işlem süresince yanıp söner. 
 
Öğütme işlemini durdurmak için başlatma düğmesine basmanız yeterli olacaktır. 

Seçilen öğütme süresi dolduğunda cihaz otomatik olarak durur.  
 
Bu simgeyi seçtiyseniz, öğütülmüş kahve hazneden dökülebilir. Bu özellik 

seçiliyken 155 gramdan fazla miktarda kahve koymadığına emin olunuz.  
 
Cihazın fişini prizden çıkarın. Kahve haznesini cihaz tabanından kaldırın. 
Kapağı (C) saat yönünün tersinde çevirerek açın ve hazneyi boşaltın.  
 
UYARI: Cihazı 90 saniyeden fazla çalıştırmayın. Tekrar öğütme işlemi yapmak için en 
az 90 saniye bekleyin. 
 
Cihaz 10 saniye içinde çalıştırılmaz kendini bekleme moduna alır ve bütün sembolleri 
söner. 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
 

Cihaz her kullanımdan sonra temizlenmelidir. 
Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi temizlemeden 
önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 
Cihazı temizlemeden önce tamamen soğuduğundan emin olunuz. 
Cihazı asla suyla kullanmayınız. 
Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
 
UYARI: Cihazın fişinin durumunu düzenli olarak kontrol edin ve eğer zarar 
görmüşse hemen yetkili servise gönderin. 
Cihazı temizlemek için asla aşındırıcı madde kullanmayın.  
 
Motor gövdesini nemli ve temiz bir bezle silip sonradan kurulayın. 
Hazneleri ve kapaklarını suyla yıkayıp iyice durulayın. 
 
UYARI: Öğütücü cihaz ve parçalarının keskinliğine dikkat edin.  
 
 
 
 
 
 
 
YARARLI ÖNERİLER: 
• Kalın çekilmiş kahve filtre kahve makineleri için uygundur. 
• Orta çekilmiş kahve moka kahve gibi buharlı kahve makineleri için uygundur.  
• İnce çekişmiş kahve espresso makineleri için uygundur. 
• Kahvelerin aromasını kaybetmemesi için sadece ihtiyacınız olan miktarda kahve 

öğütün. 
• Kahve çekirdekleri vakumlu haznelerde 2 aya kadar dondurucuda saklanabilir.  
• Cihazın haznesinde kalan kahveyi mutlaka temizleyiniz. 
• Cihazı asla buz, baharat, çikolata gibi yağlı yiyecekleri öğütmek için kullanmayınız. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


