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PARÇALAR VE ÖZELLIKLER
PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Kahve filtresi tutacağı

Karaf Karaf tutucusu

Kablo sarma birimi 
(tabanın altında)

LED göstergeli açma/
kapama düğmesi

Güç kablolu kaide

Eğimli temizleme fırçası

Kahve kaşığı

Demleme birimi standı

Bez filtre (isteğe bağlı)

Demleme birimi

Paslanmaz çelik 
sifon borusu

Kapak

Kahve filtresi süzgeci

Demleme birimi 
tutacağı
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SIFON KAHVE MAKINESI GÜVENLIĞI

ÖNEMLI KORUYUCU TEDBIRLER
Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de içeren temel 
güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi gerekmektedir:

1� Tüm talimatları okuyun� Mutfak aletinin yanlış kullanımı 
kişisel yaralanmalara neden olabilir�

2� Sıcak yüzeylere dokunmayın� Tutacak veya topuzları kullanın�
3� Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara karşı koruma 

sağlamak için kabloları, fişleri veya cihazı suya ya da başka 
sıvılara daldırmayın� 

4� Bu cihaz, gözetim altında oldukları ve cihazın güvenli 
bir şekilde kullanımı ve ilgili tehlikeler konusunda 
bilgilendirildikleri takdirde en az sekiz yaşında çocuklar 
tarafından kullanılabilir� Temizleme ve kullanıcı akımı 
işlemleri 8 yaşından küçük ve yetişkin gözetimi altında 
olmayan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir�

5� Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların 
erişemeyeceği yerde tutun�

6� Çocuklar bu cihazı oyuncak olarak kullanmamalıdır�
7� Kullanımda olmadığında ve temizleme öncesinde Sifon 

Kahve Makinesini prizden çıkarın� Parçalarını takmadan ya 
da çıkarmadan önce aletin soğumasını bekleyin�

Hem sizin hem de başkalarının güvenliği oldukça önemlidir.
Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm 
güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.

Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.
Bu simge, sizin veya başkalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek 
olası tehlikeler konusunda sizi uyarmaktadır.
Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da 
"UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

Talimatları derhal izlememeniz halinde, 
ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya 
ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düşürülebileceği 
ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

TEHLİKE

UYARI
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SIFON KAHVE MAKINESI GÜVENLIĞI
8� Kablosu hasar görmüş ya da herhangi bir şekilde arızalanmış 

veya hasar görmüş mutfak aletlerini kullanmayın� Kontrol, 
onarım veya ayarlama için aygıtı en yakın Yetkili Servise 
geri götürün�

9� Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar eklentilerinin 
kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya 
neden olabilir�

10� Açık havada kullanmayın�
11� Kablonun masanın veya tezgahın kenarından aşağı 

sarkmasına veya sıcak yüzeylerle temas etmesine 
izin vermeyin�

12� Radyatör veya sıcak gaz kaynağı ya da elektrikli ocak, 
ısıtılmış fırın, açık alev veya benzeri yerlerin üzerinde 
ya da yakınında kullanmayın�

13� Cihazı kullanım amacı dışında bir amaca yönelik olarak 
kullanmayın�

14� Cihazı, kapağı kap (karaf veya demleme birimi) üzerine 
uygun şekilde yerleştirilmemiş olarak kullanmayın�

15� Kabı (karaf ) aşırı doldurmayın�
16� Kap (karaf veya demleme birimi) bu cihazla birlikte 

kullanım için tasarlanmıştır� Bu ürün asla ocak üzerinde 
veya mikrodalga fırında kullanılmamalıdır�

17� Sıcak bir kabı (karaf ya da demleme birimi) ıslak veya 
soğuk bir yüzey üzerine yerleştirmeyin�

18� Çatlak kapları (karaf veya demleme birimi) veya tutacak 
kısmı gevşemiş ya da zayıflamış kapları kullanmayın�

19� Kabı (karaf veya demleme birimi) aşındırıcı temizleyiciler, 
bulaşık teli veya diğer aşındırıcı malzemeleri kullanarak 
temizlemeyin�

BU TALIMATLARI SAKLAYIN
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SIFON KAHVE MAKINESI GÜVENLIĞI

NOT: Tıbbi cihaz üreticilerinin sunduğu kılavuz ilkelere göre, mıknatıs içeren birçok üründe olduğu 
gibi implante edilebilir kalp pilleri/defibrilatörleri de kullanan kişiler Sifon Kahve Makinesini 
kullanırken dikkatli olmalı ve bu cihazları Sifon Kahve Makinesinden 30 cm uzaktan tutmalıdır�

ELEKTRIKSEL GEREKLILIKLER

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir �şe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, 
yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

UYARI
Gerilim: 220–240 Volt A�C�

Frekans: 50/ 60 Hertz

Elektrik Gücü Miktarı: 1440 Watt

NOT: Bu Sifon Kahve Makinesinin topraklanmış 
bir fişi bulunmaktadır� Elektrik çarpması 
riskini azaltmak için bu priz fişe yalnızca tek 
bir şekilde oturacaktır� Priz fişe uymazsa, 
yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin� 
Prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin�

Bir uzatma kablosu kullanmayın� Güç kablosu 
fazla kısaysa, yetkili bir elektrik teknisyeni 
ya da tamirciden alet yakınlarına bir fiş 
takmasını isteyin�
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SIFON KAHVE MAKINESININ KULLANIMI
SIFON KAHVE MAKINESININ FARKLARI

"Vakumlu" kahve demleme olarak da bilinen 
sifon kahve demleme, sıcak suyun buhar 
ile üstteki demleme haznesine itilmesi ile 
gerçekleştirilir� Ardından, demleme işlemi 
tamamlandığında, taze demlenmiş kahve karaf 
içine geri gider�

Sifon kahve demleme işlemi, kahve 
taneciklerini eksiksiz ve eşit şekilde sıcak 
su ile doygunluğa ulaştırarak en sevdiğiniz 
öğütülmüş kahvenin yoğun aromasını açığa 
çıkarır� Kahve aroması havaya karışmak yerine 
kahve makinesinin içinde kalır ve bu da 
damlatmalı kahve üreticilerinin sağlayamadığı 
düzeyde net, keskin ve canlı bir tada sahip bir 
kahve üretir�

Geleneksel sifon kahve demlemesi
Sifon kahve demlemesi, sürekli olarak 
dikkat edilmesi, hassas zamanlama ve 
sıklıkla sıcaklık ayarı yapılmasını gerektiren, 
elle gerçekleştirilen, geleneksel ve zorlu 
bir daldırmalı kahve demleme işlemidir� 
Geleneksel sifon demleyicilerde genellikle 
bir ocak ya da açık alev kullanılması gerekir� 
Bu karmaşıklık ve zorluk nedeniyle, kahve 
tutkunları genellikle bu süreçten kaçınır ve 
damlatmalı kahve makinelerine yönelir�

KitchenAid Sifon Kahve Makinesi 
KitchenAid Sifon Kahve Makinesi, kolay bir 
demleme işlemiyle, açık aleve gerek kalmadan 
sifon kahvenin inanılmaz aromasını açığa 
çıkarır� Sifon Kahve Makinesi, basit bir düğme 
hareketiyle herhangi bir tahmin veya ayara 
ihtiyaç duymadan inanılmaz düzeyde temiz 
ve keskin bir tada sahip kahveyi otomatik 
olarak sunar� Karafı istediğiniz miktarda su ile 
doldurun, demleme birimine en sevdiğiniz 
öğütülmüş kahveyi ekleyin ve tüm işi Sifon 
Kahve Makinesine bırakın! Izleyebileceğiniz 
heyecan verici demleme tekniği ile demleme 
sürecinden de en az kahvenin istisnai aroması 
kadar keyif alacaksınız�
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En iyi sonuçlar için, demleme birimini kahve tanecikleri ile doldururken bir mutfak tartısı ile aşağıdaki 
çizelgeden faydalanın� Referans olarak, orta-kalın ayarda kahve tanecikleri kullanın (soldaki resme 
bakın)� Damak tadınıza göre kahveyi daha ince veya daha kalın şekilde öğütebilirsiniz�

KAHVE DOZAJI KILAVUZU

*Karafın yanındaki ölçümleri kullanın�

FINCAN* ÖĞÜTME SU (g) KAHVE (g)
YAKLAŞIK 

KAŞIK 
SAYISI

2 Orta kalın 
(soldan tanecik 
büyüklüğü ör-
neğine bakın)

296 19 3

3 444 28 4,5

4 592 37 6,5

5 739 47 8

6 887 56 9,5

7 1035 65 11

8 1183 74 12,5

SIFON KAHVE MAKINESININ KULLANIMI

Ilk kullanım öncesinde
Sifon Kahve Makinesini ilk defa kullanmadan 
önce karafı, demleme birimini, demleme birimi 
standını, filtreyi ve kapağı sıcak, sabunlu su ile 
yıkayın ve ardından temiz suyla durulayın ve 
kurulayın� Hasarları önlemek için karafı tamamen 
suya daldırmayın, aşındırıcı temizleyiciler veya 
bulaşık telleri kullanmayın�

NOT: Sifon Kahve Makinesinin tüm parçaları 
yalnızca elde yıkanabilir� Hasarları önlemek 
için, karaf, demleme birimi, demleme birimi 
standı veya güç kablosunun bulunduğu 
kaideyi bulaşık makinesinde yıkamayın�

Isteğe bağlı bez filtre kullanılıyorsa:
Yeni bez filtreyi ilk kullanım öncesinde çekmesi 
için 5 dakika boyunca temiz suda kaynatın� 
Bez filtre sonraki birkaç kullanımda hafifçe 
çekmeye devam edecek ve bir noktadan sonra 
en kaliteli kahveyi üretmeye başlayacaktır�

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir �şe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, 
yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

UYARI

SIFON KAHVE MAKINESININ KULLANIM IÇIN HAZIRLANMASI
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SIFON KAHVE MAKINESININ KULLANIMI

1

Bez filtreyi paslanmaz çelik filtre diskine 
sarın ve orta boşluklar ile dış kenarları 
sıkıştırmak için büzgülerden faydalanın� 
Filtre diskini normal şekilde demleme 
birimine yerleştirin�

2
Demleme sonrasında, büzgüleri açın, bez 
filtreyi paslanmaz çelik filtre diskinden 
çıkarın ve kalıntıları gidermek için akar 
musluk suyu altında iyice durulayın�

BEZ FILTRENIN KULLANILMASI (ISTEĞE BAĞLI)

NOT: Büzgüleri iyice bağladığınızdan emin 
olun ancak demleme işlemini bitirdiğinizde 
filtreyi çıkarmak için yeterli boşluk bırakın�

NOT: Bez filtrede lekelenmeler olması 
doğaldır� Bu normaldir� 

1

Güç kablosunun bulunduğu tabanı 
düz, sabit bir yüzeye yerleştirin ve 
topraklanmış bir prize takın� Istenildiği 
halde, fazladan kalan kablo, kaidenin 
altındaki tutucu çevresine sarılabilir�

2
Demleme birimini düz ve sabit bir 
yüzeye yerleştirin� Paslanmaz çelik 
sifon borusunu demleme birimi 
standına yerleştirin�
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1

Demleme birimini demleme birimi 
tutacağından kavrayarak sabit tutun 
ve kahve filtresini demleme biriminin 
altına yerleştirmek için kahve filtresi 
tutucusunu kullanın� Kahve filtresi 
tutucusunu, kahve filtresi yerine 
sabitlenene kadar saat yönünde çevirin�

2

Istenilen miktarda öğütülmüş kahveyi 
kaşığı kullanarak demleme birimine alın 
ve demleme biriminin kapağını takın� 
Daha fazla bilgi için sayfa 11'de bulunan 
“Kahve dozajı kılavuzu” bölümüne bakın�

KAHVE DEMLEME

SIFON KAHVE MAKINESININ KULLANIMI

3
Karafı, yan kısımlarında gösterilen şekilde 
istenilen fincan kadar taze, filtrelenmiş su 
ile doldurun� Tezgaha sıçramaması için 
karafı aşırı doldurmayın�

4 Karafı kaideye yerleştirin�

NOT: Karafın yanlarındaki ölçümler 148 ml'lik 
fincanları temsil etmektedir�
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7
Demlenmiş kahvenin karafa dökülmesi 
bittiğinde, demleme birimini 
karaftan çıkarın ve demleme birimi 
standına yerleştirin� 

8
Demleme biriminin kapağını çıkarın, 
karafa yerleştirin ve yerine sabitlemek 
için saat yönünde çevirin� Kahveniz 
artık sunulmaya hazırdır�

SIFON KAHVE MAKINESININ KULLANIMI

NOT: Demleme sürecindeki doğal 
buharlaşma nedeniyle, demlenen kahve 
miktarı, karafa koyduğunuz su miktarından 
biraz daha az olabilir� Bu normaldir�

ÖNEMLII: En iyi aroma ve kalite için, kahveyi 
demlemeden sonraki ilk 30 dakika içinde 
içmenizi öneririz� Demleme birimine hasar 
vermekten kaçınmak için karaftaki demlenmiş 
kahveyi yeniden ısıtmayın�

5

Demleme birimini demleme birimi 
kaidesinden çıkarın ve karaf tutucusunun 
sağında ya da solundaki tutacak ile karafa 
yerleştirin� Demleme birimi tutacağını 
karaf tutucusu ile aynı hizaya gelene 
ve yerine sabitlenene kadar çevirin�

6
Demleme çevrimini başlatmak için 
Açma/Kapama düğmesine bastırın� 
LED gösterge yanacak ve su ısınmaya 
başlayacaktır�

NOT: Sifon Kahve Makinesi, demleme birimini 
mekanik ve manyetik olarak yerine sabitleyen 
bir ikili kilit sistemine sahiptir�

NOT: Demleme çevriminde düğme otomatik 
olarak kapalı hale gelecektir� Bu aşamada 
çevrim henüz tamamlanmadığından demleme 
birimini yerinden çıkarmayın� Kahvenin 
tamamının karafa dökülmesini bekleyin�
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1

Sifon Kahve Makinesinin soğumasını 
bekleyin� Ardından demlenmiş kahveden 
kalan tanecikleri çöpe boşaltın� Demleme 
biriminin kenarlarında kalan kahve 
taneciklerini çıkarmak için avucunuzun 
içiyle demleme birimine hafifçe vurun�

2

Kilidi açmak ve çıkarmak için kahve 
filtresi tutacağını saat yönünün 
tersine çevirin� Ardından, ılık su 
altında tutarak kahve filtresini yıkayın� 
Kurumasını bekleyin�

3

Paslanmaz çelik sifon borunun alt 
kısmını avucunuzun içiyle kapatın� 
Demleme birimini sıcak musluk suyuyla 
doldurun ve kalan tanecikleri gidermek 
için karafı dairesel hareketlerle çevirin�

4

Paslanmaz çelik sifon boruyu musluk 
üzerinde tutun ve demleme birimindeki 
su ile kahve taneciklerini boşaltmak 
için elinizi çekin� Adım 3 ve 4'ü gereken 
şekilde yineleyin�

BAKIM VE TEMIZLEME
SIFON KAHVE MAKINESI VE AKSESUARLARININ TEMIZLENMESI

Isteğe bağlı bez filtre kullanılıyorsa:
Kullanım sonrasında filtreyi sıcak suyla durulayın� Kullanımlar arasında, fazladan suyu sıkarak 
giderin ve asarak kurutun�

NOT: Ara sırada ya da gerektiğinde daha derinlemesine temizlik için bez filtreyi beş dakika 
boyunca kaynatın ve kurumaya bırakın�

Demlenmiş kahvenin yoğunluğu azalmaya başladığında bez filtreyi değiştirin�
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7
Her kullanım sonrasında kapak içinden 
su akıtın� Hava ile tamamen soğuması 
için kapağı yanına doğru açın�

8
Her kullanım sonrasında, demleme 
birimi standının içini su ile durulayın� 
Kurumasını bekleyin�

BAKIM VE TEMIZLEME

5

Demleme birimini temizleme işlemini 
bitirmek için eğimli fırça ile sıcak, 
sabunlu su kullanın ve daha sonra kabı 
temiz suyla durulayın� Kapağı çıkarılmış 
bir şekilde kurumaya bırakın ya da 
yumuşak bir havluyla kurulayın�

6

Karafı temizlemek için eğimli fırça ile 
sıcak, sabunlu su kullanın ve daha sonra 
kabı temiz suyla durulayın� Kapağı 
çıkarılmış bir şekilde kurumaya bırakın 
ya da iç kısmı yumuşak bir havluyla 
nazikçe kurulayın�

ÖNEMLII: Hasarları önlemek için karafı 
suya daldırmayın�
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SORUN GIDERME

1. LED ışığı yanmıyorsa: 
• Sifon Kahve Makinesinin topraklı bir 

prize takılı olup olmadığını kontrol edin� 
Takılıysa, Sifon Kahve Makinesinin bağlı 
olduğu elektrik devresindeki sigortayı 
veya devre kesiciyi kontrol edin ve 
devrenin kapalı olduğundan emin olun�

Sorun düzeltilemezse: "Garanti ve servis" 
bölümüne göz atın� Sifon Kahve Makinesini 
perakende satıcıya iade etmeyin - perakende 
satıcılar teknik servis sunmamaktadır�

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir �şe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, 
yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

UYARI
2. Su karaftan demleme birimine akmıyorsa���

• Karafa su eklenip eklenmediğini 
kontrol edin�

• Açma/Kapama düğmesinin LED açık 
şekilde Açık konuma getirildiğinden 
emin olun�

• Güç kablosunun prize takılı olduğundan 
emin olun�

• Demleme biriminin karaf üzerine uygun 
şekilde oturduğundan ve demleme birimi 
tutacağının karaf tutacağı ile aynı hizada 
olduğundan emin olun�

3. Karaf içinde kahve tanecikleri varsa���
• Kahve filtresinin yerine sabitlendiğinden 

emin olun� 
4. Kahve demleme biriminden karafa akmıyorsa���

• Tanecikler fazla ince olabilir ve bu durum, 
filtrede tıkanma oluşumuna yol açabilir�

• Demleme biriminin karaf üzerine uygun 
şekilde oturduğundan ve demleme birimi 
tutacağının karaf tutacağı ile aynı hizada 
olduğundan emin olun�

5. Demleme sırasında demleme biriminin 
üstünden kahve sızıyorsa���
• Karafı aşırı doldurmadığınızdan 

emin olun� "8 fincan/maks�" çizgisinin 
geçilmediğinden emin olun�

• Daha önceden demlenmiş kahveyi 
yeniden kaynatmayın� Kahvenin yeniden 
kaynatılması, demleme biriminde aşırı 
akışa yol açabilir�
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MÜŞTERI HIZMETLERI

KITCHENAID SIFON KAHVE MAKINESI GARANTISI

KITCHENAID DOLAYLI HASARLAR ILE ILGILI OLARAK HERHANGI BIR SORUMLULUK 
KABUL ETMEMEKTEDIR.

© 2015� Tüm hakları saklıdır� 
Özellikler bildirimde bulunulmaksızın değişebilir�

Garanti Süresi: KitchenAid tarafından 
Karşılanacak Kısım:

KitchenAid tarafından 
Karşılanmayacak Kısım:

Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika: 
5KCM0812
Satın alım tarihinden 
itibaren geçerli olmak 
üzere iki yıllık tam 
garanti.

Malzeme ya da işçilikteki 
kusurları düzeltmek için 
yedek parça ve onarım iş 
gücü maliyetleri. Servis 
işlemlerinin Yetkili bir 
KitchenAid Hizmet Merkezi 
tarafından gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

A.  Sifon Kahve Makinesi, ev içi 
içecek hazırlıkları dışında 
amaçlarla kullanıldığında 
doğan onarım ihtiyaçları.

B.  Kazalar, değişiklikler, yanlış 
kullanım, suistimal veya yerel 
elektrik kanunları ile uyumsuz 
kurulum/çalıştırmadan 
kaynaklı hasarlar.

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma 
konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle 
iletişime geçebilirsiniz�

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir�

ESSE
Büyükdere Cad�Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, Istanbul / TURKEY
gulk@esse�com�tr
Tel: +90 212 346 05 65 

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:
www.KitchenAid.eu 

 


