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MAKİNESİ GÜVENLİĞİ

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER
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� Isıtma bileşeni yüzeyi kullanım sırasında da sıcak kalabilir� 
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�

Hem sizin hem de ba�kalarının 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 ba�kalarının 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 a�ağıdaki anlamları ta�ımaktadır:

Talimatları derhal izlememeniz halinde, 
ölebilir veya ciddi bir �ekilde yaralanabilirsiniz.

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya 
ciddi bir �ekilde yaralanabilirsiniz.

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

TEHLİKE

UYARI
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KAHVE MAKİNESİ GÜVENLİĞİ
4� Bu cihaz, 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ve fiziksel, 

duyusal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi 
eksikliği olan kişiler tarafından, aletin güvenli kullanımı 
hakkında gözetim ya da talimat sağlanması ve ilgili 
tehlikelerin anlaşılması halinde kullanılabilir� Çocuklar alet 
ile oynamamalıdır� Temizleme ve kullanıcı akımı işlemleri 
8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan çocuklar 
tarafından gerçekleştirilmemelidir�

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

6� Kullanımda olmadığında ve temizleme öncesinde Kahve 
Makinesini prizden çıkarın� Parçalarını takmadan ya 
da çıkarmadan veya cihazı temizlemeden önce aletin 
soğumasını bekleyin�

7� Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış 
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olan cihazları 
çalıştırmayın� Kontrol, onarım veya ayarlama için aygıtı en 
yakın Yetkili Servise geri götürün�

8� Alet üreticisi tarafından önerilmeyen aksesuarlar parçaların 
kullanılması yaralanmaya neden olabilir�

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

sarkmasına veya sıcak yüzeylerle temas etmesine 
izin vermeyin�

11� Sıcak gazlı ya da elektrikli ocak veya ısıtılmış fırın yakınına 
ya da üzerine yerleştirmeyin�

12� Cihazı kullanım amacı dışında bir amaca yönelik olarak 
kullanmayın� Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel 
yaralanmalara neden olabilir�
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KAHVE MAKİNESİ GÜVENLİĞİ

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
BU ÜRÜN YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR.

13� Cihazı, kapağı karaf üzerine uygun şekilde yerleştirilmemiş 
olarak kullanmayın�

14� Karaf, bu cihazla birlikte kullanım için tasarlanmıştır� Bu ürün 
asla ocak üzerinde veya mikrodalga fırında kullanılmamalıdır�

15� Sıcak bir karafı ıslak veya soğuk bir yüzey üzerine 
yerleştirmeyin�

16� Çatlak karafları veya tutacak kısmı gevşemiş ya da 
zayıflamış karafları kullanmayın�

17� Karafı aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık teli veya diğer 
aşındırıcı malzemeleri kullanarak temizlemeyin�

18� Demleme çevrimleri arasında demleme bölmesinin 
açılması durumunda buhar nedeniyle yanma oluşabilir�
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ELEKTRİKSEL GEREKLİLİKLER

Gerilim: 220-240 Volt A�C�

Frekans: 50-60 Hertz

Elektrik Gücü Miktarı: 1100 Watt

NOT: Bu 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�

KAHVE MAKİNESİ GÜVENLİĞİ

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın. 

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

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

UYARI

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

Ambalajlama materyalinin atılması 
Ambalajlama materyali %100 geri 
dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve 
geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir �  
Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının 
sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten 
yerel yönetim düzenlemelerine tamamen 
uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir� 

Ürünün hurdaya çıkarılması 
- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve 
Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi 
(WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir� 
- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye 
edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygunsuz 
şekilde atýğa ayrılmasından kaynaklanan, 
çevreye ve insan sağlığının maruz kalacağı 
olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız� 

 

- Ürün veya birlikte verilen belgeler 

üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev 

atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli 
ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm 
için toplandığı uygun bir merkeze alınması 
gerektiğini göstermektedir� 
Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması 
ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı 
tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız 
mağaza ile irtibata geçin�
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PARÇALAR VE ÖZELLİKLER
PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Programlanabilir ekran

Cam karaf

Karbon filtre

Su filtresi tertibatı

Karaf kapağı

Filtre bölmesi

Su haznesi penceresi

Demleme 
bölmesi

Demleme 
başlığı

Altın Renkli kalıcı filtre
Su haznesi kapağı

Su haznesi

Tabanda bulunan 
kablo depolama alanı 
(gösterilmiyor)

Isıtma levhası
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Kontrol paneli

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER
EKRAN VE KONTROL PANELİNİN ÖZELLİKLERİ

Programlanabilir ekran

Demleme durumu simgesi

Otomatik gösterge

Saat

Koyu güç göstergesiNormal güç göstergesi

Isıtma durumu simgesi

Temizlik göstergesiKüçük parti göstergesi
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SU FİLTRESİNİN YERİNE TAKILMASI

ÖNEMLİ: Her yeni filtre takışınızda, Kahve 
Makinesini kahve içermeyen eksiksiz bir 
demleme çevriminden geçirin� Bir karaf 
dolusu temiz, soğuk su kullanın�

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 

1

Karbon filtreyi temiz, soğuk su ile dolu 
bir kaba koyun� Karbon filtresi 10 dakika 
boyunca suda bekletilmelidir� Karbon 
filtreyi suda beklettikten sonra 5 saniye 
boyunca akan su altında durulayın�

İlk kullanım öncesinde
Altın Renkli kalıcı filtreyi, filtre bölmesini ve 
karafı sıcak, deterjanlı su ile yıkayın ve daha 
sonra da temiz su ile durulayarak kurulayın� 
Aşındırıcı temizleyiciler veya ovma telleri 
kullanmayın�

NOT: Bu parçalar, aynı zamanda, bulaşık 
makinesinin üst bölmesinde de yıkanabilir�

Karbon filtrenin yerine takılması
Filtrenin kullanılması isteğe bağlıdır ancak 
şiddetle önerilmektedir� Kahve Makinesi, bu 
filtre olmadan da normal şekilde çalışacaktır 
ancak bu filtre, kahvenin aromasını olumsuz 
etkileyebilecek kirletici maddelerin 
azaltılmasına yardımcı olur� 

Filtre, yalnızca belediye artırmasından geçmiş 
musluk suyu ya da kirletici maddelere karşı 
düzenli olarak test edilen kuyu suyu ile birlikte 
kullanılmalıdır; bu filtre içmek için uygun 
olmaya sulardaki kirletici maddeleri gidermek 
amacıyla kullanılmamalıdır�

3 Kapağın ön kısmındaki çıkıntıyı kullanarak 
su haznesi kapağını kaldırın�2 Karbon filtreyi, filtre tertibatına takın� 

İterek kapatın�
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4
Filtre tertibatını su rezervuarının 
altındaki bölmeye yerleştirin� Yerine 
güvenli bir şekilde oturduğundan emin 
olmak için filtre tertibatını hafifçe çekin�

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 

5

Kablo, taban kısmında saklanır� Gerekli 
olduğunda, tamamen ya da prize 
yetişecek miktarda uzayana kadar 
kabloyu nazikçe çekin� Topraklanmış 
bir fişe takın�

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın. 

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

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

UYARI
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NOT: Kahve Makinesi ilk prize takıldığında veya güç kesintisi sonrasında güç geri geldiğinde 
ekranda 12:00 ifadesi görüntülenecektir�

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 
SAATİN AYARLANMASI

1

Saati ayarlamak için: HOUR (SAAT) 
düğmesine basın� Saat ayarı yanıp 
sönmeye başlayacaktır� Her basışınızda 
saat rakamları değişecektir, rakamların 
hızlı bir şekilde değişmesi için parmağınızı 
düğmeye basılı halde tutabilirsiniz�

2

Dakikayı ayarlamak için: MINUTE (DAKİKA) 
düğmesine basın� Saat ayarı düz hale 
gelecek ve Dakika ayarı yanıp sönmeye 
başlayacaktır� Her basışınızda dakika 
rakamları değişecektir, rakamların hızlı 
bir şekilde değişmesi için parmağınızı 
düğmeye basılı halde tutabilirsiniz�
Geçerli olarak gösterilen saati kaydetmek 
ve saat ayarlarından çıkış yapmak için: 
10 saniye bekleyin veya herhangi bir 
düğmeye basın ( , , , 

, )� 

DEMLENECEK KAHVENİN KOYULUK ORANINI AYARLAMA

1

Normal ( ) ve Koyu ( ) kahve arasında 
geçiş yapmak için: İstediğiniz koyuluk 
oranına ulaşana kadar Normal ve 
Koyu arasında geçiş yapmak için  
düğmesine basın�

NOT: Varsayılan ayar Normaldir�
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KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 
KAHVE MAKİNESİNİN DEMLEME İŞLEMİ İÇİN SUYLA DOLDURULMASI

İPUCU: 2 karaf temiz, soğuk su ile demleme çevrimi gerçekleştirin ve ilk demlediğiniz kahveyi 
atın�

1

Su haznesinin kapağını kaldırın ve 
istenilen miktarda kahve hazırlamak için 
hazneyi yeterli miktarda temiz, soğuk 
su ile doldurun� Su girişini görmek 
için su haznesi penceresindeki fincan 
göstergelerini izleyin� Su haznesinin 
kapağını kapatın�

2

Karafı Kahve Makinesine yerleştirin� 
Karafın alt kısmının tamamen yerine 
oturduğundan emin olun, aksi 
takdirde Duraklatma ve dökme özelliği 
etkinleşemeyeceğinden su ve kahve 
filtre bölmesinden dışarı taşabilir�

“Duraklatma ve dökme” özelliği, demleme işlemi tamamlanmadan karafı Kahve Makinesinden 
kaldırarak bir fincan kahve dökebilmenizi sağlar� Karaf kaldırıldığında, özel bir vana, filtre bölmesinden 
kahve akışını durduracaktır� Ancak demleme işlemi durmayacaktır� Karafın 25 saniye içinde Kahve 
Makinesine geri konulmaması halinde, su ve kahve taneleri filtre bölmesinden taşacaktır�

DURAKLATMA VE DÖKME ÖZELLİĞİ

NOT: Küçük Parti demleme çevrimini kullanacağınız zaman hazneyi yalnızca istediğiniz sayıda 
fincan kahve demlemek için yeterli miktarda su koyun� 12 fincan su eklemeniz halinde, Kahve 
Makinesi demleme işleminde 12 fincanın tamamını kullanacaktır�
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KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 
FİLTRE BÖLMESİNİN DOLDURULMASI

1

Demleme bölmesini açın� Kahve 
eklemeden önce filtre bölmesi ve 
filtrenin bölme kapağının içinde 
yerleştirilmiş durumda olduğundan 
emin olun�

NOT: Kahve Makinesini filtre bölmesi yerinde değilken çalıştırmayın�

NOT: Altın Renkli kalıcı filtreyi kullanmak 
istememeniz halinde, 12 fincanlık, altı kısmı 
düz kağıt kahve filtresi kullanabilirsiniz� 
Bunların ikisini bir arada kullanmayın�

Kağıt kahve filtresini kullanırken filtreyi 
filtre bölmesine yerleştirin, filtreyi filtre 
bölmesinin kenarlarına doğru bastırın� 
Kağıt filtrenin önceden ıslatılmasına gerek 
yoktur� Kağıt kahve filtresinin öğütülmüş 
kahve eklenmeden önce filtre bölmesine 
yerleştirilmiş olması gerekmektedir�

Altın Renkli kalıcı filtreyi kullanacaksanız, filtreyi 
dilediğiniz zaman filtre bölmesinden çıkararak 
öğütülmüş kahve eklemesi yapabilirsiniz� 

AM PM 

Auto 

Bold
Regular

Small Batch
Clean

2

Filtre bölmesine yeterli miktarda 
öğütülmüş kahve eklemek için 
“Kahve dozaj kılavuzuna” başvurun� 
Kahve yatağını dengelemek için filtre 
bölmesini hafifçe sallayın ve demleme 
bölmesini kapatın�
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En iyi sonuçlar için, filtre bölmesini kahve tanecikleri ile doldururken bir 
mutfak tartısı ile aşağıdaki çizelgeden faydalanın� Referans olarak, orta 
kalın ayarda kahve tanecikleri kullanın (soldaki resme bakın)� Öğütme 
oranını ve/veya dozu damak zevkinize uygun şekilde ayarlayın�

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 
KAHVE DOZAJI KILAVUZU

FİNCAN* SU - GRAM KAHVE - GRAM

2 306 10

3 459 14

4 612 19

5 764 24

6 917 29

7 1070 33

8 1223 38

9 1376 43

10 1529 48

11 1682 52

12 1835 57

*Karafın yanındaki ölçümleri kullanın�
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3

Geçerli olarak gösterilen saati kaydetmek 
ve Otomatik ayarlarından çıkış yapmak 
için: 10 saniye bekleyin veya herhangi 
bir düğmeye basın ( , , , 

, )� Otomatik göstergesi yanık 
kalacak ve saat ekranında geçerli saat 
görüntülenecektir�

OTOMATİK ÖZELLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

1

Kahve Makinesinin önceden ayarlanmış 
bir saatte kahve demleyecek şekilde 
programlanabilmesi için: Bir defa AUTO 
(OTOMATİK) düğmesine ( ) basın� 
Otomatik gösterge ışığı yanıp sönecek 
ve saat ekranı belirlenen Otomatik saati 
gösterecektir (varsayılan saat 0:00'dır)�

2

Kahve Makinesinin demleme işlemine 
başlayacağı saati ayarlamak için: HOUR 
(SAAT) düğmesine basın� Her basışınızda 
saat rakamları değişecektir, rakamların 
hızlı bir şekilde değişmesi için parmağınızı 
düğmeye basılı halde tutabilirsiniz�
Daha sonra, MINUTE (DAKİKA) 
düğmesine basın� Saat ayarı düz hale 
gelecek ve Dakika ayarı yanıp sönmeye 
başlayacaktır� Her basışınızda dakika 
rakamları değişecektir, rakamların hızlı 
bir şekilde değişmesi için parmağınızı 
düğmeye basılı halde tutabilirsiniz�

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 

4
Programlama tamamlandıktan sonra 
Otomatik saati iptal etmek için: Yeniden 
AUTO (OTOMATİK) düğmesine ( ) 
veya  düğmesine basın�
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DAHA ÖNCEDEN PROGRAMLANMIŞ OLAN OTOMATİK ZAMANLAMANIN 
KULLANILMASI

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 

1
AUTO (OTOMATİK) düğmesine ( )  
basın� Otomatik göstergesi yanıp 
sönecek ve saat ekranında daha 
önceden ayarlanan Otomatik saat 
görüntülenecektir� 

2

Geçerli olarak gösterilen saati kaydetmek 
ve Otomatik ayarlarından çıkış yapmak 
için: 10 saniye bekleyin veya herhangi 
bir düğmeye basın ( , , , 

, )� Otomatik göstergesi yanık 
kalacak ve saat ekranında geçerli saat 
görüntülenecektir�

Bu adımlar, “Otomatik özelliğinin programlanması” bölümünün adımları izlendikten sonra 
Otomatik sürenin kaydedilmesi için kullanılabilir�
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KAHVE DEMLEME

İPUCU: 2 karaf temiz, soğuk su ile demleme çevrimi gerçekleştirin ve ilk demlediğiniz kahveyi atın�

1

Kahve demlemeye başlamak için güç 
düğmesine ( ) basın� Demleme çevrimi 
başlatıldığında, Kahve Makinesinden 
1 defa bip sesi çıkacak ve Demleme 
simgesinin ışığı yanacaktır�
Tüm demlik yerine yalnızca 1-4 fincan 
kahve demlemek için, güç düğmesine 
( ) basmadan önce KÜÇÜK PARTİ 
düğmesine ( ) basın� Küçük parti 
göstergesinin ışığı yanacaktır�

2

Demleme çevrimi tamamlandığında 
Kahve Makinesinden 3 defa bip 
sesi çıkacak ve daha sonra makine 
otomatik olarak 30 dakikalık Isıtma 
modunu başlatacaktır� Demleme 
simgesinin ışığı sönecek ve Isıtma 
simgesinin ışığı yanacaktır� Isıtma 
modu tamamlandığında, uzun bir 
bip sesi çıkacaktır�

NOT: Kahve demlenirken demleme bölmesinin açılması demleme sürecini kesintiye uğratacak 
ve aromayı bozacaktır�

KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI 

NOT: Daha fazla karaf kadar kahve 
demlemek için 1 ve 2� adımları yineleyin� 
Bir sonraki demleme çevrimi başlatmadan 
önce 5 dakika boyunca Kahve Makinesinin 
soğumasını bekleyin�

3
Demleme çevrimini veya Isıtma 
modunu iptal etmek için: Güç 
düğmesine ( ) bir defa basın� 

ÖNEMLİ: Demleme işlemi sonrasında karafın dışı sıcak olabilir� Demleme işleminden hemen 
sonra karafı korunmayan yüzeylere koymadan önce dikkatli olun�
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BAKIM VE TEMİZLEME
KAHVE MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ

Zaman içinde Kahve Makinesinde kalsiyum kalıntıları (kireç) birikir ve bu da demleme verimi ile 
kahve kalitesini etkiler� Demleme işleminin normalden uzun sürdüğünü ya da Kahve Makinesinin 
olağan dışı sesler çıkardığını fark ederseniz, kireç giderme işlemlerini uygulamanızın zamanı 
gelmiş demektir� Kahve Makinesi 100 demleme çevrimini tamamladıktan sonra Temizlik 
göstergesi yanıp sönecektir� Kahve Makinenizin ömrünü ve performans düzeyini koruyabilmesi 
için kireç giderme işlemleri, mümkün olduğunca kısa süre içinde gerçekleştirilmelidir�

1

Kireç giderme işlemleri öncesinde daima 
su filtresini çıkarın (bkz� “Su filtresinin 
yerine takılması” bölümü) ve filtre 
bölmesinde kahve ya da kahve filtresi 
bulunmadığından emin olun�

NOT: Kahve Makinesinde biriken kireç, sirke 
ve su solüsyonu kullanılarak ya da ambalajlı 
bir kireç giderme maddesi ile temizlenebilir� 
Kireç giderme solüsyonunu her zaman soğuk 
su ile karıştırın�

Sirke kullanılırken, karafı 1/2 sirke ve 1/2 su 
içeren bir solüsyon ile doldurun�

Bir kireç giderme maddesi kullanacağınızda, 
önerilen kireç giderme maddesi ve su oranları 
için ambalaj üzerindeki talimatları izleyin�

Kahve Makinesi bir hazne dolusu solüsyon 
kullanılarak çalıştırılmalıdır�
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2

Ekranda Temizlik göstergesi yanıp 
sönmeye başladığında bir temizlik 
çevrimi gerçekleştirin� CLEAN (TEMİZLE) 
( ) düğmesine basın� Temizleme 
göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır� 
Daha sonra, Temizlik çevrimini başlatmak 
için güç düğmesine ( ) basın�
Temizleme çevrimi tamamlandığında 
(yaklaşık 15 dakika sürer) 3 defa bip sesi 
çıkacak ve Temizlik göstergesi sönecektir� 

4

Su filtresini yeniden yerine takın veya 
temizleyin� Filtreyi, normal kullanım 
altında 3 ayda bir değiştirin� Ağır 
kullanım altında bu değişikliği daha 
sık gerçekleştirin�

Auto 

Bold
Regular

Small Batch
Clean

5 Kahve filtresini yeniden yerine takın�

ÖNEMLİ: İstenmesi halinde, Temizlik çevrimi, Temizlik göstergesinin yanması gerekmeden 
düzenli aralıklarla yürütülebilir� Kahve Makinesini istediğiniz zaman temizlemek için bu 
talimatları izleyin�

3
Temizlik çevrimi tamamlandıktan 
sonra en az 2 defa sadece su içeren 
çevrim gerçekleştirin�

x 2

BAKIM VE TEMİZLEME
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SORUN GİDERME

Kahve Makineniz beklenen şekilde çalışmazsa 
lütfen aşağıdaki kontrolleri yapın:

1� Ekran ışığı yanmıyorsa:
• Kahve Makinesinin topraklı bir prize takılı 

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

2� Kahve Makinesine eklenen suyun yalnızca 
bir kısmı demlemede kullanılıyorsa:

• Kahve Makinesinde anında kireç giderme 
işlemleri yapılmalıdır� Lütfen “Bakım ve 
Temizleme” bölümüne başvurun�

3� Ardı ardına 3 uyarı tonu duyarsanız:
• Su haznesinde su kalmamıştır� 

Kahve Makinesi demleme işlemi 
gerçekleştirmez� Su haznesini temiz, 
soğuk suyla doldurun ve “Kahve 
Demleme” bölümünde açıklanan şekilde 
demleme çevrimine devam edin� 

4� Ekranda “Er1” ifadesi yanıp sönüyorsa ve 
bir uyarı tonu duyarsanız:

• Bir düğme takılmış olabilir� Kahve 
Makinesini prizden çıkarın ve her bir 
düğmeye birkaç defa basın� Kahve 
Makinesini topraklanmış bir prize 
takın� “Er1” simgesi yeniden ekranda 
yanıp sönmeye başlarsa, bu prosedürü 
yineleyin� 

5� Kahve filtre bölmesinden dışarı taşıyorsa:
•  Demleme bölmesi uygun şekilde 

kapatılmamış olabilir� Demleme 
bölmesini kapatın ve yerine tamamen 
oturduğundan emin olun�

• Filtre bölmesine çok fazla kahve 
koyulmuş olabilir� 

6� Kahve Makinesinin arkasından su kaçağı 
varsa:

• Su haznesine çok fazla su koyulmuş 
olabilir� 

Sorun yukarıdakilerden herhangi biri değilse 
“Garanti ve servis” bölümündeki “Müşteri 
hizmetleri” kısmına bakın�

Kahve Makinesini perakende satıcıya iade 
etmeyin - perakende satıcılar teknik servis 
sunmamaktadır�

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın. 

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

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

UYARI
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GARANTİ VE SERVİS
KİTCHENAİD KAHVE MAKİNESİ GARANTİSİ

KITCHENAID DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK 
KABUL ETMEMEKTEDİR.

©2017 Tüm hakları saklıdır� 
Özellikler bildirimde bulunulmaksızın değişebilir�

Garanti Süresi: KitchenAid tarafından 
Karşılanacak Kısım:

KitchenAid tarafından 
Karşılanmayacak Kısım:

Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika: 
5KCM1204
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 işlemleri yetkili 
bir KitchenAid Hizmet 
Merkezi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

A.  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.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

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 
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