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1 Güvenlik uyarıları
1.1 Kullanılan simgeler
Önemli uyarılar bu simgeyle belirtilmiştir.
Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması
elektrik çarpmasına, ağır yaralanmalara,
yanmalara, yangınlara veya cihaz
hasarlarına yol açabilir.

Tehlike! Uyarının dikkate
alınmaması elektrik çarpması
sonucu ciddi hayati tehlikelere yol
açabilir.

Dikkat! Uyarının dikkate alınmaması
yaralanmalara veya cihaz
hasarlarına yol açabilir.

Yanma tehlikesi! Uyarının dikkate
alınmaması haşlanmalara veya
yanmalara yol açabilir.

Bilgi: Bu simgeyle kullanıcı için
önemli bilgiler belirtilmiştir.

Bertaraf etme ile ilgili bilgiler

Kullanım kılavuzuna ilişkin bilgiler

Fişi çekin/elektrik beslemesini kesin

Fişi takın/elektrik beslemesini açın

Fişi kesmeyin/değiştirmeyin

Koruyucu eldiven giyin

Bu cihaz, gıdalarla temas eden
malzemelerle ilgili Avrupa Direktifi
No. 1935/2004'ün düzenlemelerine
uygundur.

▸ Sırayla yapmanız gereken işlemler.
– Cihazın yaptığınız işleme vereceği

tepkiyi belirtir.

▪ Madde imli liste öğesini belirtir.

1.2 Genel güvenlik uyarıları

▪ Cihazı, kullanım kılavuzunu
okuduktan sonra çalıştırın. 

▪ Bu kullanım kılavuzunu
saklayın.

▪ Üretici, kullanım kılavuzunun
dikkate alınmamasından
kaynaklanan hasarlar için
sorumluluk üstlenmez.

▪ Cihaz, gözetim altında
tutulmamaları veya
güvenliğinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımı
konusunda bilgilendirilmemiş
olmaları halinde fiziksel,
duyusal veya zihinsel özrü
olan veya cihazla ilgili bilgisi
olmayan kişiler (çocuklar
dahil) tarafından kullanılamaz.
Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar
gözetim altında tutulmalıdır.

▪ Amacına uygun kullanım:
Cihaz, kahve ve süt bazlı
içecekler ve sıcak su
hazırlamak için tasarlanmıştır.
Her türlü farklı kullanım şekli,
amacına uygun olmayan
kullanım ve tehlikeli olarak
kabul edilir. Üretici, cihazın
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amacına uygun olmayan
şekilde kullanılması sonucu
oluşan hasarlar için
sorumluluk üstlenmez.

▪ Kullanımdan sonra ısıtıcı
elemanın yüzeyi sıcak kalır.
Kullanıma bağlı olarak,
cihazın dış tarafı da birkaç
dakika daha sıcak kalır.

▪ Tüm bileşenleri, özellikle de
kahve ve süte temas eden
parçaları iyice temizleyin.

▪ Temizlik ve kullanıcının
yapacağı bakım işlemleri,
gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından
yapılamaz.

▪ Cihazı asla suya daldırmayın.
▪ DİKKAT: Cihazın zarar

görmesini önlemek için alkali
temizlik malzemeleri
kullanmayın; yumuşak bir bez
ve hafif bir temizlik maddesi
kullanın.

▪ Bu cihaz ev tipi kullanım için
öngörülmüştür. Aşağıdakiler
için kullanılamaz: Mağaza,
büro ve diğer çalışma
ortamlarındaki personel
mutfaklarında, zirai
konaklama tesislerinde;
oteller, moteller ve diğer
konaklama tesislerinde
konuklar tarafından;
pansiyonlarda.

▪ Elektrik fişi veya kablosu
zarar görmüşse, bunlar
tehlikeli durumları önlemek
için müşteri hizmetleri
tarafından değiştirilmelidir.

▪ Çıkarılabilir kablolu
cihazlarda: Cihazın
arkasındaki elektrik prizine su
sıçramasını önleyin.

▪ UYARI: Cam yüzeyli
modellerde: Camda çatlak
varsa cihazı kullanmayın.

SADECE AVRUPA PAZARI İÇİN
GEÇERLİDİR:

▪ Bu cihazlar, 8 yaş ve üstü
çocuklar tarafından ancak
gözetim altında olmaları,
cihazın güvenli kullanımı
konusunda bilgilendirilmiş ve
bundan kaynaklanabilecek
tehlikeleri anlamış olmaları
halinde kullanılabilir. Temizlik
ve kullanıcı bakımı, 8
yaşından büyük çocuklar
tarafından ancak gözetim
altında olmaları halinde
yapılabilir. Cihaz ve elektrik
kablosu 8 yaşından küçük
çocukların erişemeyeceği bir
yerde olmalıdır.

▪ Bu cihaz, cihaza aşina
olmayan kişilerce veya
fiziksel, duyusal veya zihinsel
becerileri kısıtlı olan kişilerce
sadece güvenliklerinden
sorumlu bir kişi tarafından
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gözetim altında olmaları
kaydıyla veya bu kişi
tarafından cihazın güvenli
kullanımına dair
bilgilendirildikten ve bundan
doğabilecek riskleri
anladıktan sonra kullanılabilir.

▪ Çocukların cihaz ile oynaması
yasaktır.

▪ Kullanılmadığında ve
temizlemeden önce cihaz her
zaman elektrik şebekesinden
ayrılmalıdır.

▪  Bu simgeyle belirtilen
yüzeyler cihaz kullanılırken
ısınır (simge sadece belirli
modellerde bulunur).

1.3 Cihaza özgü güvenlik
uyarıları

Tehlike! Cihaz elektrikle
çalışmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki
güvenlik uyarılarını dikkate alın:

▪ Cihaza asla ıslak elle
dokunmayın.

▪ Fişe asla ıslak elle
dokunmayın.

▪ Gerektiğinde fişin
çekilebilmesi için, kullanılan
prize her zaman kolayca
erişilebileceğinden emin olun.

▪ Kabloyu sadece fişten tutarak
çekin.

▪ Asla elektrik kablosundan
çekmeyin, kablo zarar
görebilir.

▪ Cihazı elektrik şebekesinden
tamamen ayırmak için,
cihazın yan tarafında bulunan
ana şalteri 0 konumuna
getirin (bkz. sayfa 19).

▪ Arızalı cihazı kendiniz tamir
etmeye çalışmayın.

▪ Cihazı ana şalterden kapatın
(bkz. sayfa 19), fişi prizden
çekin ve teknik müşteri
hizmetlerine başvurun.

Dikkat!

▪ Ambalaj malzemesini (plastik
poşet, strafor parçaları)
çocukların ulaşamayacağı bir
yerde saklayın.

▪ Boğulma tehlikesi. Cihazın
içinde küçük parçalar
bulunabilir. Bu küçük
parçaların temizleme ve
bakım işlemleri sırasında
sökülmesi gerekebilir.
Dikkatli olun ve küçük
parçaları çocuklardan uzak
tutun.

Yanma tehlikesi!

▪ Bu cihaz sıcak su üretir ve
cihaz kullanılırken su buharı
oluşabilir.

▪ Sıçrayan suya veya sıcak
buhara temas etmemeye
dikkat edin. Tuşları ve kolu
kullanın.
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Dikkat!

▪ Dolabın dışında bulunuyorsa
kahve makinesine
tutunmayın.

▪ Cihazın üzerine yanıcı veya
aşındırıcı sıvı dolu kaplar
koymayın. Kahve hazırlama
aksesuarlarını (örn. ölçü
kaşığı) öngörülen bölmede
saklayın. Cihazın üzerine
çalışmasını engelleyebilecek
ağır veya dengesiz duran
nesneler koymayın.

▪ Cihaz dolabın dışında
bulunduğunda çocuklar ve
hayvanlar cihaza
yaklaşmamalıdır. Cihaz
kullanım sırasında dolaptan
çıkarılmamalıdır. Cihaz
kullanımda değilken dolaptan
çıkarılmamalıdır. Cihaz
dolaptan çıkarıldığında sıvı
sızmasını önlemek için cihazı
kılavuzdaki talimatlara göre
kurun.

Dikkat!

▪ Dışarı çekilmişse cihazı
kullanmayın. Dışarı
çekmeden önce cihazın
kapalı olduğundan emin olun.
İstisna: Cihaz dışarı çekilmiş
durumdayken sadece
öğütücü ayarı yapılır (bkz.
sayfa 15).

Bilgi:

▪ Sadece orijinal aksesuarları
ve yedek parçaları veya
üretici tarafından tavsiye
edilen parçaları kullanın.

Dikkat!

▪ Kireç çözme sırasında cihazı
asla kapatmayın.

1.4 Kullanım açıklamaları

Kullanım amacına uygun kullanım
▪ Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek

ısıtmak için tasarlanmıştır. Her türlü
farklı kullanım şekli, amacına uygun
olmayan kullanım olarak kabul edilir. 

▪ Bu cihaz ticari amaçlı kullanıma uygun
değildir.

▪ Üretici, cihazın amacına uygun olmayan
şekilde kullanılması sonucu oluşan
hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

▪ Bu cihaz, arka tarafında soğutucu fan
bulunan ankastre fırınların üzerine
kurulabilir (maksimum mikrodalga gücü:
3 kW).

Gıda maddelerine temas eden
parçaların temizlenmesi ve bakımı
▪ Cihaz ilk kez kullanıldığında veya cihaz

2 günden daha uzun süre
kullanılmamışsa, su veya süte temas
eden tüm hareketli aksesuar parçalarını
sıcak suyla temizleyin.

▪ Cihaz 2 günden daha uzun süre
kullanılmamışsa, ilk kullanımdan önce
su devresini kullanım kılavuzunda
belirtildiği gibi durulayın.

▪ Cihazın ekranında veya ışıklı göstergeler
ile belirtildiğinde, cihazda derinlemesine
temizlik ve yönlendirmeli bakım yapın
(bkz. sayfa 31).
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Cihazı kurma

Dikkat!

▪ Cihaz, geçerli yerel düzenlemelere
uygun olarak uzman bir kişi tarafından
kurulmalıdır (bkz. sayfa 9).

▪ Ambalaj malzemesini (plastik poşet,
strafor parçaları) çocuklardan uzak
tutun (bkz. sayfa 50).

▪ Cihazı asla sıcaklığın 0°C veya daha
düşük bir dereceye inebileceği bir
mekana kurmayın. Su sertliğini
mümkün olduğunca «Su sertliği»
bölümünde açıklandığı gibi ayarlayın
(bkz. sayfa 29).

Cihazı elektriğe bağlama

Tehlike!

▪ Elektrik şebekesi geriliminin, cihazın
sağ tarafındaki tip etiketi üzerinde
belirtilen verilere uygun olduğundan
emin olun.

▪ Cihazı sadece 10 A akım kapasitesine
sahip, usulüne uygun olarak monte
edilmiş ve doğru topraklanmış bir prize
bağlayın.

▪ Priz ve cihaz fişi birbirine uyumlu
değilse, prizin uzman bir elektrikçi
tarafından uygun bir priz ile
değiştirilmesini sağlayın. Tesisatın
güvenlik direktiflerine uygun olabilmesi
için en az 3 mm kontak açıklığı olan
tüm kutuplu bir güvenlik şalteri
kullanılmalıdır.

▪ Çoklu priz veya uzatma kablosu
kullanmayın.

Montaj

Dikkat!

▪ Cihazın doğru şekilde kurulabilmesi
için gerekli asgari mesafelerin
bırakıldığından emin olun. Kahve
makinesi, duvara sabitlenmiş yüksek
bir dolaba takılmalıdır.

▪ Dikkat: Her kurulum ve bakım
işleminden önce cihazın elektrik
bağlantısının kesilmesi gerekir.

▪ Cihaza çok yakın olan mutfak
mobilyaları ısıya karşı dayanıklı
olmalıdır (min. 65°C).



2 İşletime alma
Cihaz fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir. Bu nedenle öğütücüde kahve
kalıntıları olabilir. Ancak cihaz kesinlikle yenidir.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri yapın:

2.1 Dili seçme
▸ Cihaz henüz elektriğe bağlanmamışsa: Elektrik fişini

uygun bir prize takın.
▸ Cihazı dışarı çekin.
▸ Ana şalteri I konumuna getirin.
▸ Dili ayarlayın.
▸ Dili daha sonra ayarlamak isterseniz, bu ayarı

kullanıcı ayarlarından  yapabilirsiniz (bkz. sayfa
27).

▸ Cihazı içeri itin.

2.2 Su devresini suyla doldurma
Yanma tehlikesi!
Sıcak su çıkarken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın!

▸ Ekranda ilgili mesaj göründüğünde: Su haznesini
temiz suyla doldurun ve tekrar takın (bkz. sayfa 14).

▸ Ekranda ilgili mesaj göründüğünde: Sıcak su/buhar
çıkışını 1 bağlantı ağzının üzerine 2 itin ve su çıkışının
altına 0,5 litrelik bir kap yerleştirin.
– Ekranda şu görünür: «Su devresi boş, doldurmak

için  tuşuna basın»
▸  üzerine dokunun.
– Sıcak su/buhar çıkışından 1 sıcak su akar.

Sıcak su/buhar çıkışından 1 artık sıcak su çıkmadığında:

– Ekranda ana menü gösterilir.
– Cihaz çalışmaya hazırdır.

1

2

2.3 Aksesuar parçalarını temizleme
Aşağıdaki aksesuar parçaları su veya süte temas eder ve ilk kullanımdan önce sıcak
suyla yıkanmalıdır:
▸ Süt köpürtücüsünün (bkz. sayfa 36) parçaları
▸ Sıcak su/buhar çıkışının (bkz. sayfa 38) parçaları

2.4 Su sertliğini ayarlama
▸ Doğru kireç çözme zamanını optimize etmek için su sertliğini ayarlayın (bkz. sayfa

29).
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3 Cihazın tanımı
3.1 Yapı
Servis kapağı kapalıyken

I

0

1

2
3

4

5 76 8

I

0

9

1012 11

13

14

1516

1 Servis kapağı 9 Ana şalter

2 Açma/kapatma tuşu 10 Bağlantı ağzı

3 İç ışık 11 Fincan ışığı

4 Ekran 12 Kahve çıkışı

5 Kahve değirmeni için ayar düğmesi 13 IEC tipi fiş

6 Çekirdek kahve haznesi 14 Elektrik kablosu

7 Çekirdek kahve haznesinin kapağı 15 Ölçü kaşığı bölmesi

8 Çekilmiş kahve hunisi 16 Kahve fincanları için ısıtmalı raf
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Servis kapağı açıkken

I

0

1

3

2

6

10

7

5

4

89

1 Damlatma tepsisi 6 Servis kapağı

2 Damlatma sacı 7 Kahve çıkışı

3 Kahve telvesi haznesi 8 Süt haznesi için yer

4 Su haznesi 9 Sıcak su/buhar çıkışı için yer

5 Su haznesi kapağı 10 Kahve pişirme grubu

3.2 Kumanda ve gösterge öğeleri

13:51

2

1

Aroma

MiktarKullanıcı 1

Sıcak su Espresso Kahve Cappucino

1 Ekran

2 İçecek seçimi

Tuşlar Göstergeler
Kahve aroması Kahve aroması

Kahve miktarı Kahve miktarı

Favoriler

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı
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3.3 Süt köpürtücüsü

INSERT

CLEAN

1

2

3

4

5

7

6

1 Yalıtımlı gövde

2 Süt haznesi

3 Süt hortumu

4 Süt çıkışı

5 Süt köpürtücüsü kapağı

6 Ayar düğmesi

7 Kilit açma tuşu

Ayar düğmesinin pozisyonları
Ayar düğmesini takın

Süt köpüğü yok

Az süt köpüğü

Çok süt köpüğü

Süt köpürtücüsü ve süt
köpürtücüsü kapağını temizleyin

3.4 Sıcak su/buhar çıkışı

1 2

3

4

1 Kilit açma tuşu

2 Döner kafa bağlantısı

3 Enjektör

4 Çıkış borusu

3.5 Aksesuarlar

1

2

3

4

5

CaCO
3CaCO

3

1 Su sertliği için test şeridi

2 Ölçü kaşığı

3 Kireç çözücü

4 Bağlantı ağzı kapağı

5 Temizleme fırçası
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4 Kullanım

4 Kullanım
4.1 Cihazı açma

Yanma tehlikesi!
Durulama işlemi sırasında kahve çıkışından sıcak su akar.

▸ Cihazı dışarı çekin.
▸ Ana şalteri I konumuna getirin.
▸ Cihazı içeri itin.
▸ Açma/kapatma tuşuna  basın.
– Ekranda şu görünür: «Isınıyor – Lütfen bekleyin».

1

Isıtma işlemi tamamlandığında:

– Ekranda şu görünür: «Durulama yapılıyor – Sıcak
su akıyor».

– Kahve çıkışından sıcak su akar 1.

Durulama işlemi tamamlandığında:

– Ekranda ana menü gösterilir.
– Cihaz çalışmaya hazırdır.

4.2 Su haznesini doldurma
▸ Elinizle kahve çıkışını 1 tutun ve kendinize doğru

çekin.
– Servis kapağı 2 açılır .

▸ Su haznesini 3 çıkarın.
▸ Kapağı çıkarın ve su haznesine 3 MAX işaretine kadar

temiz su doldurun.
▸ Kapağı kapatın ve su haznesini 3 tekrar takın.
▸ Servis kapağını 2 kapatın.

I

0

2

1

I

0

2

3

Bakteri oluşmasını önlemek için su haznesini her gün boşaltın.
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4 Kullanım

4.3 Çekirdek kahve haznesini doldurma
Yeşil, karamelize edilmiş, şekerli vb. çekirdek kahve kullanmayın. Bu tip
çekirdekler öğütücünün tıkanmasına ve zarar görmesine yol açar.

▸ Çekirdek kahve haznesinin kapağını 1 döndürerek
açın.

1

2

▸ Çekirdek kahve haznesine 2 çekirdek kahve
doldurun.

▸ Çekirdek kahve haznesinin kapağını 1 kapatın.

4.4 Öğütücüyü ayarlama
Fabrikada öğütücü, yeni kurulan cihaz ilk kez kullanılırken kahve doğru hazırlanacak
şekilde ayarlanmıştır. Hazırlanan kahve çok açıksa, yeterince kremsi değilse veya damla
damla çıkıyorsa, öğütücü manuel olarak ayarlanabilir.

Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!
Öğütücünün ayar düğmesi sadece öğütücü çalışırken çevrilmelidir. Bu arada cihaz
dışarı çekilmiş konumda kalmalıdır.

▸ Çekirdek kahve haznesinin kapağını 1 açın.
▸ İstediğiniz kahve içeceğini hazırlayın (bkz. sayfa 20).
▸ Öğütücü çalışırken, öğütücünün ayar düğmesini 2

sola veya sağa bir pozisyon çevirin.
▸ Yeni öğütücü ayarıyla en az 2 kez istediğiniz kahve

içeceğini hazırlayın.
– Yeni öğütücü ayarının etkisi ancak 3. kahve

çıkışından sonra görülür.
▸ Yeni öğütücü ayarıyla istenen sonuç elde edilmezse,

öğütücünün ayar düğmesini 2 bir pozisyon daha
çevirin.

2

1

Neden Ayar düğmesi Giderme

▪ Kahve çok sulu
▪ Kahve yeterince koyu

değil

▸ Öğütücünün ayar düğmesini saat
yönünün aksine («1» yönüne) doğru
çevirin.

▪ Kahve damla damla veya
çok yavaş çıkıyor

▸ Öğütücünün ayar düğmesini saat
yönüne («7» yönüne) doğru çevirin.
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4 Kullanım

4.5 Süt köpürtücüsünü bağlama
▸ Süt haznesinin kapağını 1 çıkarın.
▸ Süt haznesine 3 en fazla MAX işaretine kadar süt

doldurun.
▸ Süt hortumunu 2 süt haznesi kapağına 1 takın.
▸ Süt haznesi kapağını 1 tekrar süt haznesine 3 takın.

3

2

1

▸ Kahve çıkışını 4 aşağıya itin.
▸ Kilit açma tuşuna 5 basın ve aynı anda sıcak su/

buhar çıkışını 6 dışarı çekin.

4
5

6

▸ Süt köpürtücüsünü 7 bağlantı ağzının üzerine 8 itin.
▸ Kahve çıkışının altına 4 büyük bir fincan yerleştirin.
▸ Sütlü içeceği hazırlayın (bkz. sayfa 23).

7

8

4

4.6 Su filtresi *
* Teslimat kapsamında değildir
Düzenli kullanılan bir cihazda su filtresinin ömrü 2 aydır. Cihaz kullanılmıyorsa, takılmış
olan su filtresi maksimum 3 hafta dayanır.

Su filtresinin takılması

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda kullanıcı ayarları ana menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda su filtresi  görününceye kadar  veya 
tuşuna dokunun.
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4 Kullanım

▸  üzerine dokunun.
▸ Su filtresini 1 ambalajından çıkarın.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Takvim

düğmesini 2, takip eden 2 kullanım ayı görünecek
şekilde çevirin. 1

2

▸  üzerine dokunun.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Su filtresinin yan

deliklerinden çıkıncaya kadar filtre açıklığından 3 su
doldurun.

3

1

▸  üzerine dokunun.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Su filtresini 1 su

haznesine 4 hava kabarcıklarının kaçabileceği şekilde
yerleştirin.

4

1

Su filtresini etkinleştirme

▸  üzerine dokunun.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Su filtresini 1 su

haznesindeki 4 tertibata yerleştirin ve kuvvetlice
aşağıya bastırın.

4

1

▸  üzerine dokunun.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Kapağı su

haznesine 4 takın ve su haznesini tekrar takın.
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4 Kullanım

▸  üzerine dokunun.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Sıcak kahve

çıkışının 5 ve su/buhar çıkışının 6 altına 0,5 litrelik bir
kap yerleştirin ve  tuşuna dokunun.
– Sıcak su/buhar çıkışından 6 sıcak su akar.

Sıcak su/buhar çıkışından 6 artık sıcak su çıkmadığında:

– Başlangıç ekranı gösterilir.

6

5

Kullanılmış su filtresini değiştirme
Sistem, su filtresinin değiştirilmesi gerektiğini otomatik olarak tespit eder ve bu durumu
şu mesajla bildirir:

«  Su filtresini değiştirin, başlatmak için  tuşuna basın»

Ekranda bu mesaj gösterildiğinde:
▸ Su filtresini daha sonra değiştirmek için  tuşuna dokunun.

– Ekranda  simgesi gösterilir ve ancak su filtresi değiştirildiğinde bu simge
kaybolur.

Veya:
 tuşuna dokunarak su filtresini hemen değiştirebilirsiniz.

Su filtresinin ekranda mesaj gösterildiğinde derhal değiştirilmesini öneririz:

▸ Su haznesini 1 çıkarın.
▸ Kapağı çıkarın ve kullanılmış su filtresini 2 çıkarın.
▸ Yeni su filtresini ambalajından çıkarın.
▸ Ekranda  kullanıcı ayarı gösterilinceye kadar  veya

 tuşuna dokunun.
▸  üzerine dokunun.
– Ekranda şu görünür: «  Filtreyi değiştirin».

▸  üzerine dokunun.
▸ «Su filtresini etkinleştirme» bölümündeki yönergeleri

uygulayın (bkz. sayfa 17).

1

2

Cihaz düzenli kullanılıyorsa su filtresi 2 ayda bir, cihaz kullanılmıyorsa maksimum 3
haftada bir değiştirilmelidir.

Su filtreleri, belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasında imha edilmelidir.
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4 Kullanım

Su filtresini kalıcı olarak çıkarma

▸ Su haznesini 1 çıkarın.
▸ Kapağı çıkarın ve su filtresini 2 çıkarın.
▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda kullanıcı ayarları menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda  kullanıcı ayarı gösterilinceye kadar  veya
 tuşuna dokunun.

▸  üzerine dokunun.
– Ekranda şu görünür: «  Filtreyi çıkarın».

▸  üzerine dokunun.
– Ekranda şu görünür: «Filtrenin çıkarılması

onaylansın mı?»
▸ İşlemi iptal etmek için  tuşuna dokunun.
▸ Su filtresini sürekli olarak çıkarmak için  tuşuna

dokunun.
– Ekranda şu görünür: «Filtre çıkarıldı»

▸  üzerine dokunun.
– Başlangıç ekranı görüntülenir.

1

2

Su filtreleri, belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasında imha edilmelidir.

4.7 Cihazı kapatma
Yanma tehlikesi!
Durulama işlemi sırasında kahve çıkışından sıcak su akar.

▸ Açma/kapatma tuşuna  basın.
– Ekranda şu görünür: «Kapanıyor – Lütfen

bekleyin».
– Cihaz bir durulama işlemi yapar.
– Kahve çıkışından sıcak su akar 1.

1
Durulama işlemi tamamlandığında:

– Ekran kapanır.
– Cihaz kapanır.

4.8 Cihazı elektrik şebekesinden ayırma
▸ Cihazı dışarı çekin.
▸ Ana şalteri 0 konumuna getirin.
– Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmıştır.

▸ Cihazı içeri itin.
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5 Hazırlama

5 Hazırlama
5.1 Hazırlama imkanlarına genel bakış
Cihaz farklı içecek hazırlama imkanları sunar. Kahve içecekleri ya  çekirdek kahve (bkz.
sayfa 21) ya da  çekilmiş kahve (bkz. sayfa 22) ile hazırlanabilir.

Bir içecek kullanıcı tarafından ne kadar sık hazırlanırsa, bu içecek sıralamada daha
önce gelir.

İçecek Hazırlama Süt köpüğü

Espresso Kompakt, fındık rengi kremalı. Dengeli, yoğun tat. Yoğun,
dolgun hacim. Yoğun kavurma aroması.

Kahve Espresso kremasından daha ince krema. Dengeli,
yumuşak tat. Orta kavurma aroması.

Cappuccino Kompakt, kremsi süt köpüğü. Süt köpüğü, süt ve kahve
arasında dengeli oran. Optimum sıcaklık.

Latte 
Macchiato

Orta miktarda sıcak süt ve orta miktarda süt köpüğü ile
tek ölçü espresso.

Ristretto Espressonun daha yoğun, daha az ve daha koyu
versiyonu.

Doppio+ Duble espressodan daha büyüktür. Çekilmiş ilave kahve
ve yoğun bir ön pişirme fonksiyonuyla hazırlanır. Çok
yoğun kavurma aroması

Long Espresso kremasından daha açık renk ve daha ince
krema. Daha düşük pişirme basıncıyla hazırlanır. Aromatik
tat, filtre kahveninki gibi.

Americano Sıcak suyla miktarı artırılan espresso. Dengeli, hafif tat.

Espresso 
Macchiato

Az miktarda sıcak süt köpüklü tek ölçü espresso.

Caffe Latte Büyük miktarda sıcak süt ve az miktarda süt köpüğü ile
tek ölçü espresso.

Flat White Orta miktarda sıcak süt ve orta miktarda süt köpüğü ile
tek ölçü espresso. İdeal olarak büyük bir seramik kahve
fincanında sunulur.

Sıcak süt İstenen köpük tutarlılığına sahip sıcak süt.   

2 × Espresso İki ölçü espresso. Bir veya iki fincanda hazırlanabilir.

2 × Kahve İki ölçü kahve. Bir veya iki fincanda hazırlanabilir.

Sıcak su Sıcak su çıkışı çay (bkz. sayfa 24) hazırlamak için
uygundur.

Buhar Buharla sıvılar ısıtılabilir veya süt köpüğü üretilebilir (bkz.
sayfa 25).
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5 Hazırlama

5.2 Çekirdek kahveyle kahve
▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.

sayfa 14).
▸ Fincanı kahve çıkışının 1 altına yerleştirin.

1▸ Kahve çıkışını mümkün olduğunca aşağıya, fincanın
üzerine doğru çekin.

▸ Kullanıcıyı tanımlayın (bkz. sayfa 26).

▸ Ekranda istediğiniz içecek görününceye kadar  veya
 tuşuna dokunun.

▸ İstediğiniz içeceğe dokunun.
– İçecek, favorilerde tanımlandığı gibi hazırlanır (bkz.

sayfa 26).
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.

2 kahve içeceği hazırlama
Hazırlamanın başlangıcında  simgesi gösterilirse, 2 kahve içeceği hazırlanabilir.

▸ Kahve çıkışının 1 altına ikinci bir fincan yerleştirin.

▸  tuşuna dokunun.

ð İki kat miktarda kahve içeceği çıkarılır.

▸ İçecek çıkışını erken bitirmek için  tuşuna dokunun.

▸ İçecek çıkışı sırasında içecek miktarını artırmak için
 tuşuna dokunun.
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5 Hazırlama

5.3 Çekilmiş kahveyle kahve
Asla cihaz kapalıyken çekilmiş kahve doldurmayın. Aksi halde çekilmiş kahve
makinenin içine girebilir ve cihaza zarar verebilir.

Çekilmiş kahve kullanacaksanız bir defada tek bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸ Fincanı kahve çıkışının 1 altına yerleştirin.
▸ Kahve çıkışını mümkün olduğunca aşağıya, fincanın

üzerine doğru çekin.
▸ Kullanıcıyı tanımlayın (bkz. sayfa 26).
▸ Çekirdek kahve haznesinin kapağını 2 açın.

1

2 3

▸ Gerekirse: Huniyi 3 temizleyin (bkz. sayfa 34).

▸ Ölçü kaşığıyla bir silme ölçü çekilmiş kahveyi huniye
3 doldurun.

▸ Çekirdek kahve haznesinin kapağını 2 kapatın.

▸ Ekranda  görününceye kadar  tuşuna dokunun.
▸ Ekranda istediğiniz içecek görününceye kadar  veya

 tuşuna dokunun.
▸ İstediğiniz içeceğe dokunun.
– İçecek, favorilerde tanımlandığı gibi hazırlanır (bkz.

sayfa 26).
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.

Long’da: Çekilmiş kahve ekleme
Long seçeneğini seçtiğinizde, hazırlama işleminin ortasında «En fazla bir ölçek
çekilmiş kahve koyun» mesajı gösterilir.

▸ Ölçü kaşığı ile huniye 3 bir silme ölçü çekilmiş kahve doldurun.

▸  üzerine dokunun.

▸ İçecek çıkışını erken bitirmek için  tuşuna dokunun.

▸ İçecek çıkışı sırasında içecek miktarını artırmak için
 tuşuna dokunun.
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5 Hazırlama

5.4 Sütlü içecekler

Sütün sıcaklığının 5°C olmasına dikkat edin.

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸ Süt köpürtücüsünü 1 bağlayın (bkz. sayfa 16).
▸ Kullanıcıyı tanımlayın (bkz. sayfa 26).
▸ İstediğiniz içeceğe dokunun.
– Ekranda şu görünür: «Ayar düğmesini süt

pozisyonuna çevirin».
▸ Ayar düğmesini 2, süt köpüğü miktarı için önerilen

pozisyon ayarlanıncaya kadar sağa veya sola çevirin.

INSERT

CLEAN

1

2

▸  üzerine dokunun.
– İçecek, favorilerde tanımlandığı gibi hazırlanır (bkz.

sayfa 26).
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.

▸ İçecek çıkışını erken bitirmek için  tuşuna dokunun.

▸ İçecek çıkışı sırasında içecek miktarını artırmak için
 tuşuna dokunun.

Ekranda «Ayar düğmesini  pozisyonuna çevirin»
mesajı gösterildiğinde:

▸ Başka sütlü içecekler hazırlamak için  tuşuna
dokunun.

Veya:

▸ Fincanı süt çıkışının altına 3 yerleştirin.
▸ «İç hortumları temizleme» bölümündeki yönergeleri

uygulayın (bkz. sayfa 36).

INSERT

CLEAN

3

Süt köpürtücüsünün iç hortumlarını son sütlü içecek hazırlandıktan sonra
temizleyin.

Dolu süt köpürtücüsünü buzdolabının dışında uzun süre tutmayın. Süt ne kadar
sıcak olursa, üretilen süt köpüğünün kalitesi o kadar kötü olur.
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5 Hazırlama

5.5 Aromayı ve miktarı kişiselleştirme
Hazırlamadan önce her kahve içeceği için aroma ve miktar kişiselleştirilebilir.

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸ Fincanı kahve çıkışının 1 altına yerleştirin.
1▸ Kahve çıkışını mümkün olduğunca aşağıya, fincanın

üzerine doğru çekin.

▸ Kahve aromasını kişiselleştirmek için, ekranda istenen
kahve aroması gösterilinceye kadar  tuşuna
dokunun.

▸ Kahve miktarını kişiselleştirmek için, ekranda istenen
kahve miktarı gösterilinceye kadar  tuşuna
dokunun.

▸ Ekranda istediğiniz içecek görününceye kadar  veya
 tuşuna dokunun.

▸ İstediğiniz içeceğe dokunun.
– İçecek verilir.
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.

5.6 Sıcak su çıkışı
Yanma tehlikesi!
Sıcak su çıkarken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın!

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸ Sıcak su/buhar çıkışını 1 bağlantı ağzının 2 üzerine
itin.

▸ Büyük bir fincanı veya bir kabı sıcak su/buhar
çıkışının 1 altına, mümkün olduğunca yakına
yerleştirin.

▸ Kullanıcıyı tanımlayın (bkz. sayfa 26).
▸ Ekranda «Sıcak su» görününceye kadar  veya 

tuşuna dokunun.

1

2

▸ «Sıcak su» tuşuna dokunun.
– Sıcak su, sıcak su/buhar çıkışından 1 favorilerde

tanımlanan (bkz. sayfa 26) miktarda akar.
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.
▸ Sıcak su çıkışını erken durdurmak için  tuşuna

dokunun.
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5.7 Süt köpüğü / buhar çıkışı
Yanma tehlikesi!
Cihaz buhar üretir! Süt köpüğü üretirken veya başka sıvıları ısıtırken cihazı asla
gözetimsiz bırakmayın.

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸ Sıcak su/buhar çıkışını 1 bağlantı ağzının 2 üzerine
itin.

▸ Bir kabı istediğiniz sıvıyla doldurun. 
Süt köpüğünde: Köpürtme sırasında sütün hacmi 3
katına çıkabileceği için, kabın azami 1/3’ünü sütle
doldurun.

▸ Kabı sıcak su/buhar çıkışının 1 altına yerleştirin.
▸ Sıcak su/buhar çıkışını 1 sıvıya batırın.
▸ Ekranda «Buhar» görününceye kadar  veya  tuşuna

dokunun.
▸ «Buhar» tuşuna dokunun.
– Sıcak su/buhar çıkışından 1 buhar çıkar.
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.
▸ İstenen sıcaklığa veya istenen köpük seviyesine

erişildiğinde  tuşuna dokunun.
▸ Kullanımdan sonra sıcak su/buhar çıkışını 1 temizleyin

(bkz. sayfa 38).

1

2

Başarılı bir süt köpüğü için ipuçları

▸ Daha yoğun bir köpük için yağsız veya az yağlı bir süt (yakl. 5 C) kullanın.

▸ Daha kremsi bir köpük için, buhar çıkışı sırasında kabı yavaşça dairesel
hareketlerle yukarıya doğru hareket ettirin.

▸ Yoğun kabarcıksız bir köpük elde etmek için, her kullanımdan sonra sıcak su/
buhar çıkışını 1 temizleyin.
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6 Favoriler
Aroma ve miktar her içecek için ayrı olarak ayarlanabilir.

6.1 Kullanıcı tanımlama
▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda Kullanıcı menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda istenen kullanıcı görününceye kadar  veya 
tuşuna dokunun.

▸ İstenen kullanıcıyı seçin.
– Başlangıç ekranı görüntülenir.

13:51

Aroma

MiktarKullanıcı 1

Sıcak su Espresso Kahve Cappucino

6.2 İçecek ayarlarını kişiselleştirme
▸  tuşuna dokunun.
▸ Sütlü içeceklerde: Süt köpürtücüsünü bağlayın (bkz.

sayfa 16).
▸ Fincanı kahve çıkışının altına yerleştirin.
▸ Kahve çıkışını mümkün olduğunca aşağıya, fincanın

üzerine doğru çekin.
▸ İstediğiniz içeceğe dokunun.

Kahve içeceklerinde:
▸ Ekranda istenen kahve aroması görününceye kadar 

veya  tuşuna dokunun.
▸ Seçilen kahve aromasını onaylamak için  tuşuna

dokunun.

Sütlü içeceklerde:
▸ Ayar düğmesini, süt köpüğü miktarı için önerilen

pozisyona çevirin.

Tüm içeceklerde:

▸ Süt, kahve ve sıcak su miktarını kişiselleştirin.
– İlgili sıvı çıkarılır.
– Ekranda sıvı miktarı, hazırlığın ilerlemesiyle dolan

dikey bir çubuk halinde görünür.
– Minimum miktara erişildiğinde ekranda  görünür.

▸ İstenen sıvı miktarına erişildiğinde  tuşuna dokunun.
– Ekranda şu görünür: «Yeni ayarlar kaydedilsin mi?»

▸ İstenen kullanıcıya ait yeni ayarları kaydetmek için
«Evet» tuşuna dokunun.
– Ekranda şu görünür: «Yeni ayarlar kaydedildi».

▸  üzerine dokunun.
– Başlangıç ekranı görüntülenir.

13:51

Aroma

MiktarKullanıcı 1

Sıcak su Espresso Kahve Cappucino

Kahve miktarını kişiselleştirin,
kaydetmek için X tuşuna basın
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7 Kullanıcı ayarları

6.3 Ayar işlemini iptal etme
Ayar işlemi her zaman iptal edilebilir.

Kişiselleştirme işlemi sırasında:
▸  üzerine dokunun.
– Dikey çubuklar silinir.
– Ekranda şu görünür: «Yeni ayarlar kaydedilmedi»

▸  üzerine dokunun.
– Başlangıç ekranı görüntülenir.

Kişiselleştirme işleminden sonra:
– Ekranda şu görünür: «Yeni ayarlar kaydedilsin mi?»

▸ «Hayır» tuşuna dokunun.
– Ekranda şu görünür: «Yeni ayarlar kaydedilmedi»

▸  üzerine dokunun.
– Başlangıç ekranı görüntülenir.

7 Kullanıcı ayarları
7.1 Kullanıcı ayarlarına genel bakış

Durulama işlemi Otomatik kapanma Sinyal sesi

Kireç çözme Fincan ısıtıcı Fincan ışığı

Su filtresi Enerji tasarruf modu Arka plan

İçecek ayarları Kahve sıcaklığı Fabrika ayarları

Saat Su sertliği İstatistikler

Otomatik başlatma Dil

7.2 Kullanıcı ayarlarını kişiselleştirme
▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda kullanıcı ayarları menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda istenen kullanıcı ayarı görününceye kadar 
veya  tuşuna dokunun.

▸ İstediğiniz kullanıcı ayarını seçin.
▸ İstediğiniz ayarı yapın.
▸ Kullanıcı ayarını etkinleştirmek için  olarak

ayarlayın.
▸ Kullanıcı ayarını devre dışı bırakmak için  olarak

ayarlayın.
▸ Değişikliği uygulamak için  tuşuna dokunun.
▸ Değişikliği iptal etmek için  tuşuna dokunun.

13:51

Durulama işlemi Kireç çözme

7.3 Durulama işlemi
Bu kullanıcı ayarıyla cihazın iç devresi temizlenebilir veya kahve pişirme grubu ısıtılabilir.
▸ «İç devreyi temizleme» bölümündeki yönergeleri uygulayın (bkz. sayfa 32).
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7 Kullanıcı ayarları

7.4 Kireç çözme
Bu kullanıcı ayarıyla cihazın kireci çözülebilir.
▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda kullanıcı ayarları menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda  kullanıcı ayarı gösterilinceye kadar  veya  tuşuna dokunun.
▸  üzerine dokunun.
▸ «Kireç çözme işlemini başlatma» bölümündeki yönergeleri uygulayın (bkz. sayfa 39).

7.5 Su filtresi
Bu kullanıcı ayarında şu uygulamalar bulunur:
▪ Su filtresini takma (bkz. sayfa 16) ve etkinleştirme (bkz. sayfa 17)
▪ Kullanılmış su filtresini değiştirme (bkz. sayfa 18)
▪ Su filtresini kalıcı olarak çıkarma (bkz. sayfa 19)

7.6 İçecek ayarları
Her kullanıcının içecek ayarları görüntülenebilir ve sıfırlanabilir.
▸ Mevcut olarak kullanılmakta olan kullanıcı profiline dokunun, örn. Kullanıcı 1 .
– Ekranda Kullanıcı profilleri menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda istenen kullanıcı görününceye kadar  veya  tuşuna dokunun.
▸ İstediğiniz kullanıcıyı seçin (örn. Kullanıcı 2 ).
▸  tuşuna dokunun.
▸ «İçecek ayarları»  kullanıcı ayarı gösterilinceye kadar  veya  tuşuna dokunun.
▸  üzerine dokunun.
– Espresso içecek ayarları gösterilir.

▸ Sıfırlanacak içecek gösterilinceye kadar  tuşuna dokunun.
▸ İşlemi iptal etmek için  tuşuna dokunun.
▸ Kullanıcı 2'nin içecek ayarlarını sıfırlamak için  tuşuna dokunun.

7.7 Saat ayarı
Ekrandaki saat değiştirilebilir.

7.8 Otomatik başlatma
Bu kullanıcı ayarı etkinleştirildiğinde, cihazın otomatik olarak açılacağı bir saat
belirlenebilir (örn. sabahları). Bunun için «Saat» kullanıcı ayarında saatin doğru şekilde
girilmesi gerekir. Kullanıcı ayarı etkinleştirildiğinde başlangıç ekranında  görünür.
Fabrika çıkışında bu kullanıcı ayarı devre dışıdır.

7.9 Otomatik kapanma
Hiçbir içecek alınmadığında ve cihaz açık ise, kullanıcı etkileşimi olmayan belirli bir süre
sonra cihaz otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma süresi 15 dakika ve 3 saat
arasında ayarlanabilir; fabrikada 30 dakika olarak ayarlanmıştır.

7.10 Fincan ısıtıcı
Bu kullanıcı ayarı etkinleştirildiğinde, kahve fincanları kahve fincanı rafında ısıtılır (bkz.
sayfa 11). Ön ısıtma için gereken süre, fincan kalınlığına ve fincan sayısına bağlıdır. Enerji
Tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, bu kullanıcı ayarı kısıtlı olarak çalışır. Fabrika çıkışında
bu kullanıcı ayarı devre dışıdır.
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7 Kullanıcı ayarları

7.11 Enerji tasarruf modu
Kullanıcı ayarı etkinleştirildiğinde, enerji tüketimi Avrupa düzenlemelerine göre azaltılır;
ekranda  görünür. Fabrika çıkışında bu kullanıcı ayarı etkindir.

7.12 Kahve sıcaklığı
İçecek hazırlamak için kullanılacak suyun sıcaklığı değiştirilebilir. Su sıcaklığı için
aşağıdaki ayar aralıkları seçilebilir:
▪ Düşük
▪ Orta (fabrika ayarı)
▪ Yüksek
▪ Çok yüksek

7.13 Su sertliği
Cihaz, kireç çözme işlemi için doğru zamanı otomatik olarak gösteren bir sisteme
sahiptir. Bu sistem, kullanıcı ayarları altında uygun su sertliği aralığı ayarlanarak, suyu
yumuşak (kireç arıtma sistemi ile de olabilir) ve orta sertlikte olan evler için optimize
edilebilir.
Su sertliği için 4 ayar aralığı bulunmaktadır. Test şeridindeki kırmızı dörtgen sayısı su
sertliği derecesini gösterir ve bu da cihazda ayarlanması gereken seviyeye karşılık gelir.
Dörtgen sayısı ne kadar fazlaysa, su o kadar sert demektir. Su sertliği fabrikada «Seviye:
4» olarak ayarlanmıştır.

Aralık Su sertliği
[°fH]

Su sertliği [°dH] Su sertliği [°eH] Kırmızı
dörtgenler

Seviye

çok sert 38 ila 50 22 ila 28 27 ila 35 4 4

sert 25 ila 37 15 ila 21 18 ila 26 3 3

orta 14 ila 24 8 ila 14 10 ila 17 2 2

yumuşak 1 ila 13 1 ila 7 1 ila 9 0-1 1

Su sertliğini ölçme
▸ Test şeridini ambalajındaki yönergelere uyarak çıkarın.
▸ Test şeridini 1 saniye boyunca bir bardak suya daldırın.
▸ Test şeridini bardaktan çıkarın ve hafifçe silkeleyin.
– Yaklaşık 1 dakika sonra suyun sertliğine bağlı olarak 0 ila 4 kırmızı dörtgen görülür.
– Test şeridindeki kırmızı dörtgen sayısı, ayarlanacak su sertliği seviyesini gösterir.

Su sertliği seviyesini ayarlama
▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda kullanıcı ayarları menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda  kullanıcı ayarı gösterilinceye kadar  veya  tuşuna dokunun.
▸ Ekranda istenen su sertliği seviyesi görününceye kadar  tuşuna dokunun (örn.

Seviye: 2).

7.14 Dil
Ekranın dili değiştirilebilir. Çeşitli diller seçilebilir.
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8 Demo modu

7.15 Sesli sinyal
Kullanıcı ayarı etkinleştirildiğinde, bir simgeye dokunulduğunda, bir cihaz parçası
çıkarıldığında veya takıldığında sesli bir sinyal duyulur. Fabrika çıkışında bu kullanıcı ayarı
etkindir.

7.16 Fincan ışığı
Kullanıcı ayarı etkinleştirildiğinde, kahve içecekleri veya sıcak süt çıkarıldığında ve
durulama işlemi sırasında fincan ışığı yanar. Fabrika çıkışında bu kullanıcı ayarı devre
dışıdır.

7.17 Arka plan
Bu kullanıcı ayarıyla, başlangıç ekranının arka planı belirlenebilir. Çeşitli arka planlar
seçilebilir.

7.18 Fabrika ayarları
Bu kullanıcı ayarıyla bir veya birden çok kullanıcı profili fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

7.19 İstatistikler
Bu kullanıcı ayarıyla aşağıdaki istatistik verilerini görüntüleyebilirsiniz:
▪ Sütsüz kahve içeceği sayısı
▪ Sütlü kahve içeceği sayısı
▪ Litre cinsinden toplam su çıkışı
▪ Kireç çözme işlemi sayısı
▪ Kullanılan su filtresi sayısı

8 Demo modu
Demo modu, cihazın uzman bir perakendeci tarafından tanıtım amacıyla demo moduna
alınmasına olanak sağlar. Demo modu kullanıldığında fonksiyonlar, su haznesinin suyla
dolu olmasına gerek olmadan gösterilebilir. 

İçecek hazırlamak mümkün olmayacağından bu ayar kişisel kullanım için
önerilmez.

8.1 Etkinleştirme
Demo modu su haznesinde su olmadan başlatılabilir.
▸ Ana şalteri 0 konumuna getirin.
– Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmıştır.

Aşağıdaki işlemler 10 saniye içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde demo modu
etkinleştirilmez.

▸ AÇMA/KAPATMA tuşunu  basılı tutarken ana şalteri I konumuna getirin.
– 5 saniye sonra art arda iki kez sinyal sesi duyulur.

▸ AÇMA/KAPATMA tuşunu  bırakın.
▸ Dili seçin.
– Demo modu başlatılır.
– Cihazın olası ana fonksiyonları ekranda art arda görüntülenir.

Demo modu 12 saat veya AÇMA/KAPATMA tuşuna  basılana kadar sürer. Cihaz,
çalışmaya hazır durumuna geçer.
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9 Temizlik ve bakım
8.2 Yeniden etkinleştirme
Cihaz çalışmaya hazır durumundaysa demo modu yeniden etkinleştirilebilir.
▸ AÇMA/KAPATMA tuşuna  basın.
– Demo modu yeniden başlar.

Demo modu 12 saat veya AÇMA/KAPATMA tuşuna  basılana kadar sürer. Cihaz,
çalışmaya hazır durumuna geçer.

8.3 Devre dışı bırakma
İçecek hazırlanabilmesi için demo modunun devre dışı bırakılması gerekir.
▸ Ana şalteri 0 konumuna getirin.
– Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmıştır.

▸ Yaklaşık 10 saniye sonra ana şalteri tekrar I konumuna getirin.
– Demo modu devre dışı bırakılmıştır.
– Cihaz, içecek hazırlamak için başlatılabilir.

9 Temizlik ve bakım
Sıcak yüzeylerden dolayı yanma tehlikesi!
Temizlemeden önce cihazın ve aksesuarların soğumasını bekleyin.
Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!
Aşındırıcı, asitli veya kimyasal temizlik maddesi, keskin veya çizen metal kazıyıcı,
metal içeren temizlik aleti, sünger vs. kullanmayın. Bu tür ürünler yüzeyleri çizer.
Çizilen cam yüzeyler patlayabilir.

9.1 Temizlik aralıkları
Cihaz parçası Temizlik aralığı

İç devre ▪ 2 gün veya daha uzun süre kullanılmadığında

Kahve telvesi haznesi ▪ Talep edildiğinde
▪ Gerektiğinde
▪ Damlatma tepsisi her temizlendiğinde

Damlatma tepsisi ▪ Talep edildiğinde
▪ Gerektiğinde

Kahve çıkışı ▪ Haftada 1 kez

Dış temizlik ▪ Gerektiğinde
▪ Haftada 1 kez

Cihazın içi ▪ Haftada 1 kez

Su haznesi ▪ Ayda 1 kez
▪ Su filtresi her değiştirildiğinde

Çekilmiş kahve hunisi ▪ Ayda 1 kez

Kahve pişirme grubu ▪ Ayda 1 kez

Süt köpürtücüsü ▪ Her kullanımdan sonra

Sıcak su/buhar çıkışı ▪ Sütle her kullanımdan sonra

Bağlantı ağzı ▪ Süt köpürtücüsü her kullanıldığında

Cihazın kirecini çözme ▪ Talep edildiğinde

Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa (örneğin tatillerde), mikrop oluşumunu
önlemek için su haznesini boşaltın.
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9 Temizlik ve bakım

9.2 İç devreyi temizleme
Yanma tehlikesi!
Sıcak su çıkarken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın!

▸ Cihazın kapatılmış olması halinde: Cihazı açın (bkz.
sayfa 14).

▸ Su haznesini çıkarın, temiz suyla doldurun ve tekrar
takın (bkz. sayfa 34).

▸ Kabı kahve çıkışının 1 altına yerleştirin.
▸  tuşuna dokunun.
– Ekranda kullanıcı ayarları ana menüsü görüntülenir.

▸ Ekranda durulama işlemi  görününceye kadar 
veya  tuşuna dokunun.

▸  üzerine dokunun.
– Durulama işlemi başlatılır.
– Ekranda şu görünür: «Durulama yapılıyor – Sıcak

su akıyor».
– Kahve çıkışından sıcak su akar 1.
– Ekranda, işlem ilerledikçe dolan bir çubuk görünür.

▸ Durulama işlemini erken durdurmak için  tuşuna
dokunun.
– Başlangıç ekranı görüntülenir.

1

▸ Durulama işlemini tekrarlayın.

Cihaz 3 günden uzun süre kullanılmadığında, tekrar kullanmadan önce en az 2
durulama işlemi yapılmalıdır.

9.3 Kahve telvesi haznesini temizleme
Tıkanma tehlikesi!
Ekranda «Kahve telvesi haznesini boşaltın» göründüğünde, kahve telvesi haznesini
boşaltın ve temizleyin. Aksi halde kahve telvesi haznesi bir sonraki kahve hazırlama
işleminde fazla dolabilir ve cihaz tıkanabilir.
Temizleme işlemi ancak cihaz açıkken yapılabilir.

Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!
Damlatma tepsisini bulaşık makinesinde yıkamayın.

▸ Servis kapağını 1 açın.
▸ Damlatma tepsisini 2, kahve telvesi haznesini 3 ve

damlatma sacını 4 çıkarın.
▸ Damlatma tepsisini 2 ve kahve telvesi haznesini 3

boşaltın ve tüm kalıntıları temizleme fırçasının kazıyıcı
ucuyla temizleyin.

▸ Damlatma tepsisini 2, kahve telvesi haznesini 3 ve
damlatma sacını 4 sıcak suyla durulayın ve yerine
takın.

▸ Servis kapağını 1 kapatın.

1

2 3 4
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9 Temizlik ve bakım

9.4 Damlatma tepsisini temizleme
Tıkanma tehlikesi
Damlatma tepsisi her çıkarıldığında kahve telve haznesi de boşaltılmalıdır. Aksi
halde kahve telve haznesi bir sonraki kahve hazırlama işleminde fazla dolabilir ve
cihaz tıkanabilir.

Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!
Damlatma tepsisini bulaşık makinesinde yıkamayın.

▸ «Kahve telvesi haznesini temizleme» (bkz. sayfa 32)
bölümünde açıklandığı gibi damlatma tepsisini
çıkarın, temizleyin ve tekrar takın.

9.5 Kahve çıkışını temizleme
▸ Kahve çıkışını 1 hafifçe nemlendirilmiş bir bezle

temizleyin.
▸ Kahve çıkışı deliklerindeki kahve kalıntılarını kürdanla

temizleyin.
1

9.6 Dış temizlik
▸ Kirleri veya temizlik malzemesi kalıntılarını derhal

temizleyin.
▸ Yüzeyleri durulama suyuyla nemlendirilmiş yumuşak

bezle – metal yüzeylerde taşlama yönünde –
temizleyin.

▸ Yumuşak bir bezle kurulayın.
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9 Temizlik ve bakım

9.7 Cihazın içini temizleme
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazını içini temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesin!

İçeri su girerse cihaz hasar görür!
Kahve makinesini asla suya daldırmayın!

▸ Cihazı kapatın (bkz. sayfa 19).
▸ Fişi prizden çıkarın.
▸ Servis kapağını 1 açın.
▸ Damlatma tepsisini 2 çıkarın ve nemli bir bezle

temizleyin.
▸ Gerektiğinde cihazın içindeki kahve kalıntılarını

temizleme fırçası ve süngerle temizleyin.
▸ Gerekiyorsa, cihazın içindeki kalıntıları bir emme aleti

ile temizleyin.
▸ Damlatma tepsisini 2 tekrar cihaza takın.
▸ Servis kapağını 1 kapatın.

1

2

9.8 Su haznesini temizleme
▸ Servis kapağını 1 açın.
▸ Su haznesini 2 çıkarın.
▸ Varsa, su filtresini çıkarın ve akar su altında durulayın.
▸ Su haznesini 2 durulama suyuyla ıslatılmış bezle

temizleyin ve suyla durulayın.
▸ Varsa, su filtresini su haznesine 2 takın.
▸ Su haznesini 2 temiz suyla doldurun ve tekrar takın.
▸ Servis kapağını 1 kapatın.
▸ Su filtresini yeniden etkinleştirmek için en az 100 ml

sıcak su dökün (bkz. sayfa 24).

I

0

1

2

9.9 Çekilmiş kahve hunisini temizleme
▸ Çekirdek kahve haznesinin kapağını 1 açın.
▸ Hunideki 2 kahve ve yağ kalıntılarını suyla

nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

1 2
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9 Temizlik ve bakım

9.10 Kahve pişirme grubunu temizleme
Kahve pişirme grubunu çıkarma

Kahve pişirme grubunu çıkarmadan önce cihazı kapatın!

▸ Cihazı kapatın (bkz. sayfa 19).
▸ Servis kapağını 1 açın.
▸ Damlatma tepsisini 2 çıkarın.
▸ Renkli kilit açma tuşlarını 3 içe bastırın ve aynı anda

kahve pişirme grubunu 4 çıkarın.

1

2

4

3

Kahve pişirme grubunu temizleme

Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!
Kahve pişirme grubunu temizlik malzemesiyle temizlemeyin. Aksi halde silindirin
içindeki yağlama maddesi çözülür.
Kahve pişirme grubunu bulaşık makinesinde yıkamayın.

▸ Kahve pişirme grubunu 5 dakika boyunca su dolu bir
kaba yerleştirin.

▸ Kahve pişirme grubunu suyla durulayın.
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9 Temizlik ve bakım

Kahve pişirme grubunu takma

▸ Gerektiğinde kahve pişirme grubunu 1 bastırarak
doğru ölçüye getirin.

▸ Kahve pişirme grubunu 1 tutucunun tırnağına 2
sokun.

▸ Kahve pişirme grubu 1 duyulur şekilde yerine
oturuncaya kadar kahve pişirme grubunu  3
konumunda basılı tutun.

▸ Kilit açma tuşlarının 4 dışarıya doğru yerine oturup
oturmadığını kontrol edin.

▸ Damlatma tepsisini 5 tekrar takın.
▸ Servis kapağını 6 kapatın.

1

4

2 3

1

6
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9.11 Süt köpürtücüsünü temizleme
Küçük parçalar sebebiyle boğulma tehlikesi!
Süt köpürtücüsünün parçalarını çocuklardan uzak tutun!

İç hortumları temizleme

Yanma tehlikesi!
Süt çıkışından sıcak su ve buhar çıkar. Suyun üstünüze sıçramamasına dikkat edin!

▸ Fincanı süt çıkışının altına 1 yerleştirin.
▸ Ayar düğmesini 2  pozisyonuna çevirin.
– İç hortumlar temizlenir.
– Ekranda şu görünür: «Süt köpürtücüsü temizleniyor

– Süt haznesi dağıtıcısı altına kap yerleştirin»
– Ekranda, hazırlama işleminin ilerleme durumunu

gösteren bir çubuk görünür.
– Temizleme işlemi otomatik olarak sona erer.

▸ Ayar düğmesini 2 bir süt köpüğü miktarı pozisyonuna
getirin.

▸ Süt köpürtücüsünü 3 çıkarın.
▸ Bağlantı ağzını temizleyin (bkz. sayfa 38).

INSERT

CLEAN

1

3

2
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9 Temizlik ve bakım

Süt köpürtücüsünü sökme

▸ Süt haznesinin kapağını 1 çıkarın.
▸ Süt haznesini 2 yan saplarından tutun ve yalıtımlı

gövdeden 3 çıkarın.
▸ Süt çıkışını 4 ve süt hortumunu 5 çıkarın.
▸ Ayar düğmesini 6  pozisyonuna çevirin ve

çıkarın.

3

2

1

INSERT

CLEAN

5

4

1
6

Süt köpürtücüsünü temizleme ve birleştirme

Yalıtımlı gövdeyi 3 kesinlikle suyla doldurmayın veya suya batırmayın!

▸ Yalıtımlı gövdeyi 3 yumuşak bir bezle temizleyin.
▸ Süt köpürtücüsünün diğer parçalarını bulaşık

makinesinde veya sıcak su ve hafif bir temizlik
malzemesiyle temizleyin.

▸ Süt çıkışına 4 ve süt hortumuna 5 süt kalıntılarının
yapışmamasına dikkat edin.

▸ Ayar düğmesinin 6 girintisindeki süt kalıntılarını bir
kürdanla temizleyin.

▸ Ayar düğmesinin yuvasını 7 ve süt köpürtücüsünün
bağlantı deliğini 8 temizleyin.

▸ Ayar düğmesini 6 yuvaya 7 takın ve 
pozisyonuna çevirin.

▸ Süt çıkışını 4 ve süt hortumunu 5 takın.
▸ Süt haznesini 2 yalıtımlı gövdeye 3 takın.
▸ Süt haznesi kapağını 1 süt haznesine 2 takın.
▸ Bağlantı ağzını temizleyin (bkz. sayfa 38).

3

H2O

6

1
6

8

7
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9 Temizlik ve bakım

9.12 Sıcak su/buhar çıkışını temizleme
Küçük parçalar sebebiyle boğulma tehlikesi!
Sıcak su/buhar çıkışının parçalarını çocuklardan uzak tutun!

▸ Sıcak su/buhar çıkışını çıkarın ve parçalarına ayırın.
▸ Parçaları bulaşık makinesinde veya sıcak su ve hafif

bir temizlik malzemesiyle temizleyin.
▸ Parçalara süt kalıntılarının yapışmamış olmasına

dikkat edin.
▸ Parçaları kurumaya bırakın ve tekrar birleştirin.

9.13 Bağlantı ağzını temizleme
▸ Süt kalıntılarını suyla ıslatılmış bir süngerle bağlantı

ağzından 1 temizleyin. 1

25%

9.14 Kireç çözme
Çalışma tarzı
Her buhar üretildiğinde, yerel su sertliğine (yani suyun kireç oranına) bağlı olarak buhar
üreteci içinde kireç çökelir. Cihazdaki bir sistem, kireç çözme işlemi gerektiğini otomatik
olarak algılar ve cihaz her açıldığında bunu şu mesajla bildirir:

«Kireç çözme gerekli, başlatmak için  tuşuna basın (~ 45 dk)»

Kireç çözme işleminin mesaj belirdikten hemen sonra yapılmasını öneririz. Cihazın
kireci uzun süre giderilmezse cihaz doğru şekilde çalışmayabilir veya zarar
görebilir. Kireç giderme işleminin tamamı yakl. 45 dakika sürer.

Kireç çözücü

Yanlış kireç çözücü kullanılmasından dolayı cihaz zarar görebilir!
Kireç çözme için sadece üreticini önerdiği onaylı kireç çözücüleri kullanın. Uygun
olmayan kireç çözücülerin kullanılması cihaza garanti kapsamında olmayan
zararlar verebilir. Üreticinin açıklamalarını dikkate alın.
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9 Temizlik ve bakım

Kireç çözme işlemini başlatma

Kireç çözme işlemi uygun olmayan şekilde yapılırsa cihaz zarar görebilir
Kireç çözme işlemi sırasında asla cihazı kapatmayın!

Ekranda «Kireç çözme gerekli, başlatmak için  tuşuna
basın (~45 dk)» göründüğünde:

▸ Kireç çözme işlemini daha sonra başlatmak için 
tuşuna dokunun.

Veya:

▸ Kireç çözme işlemini derhal başlatmak için  tuşuna
dokunun.

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Servis kapağını 1
açın, su haznesini 2 çıkarın, varsa su filtresini de
çıkarın ve suyu boşaltın.

▸  üzerine dokunun.

I

0

1

2

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Ürünle verilen
kireç çözücüyü su haznesine 2 doldurun ve su
haznesine 2 su doldurun (B işaretine kadar).

▸  üzerine dokunun.

2

+

CaCO
3

A

B

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Damlatma
tepsisini 3 ve kahve telvesi haznesini 4 çıkarın,
boşaltın ve tekrar takın.

▸  üzerine dokunun.
1

3 4

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Kahve çıkışının 5
ve sıcak su/buhar çıkışının 6 altına 2,5 litrelik boş bir
kap yerleştirin.

▸ Kireç çözme işlemini başlatmak için  tuşuna
dokunun.
– Kireç çözme işlemi başlatılır.
– Ekranda şu görünür: «Kireç çözme çalışıyor –

Lütfen bekleyin».
– Asitli sıcak su, kahve çıkışı 5 ve sıcak su/buhar

çıkışından akar 6.

6

5

Yanma tehlikesi!

Asitli sıcak su, kahve çıkışı 5 ve sıcak su/buhar çıkışından akar 6. Suyun üstünüze
sıçramamasına dikkat edin!
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9 Temizlik ve bakım

Durulama sıvısını değiştirme

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Su haznesini 2
çıkarın ve akar su altında durulayın, MAX işaretine
kadar su doldurun ve tekrar yerine takın.

▸ 2,5 litrelik kaptaki durulama sıvısını boşaltın.
▸  üzerine dokunun.

I

0

1

2

6

5

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: 2,5 litrelik boş
kabı, kahve çıkışının 5 ve sıcak su/buhar çıkışının 6
altına yerleştirin.

▸ Durulama işlemini başlatmak için  tuşuna dokunun.
– Durulama işlemi başlatılır.
– Ekranda şu görünür: «Durulama yapılıyor – Lütfen

bekleyin».
– Kahve çıkışından 5 ve sıcak su/buhar çıkışından 6

sıcak su akar.

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde:  tuşuna
dokunun, su haznesini 2 çıkarın, su filtresini gövdeye
yerleştirin.

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: 2,5 litrelik kaptaki
durulama sıvısını boşaltın ve durulama işlemini
tekrarlayın.

Su haznesi MAX işaretine kadar doldurulmazsa, cihaz üçüncü bir durulama işlemini
başlatır. Böylece, kireç çözme çözeltisinin cihazın içindeki devrelerden tamamen
boşaltılması sağlanır.

Kireç çözme işlemini tamamlama

▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Damlatma
tepsisini 3 ve kahve telvesi haznesini 4 çıkarın,
boşaltın ve tekrar takın.

▸  üzerine dokunun.
▸ Ekranda şu görünür: «Kireç çözme işlemi tamamlandı

-  tuşuna basın».
▸  üzerine dokunun.
▸ İlgili mesaj ekranda göründüğünde: Su haznesini 2

çıkarın, durulama sıvısını boşaltın, su haznesi 2 akan
su altında durulayın, MAX işaretine kadar su doldurun
ve yerine takın.

▸ Servis kapağını 1 kapatın.
– Cihaz kapanır.

▸ 2,5 litrelik kaptaki durulama sıvısını boşaltın.

1

3 4

I

0

1

2
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10 Arıza giderme

10 Arıza giderme
Bu bölümde, anlatılan işleyişe göre kolayca giderebileceğiniz arızalar listelenmiştir. Başka
bir arıza veriliyorsa veya arıza giderilemiyorsa servisi arayınız.

10.1 Görüntülenen mesajlar
Görüntülenen mesaj Olası neden Çözüm

Hazneyi temiz su ile
doldurun

▪ Su haznesindeki su
çok az.

▸ Su haznesine su doldurun ve
yerine oturuncaya kadar içeri
itin.

Servis kapısını kapatın ▪ Servis kapısı doğru
şekilde kapatılmadı.

▸ Elinizle kahve çıkışını tutun ve
servis kapısını içeri bastırın.

Su haznesini takın ▪ Su haznesi doğru
takılmadı.

▸ Su haznesini yerine
oturuncaya kadar içeri itin.

Kahve telvesi haznesini
boşaltın

▪ Kahve telvesi
haznesini dolmuş.

▸ Kahve telvesi haznesini ve
damlatma tepsisini boşaltın
ve temizleyin (bkz. sayfa 32).

▸ Kahve telvesi haznesini ve
damlatma tepsisini tekrar
takın.
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10 Arıza giderme

Görüntülenen mesaj Olası neden Çözüm

Kahve telvesi haznesini ve
damlatma tepsisini takın

▪ Kahve telvesi haznesi
takılmamış.

▸ Damlatma tepsisini çıkarın.
▸ Kahve telvesi haznesini ve

damlatma tepsisini tekrar
takın.

En fazla bir ölçek çekilmiş
kahve koyun

▪ «Çekilmiş kahve»
fonksiyonu seçildi
ancak huniye çekilmiş
kahve doldurulmadı.

▸ Ölçü kaşığıyla bir silme ölçü
çekilmiş kahveyi huniye
doldurun (bkz. sayfa 22).

▸ İstediğiniz kahve içeceğini
hazırlayın.

▪ Huni tıkalıdır. ▸ Huniyi temizleyin (bkz. sayfa
34).

▪ Çekilmiş kahveyle
«Long» kahve seçildi.

▸ Ölçü kaşığıyla bir silme ölçü
çekilmiş kahveyi huniye
doldurun (bkz. sayfa 22).

▸  tuşuna dokunun ve kahve
çıkışını sonlandırın.

Çekirdek kahve haznesini
doldurma

▪ Çekirdek kahve
haznesinde çekirdek
kahve kalmamış.

▸ Çekirdek kahve haznesini
doldurun (bkz. sayfa 15).

Çok ince çekilmiş.
Öğütücü çalışırken 1
kademe yükseğe
ayarlayın

▪ Öğütme kademesi
çok inceye
ayarlanmış.

▪ Kahve damla damla,
çok yavaş çıkarılıyor
veya hiç çıkarılmıyor.

▸ Kahve hazırlama sırasında
öğütücünün ayar düğmesini,
kahve çıkışı doğru olana (bkz.
sayfa 15) kadar saat yönünde
(«7» yönü) bir pozisyon
çevirin.

▪ Mesaj ekranda
yeniden görünürse:

▸ Su haznesini yerine
oturuncaya kadar içeri itin.

▪ Su filtreleri için:
Devreye bir hava
kabarcığı girmiş ve
içecek çıkışını
engelliyor.

▸ Sıcak su/buhar çıkışını
bağlantı ağzının üzerine itin.

▸ Düzenli akıncaya kadar sıcak
suyu akıtın (bkz. sayfa 24).
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Görüntülenen mesaj Olası neden Çözüm

Daha hafif bir aroma
seçin veya çekilmiş kahve
dozunu azaltın

▪ Çekirdek kahve
haznesindeki
çekirdek kahve
miktarı ancak daha
yumuşak bir aromaya
yetiyor.

▸ Kahve aromasını azaltın (bkz.
sayfa 24).

Veya:

▸ Çekirdek kahve haznesini
doldurun (bkz. sayfa 15).

▪ Huniye çok fazla
miktarda çekilmiş
kahve dolduruldu.

▸ Çekirdek kahve haznesinin
kapağını açın.

▸ Hunideki çekilmiş kahve
miktarını azaltın (bkz. sayfa
22).

Su çıkışını takın ▪ Sıcak su/buhar çıkışı
bağlantı ağzının
üzerine doğru şekilde
itilmedi.

▸ Sıcak su/buhar çıkışını
bağlantı ağzının üzerine itin
(bkz. sayfa 24).

Süt köpürtücüsünü takın ▪ Süt köpürtücüsü
doğru takılmadı.

▸ Süt köpürtücüsünü bağlantı
ağzına itin ve mümkün
olduğunca aşağıya bastırın
(bkz. sayfa 16).

Kahve pişirme grubunu
takın

▪ Kahve pişirme grubu
doğru şekilde
takılmadı.

▸ Kahve pişirme grubunu takın
(bkz. sayfa 36).
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Görüntülenen mesaj Olası neden Çözüm

Su devresi boş,
doldurmak için  tuşuna
basın

▪ Su devresinde su
yok.

▸  üzerine dokunun.
– Sıcak su/buhar çıkışından

sıcak su akar.
▸ Düzenli akıncaya kadar sıcak

su akıtın.

▪ Mesaj ekranda
yeniden görünürse:

▸ Su haznesini yerine
oturuncaya kadar içeri itin.

Temizliği başlatmak için
 düğmesine basın veya

ayar düğmesini süt
pozisyonuna getirin

▪ Süt köpürtücüsünün
ayar düğmesi 
pozisyonuna çevrildi.

▸ Temizliği başlatmak için 
tuşuna dokunun.
– Süt köpürtücüsü temizleme

işlemi başlar.

▸ Sütlü kahve hazırlamak için,
süt köpürtücüsünün ayar
düğmesini ,  veya 
pozisyonuna çevirin (bkz.
sayfa 23).

Temizliği başlatmak için
ayar düğmesini 
pozisyonuna çevirin

▪ Süt çıkarılmıştır; süt
hortumu
temizlenmelidir.

▸ Ayar düğmesini 
pozisyonuna çevirin.
– Süt köpürtücüsü temizleme

işlemi başlar.

Ayar düğmesini süt
pozisyonuna çevirin

▪ Süt köpürtücüsü
takılırken süt
köpürtücüsünün ayar
düğmesi 
pozisyonundaydı.

▸ Sütlü kahve hazırlamak için,
süt köpürtücüsünün ayar
düğmesini ,  veya 
pozisyonuna çevirin (bkz.
sayfa 23).
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Görüntülenen mesaj Olası neden Çözüm

Kireç çözme gerekli,
başlatmak için  tuşuna
basın (~45 dk.)

▪ Cihazda kireç çözme
işlemi yapılması
gerekir.

▸ Kireç çözme işlemini derhal
başlatmak için  tuşuna
dokunun (bkz. sayfa 38).

Veya:

▸ Kireç çözme işlemini daha
sonra başlatmak için 
tuşuna dokunun (bkz. sayfa
38).

Su filtresini değiştirin,
başlatmak için  tuşuna
basın

▪ Su filtresinin kullanım
ömrü dolmuştur.

▸  tuşuna dokunarak su
filtresini hemen
değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa
28).

Veya:

▸  tuşuna dokunarak su
filtresini daha sonra
değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa
28).

Genel alarm: Kılavuza
bakın

▪ Cihazın içi çok kirli. ▸ Cihazın içini temizleyin (bkz.
sayfa 34).

▪ Kahve telvesi haznesi,
damlatma tepsisi, su
haznesi ve/veya
kahve pişirme grubu
doğru şekilde
takılmadı.

▸ Ana şalteri 0 konumuna
getirin.
– Cihaz elektrik

şebekesinden ayrılmıştır.
▸ Cihaz parçalarını doğru

şekilde takın (temizlik gerekli
değildir):

▪ Kahve telvesi haznesi ve
damlatma tepsisi (bkz. sayfa
32)

▪ Su haznesi (bkz. sayfa 34)
▪ Kahve pişirme grubu (bkz.

sayfa 36)
▸ Cihazı açın (bkz. sayfa 14).

▪ Mesaj tekrar
görünürse:

▸ Servisi arayın.

▪ Cihaz kireçlenmiştir.
▪ Su filtresinin kullanım

ömrü dolmuştur.

▸ Cihazda kireç çözme işlemi
yapın (bkz. sayfa 38).

▸ Su filtresini değiştirin (bkz.
sayfa 18) veya çıkarın (bkz.
sayfa 19).

▪ Cihaz kireçlenmiştir. ▸ Cihazda kireç çözme işlemi
yapın (bkz. sayfa 38).
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Görüntülenen mesaj Olası neden Çözüm

▪ Su filtresinin kullanım
ömrü dolmuştur.

▸ Su filtresini değiştirin (bkz.
sayfa 18) veya çıkarın (bkz.
sayfa 19).

▪ Süt köpürtücüsünde
süt hortumu ve süt
çıkışı tıkanmış veya
kirlenmiştir.

▸ Süt köpürtücüsünün ayar
düğmesini 
pozisyonuna çevirin.

▪ Otomatik başlatma
kullanıcı ayarı
etkinleştirilmiştir.

▸ Otomatik başlatma kullanıcı
ayarını devre dışı bırakmak
için, «Kullanıcı ayarlarını
kişiselleştirme» bölümündeki
yönergeleri uygulayın (bkz.
sayfa 27).

▪ Enerji tasarrufu modu
kullanıcı ayarı
etkinleştirilmiştir.

▸ Enerji tasarrufu modu
kullanıcı ayarını devre dışı
bırakmak için, «Kullanıcı
ayarlarını kişiselleştirme»
bölümündeki yönergeleri
uygulayın (bkz. sayfa 27).

▪ Su filtresi kullanıcı
ayarı etkinleştirilmiştir.

▸ Su filtresini çıkarmak için «Su
filtresini kalıcı olarak çıkarma»
bölümündeki talimatları
uygulayın (bkz. sayfa 19).

▪ Demo modu
etkinleştirildi ve hiçbir
işlem yapmak
mümkün değil.

Demo modu 12 saat sonra
otomatik olarak devre dışı
bırakılır, ancak daha erken de
iptal edilebilir:

▸ Ana şalteri 0 konumuna
getirin.
– Cihaz elektrik

şebekesinden ayrılmıştır.
▸ Yaklaşık 10 saniye sonra ana

şalteri tekrar I konumuna
getirin.
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10.2 Memnun etmeyen sonuç
Sorun Olası neden Çözüm

Kahve sıcak değil. ▪ Fincanlar önceden
ısıtılmadı.

▸ «Fincan ısıtıcı» kullanıcı
ayarını etkinleştirin (bkz. sayfa
27).

▸ Fincanı ısıtmalı kahve fincanı
rafına yerleştirin.

Veya:

▸ Fincanı sıcak suyla durulayın
(bkz. sayfa 24).

▪ Son pişirme işleminin
üzerinden 3
dakikadan fazla
geçtiği için kahve
pişirme grubu
soğudu.

▸ Durulama işlemini başlatın
(bkz. sayfa 27).
– Kahve pişirme grubu

durulama işlemiyle ısıtılır.

▪ Düşük bir kahve
sıcaklığı ayarlanmıştır.

▸ Daha yüksek bir kahve
sıcaklığı ayarlayın (bkz. sayfa
29).

Kahve çok açık veya
yeterince kremsi değil.

▪ Kahve çok iri
öğütülüyor.

▸ Kahve hazırlama işlemi
sırasında öğütücünün ayar
düğmesini saat yönünün
aksine («1» yönüne) çevirin
(bkz. sayfa 15).

▪ Kahve uygun değil. ▸ Espresso makinelerine uygun
kahve kullanın.

Kahve damla damla veya
çok yavaş çıkıyor.

▪ Kahve çok ince
öğütülüyor.

▸ Kahve hazırlama işlemi
sırasında öğütücünün ayar
düğmesini saat yönüne («7»
yönüne) çevirin (bkz. sayfa
15).

Kahve sadece tek bir
kahve çıkışı deliğinden
akıyor veya hiç akmıyor.

▪ Kahve çıkışı delikleri
tıkalı.

▸ Kahve çıkışı deliklerini
temizleyin (bkz. sayfa 33).
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Sorun Olası neden Çözüm

Sütte büyük kabarcıklar
oluşturuyor, süt çıkışından
püskürüyor veya çok az
köpük oluşturuyor.

▪ Süt yeterince soğuk
değil.

▪ Yağsız veya az yağlı
süt kullanılmadı.

▸ Yağsız veya yarım yağlı süt
(yaklaşık 5°C'de) kullanın.

▪ Ayar düğmesi doğru
şekilde üç süt
pozisyonunun birine
çevrilmedi.

▸ Ayar düğmesini önerilen
pozisyon ayarlanıncaya (bkz.
sayfa 23) kadar sağa veya
sola çevirin.

▪ Süt köpürtücüsünün
kapağı kirlenmiş.

▪ Süt köpürtücüsünün
ayar düğmesi
kirlenmiş.

▸ Süt köpürtücüsünün kapağını
ve ayar düğmesini temizleyin
(bkz. sayfa 36).

▪ Bağlantı ağzı kirli. ▸ Bağlantı ağzını temizleyin
(bkz. sayfa 38).

Süt çıkışından süt
akmıyor.

▪ Süt köpürtücüsünün
kapağı kirlenmiş.

▸ Süt köpürtücüsünün kapağını
temizleyin (bkz. sayfa 36).

▪ Süt hortumu
takılmamış veya
doğru takılmamış.

▸ Süt hortumunu süt
köpürtücüsü kapağına takın
(bkz. sayfa 13).

10.3 Diğer olası sorunlar
Sorun Olası neden Çözüm

Cihaz açılmıyor. ▪ Elektrik kablosunun
fişi prize takılmamıştır.

▪ Cihazın elektriği
kesilmiştir.

▸ Fişi prize takın.

▪ Elektrik şalteri açık
değildir.

▸ Elektrik şalterine basın (bkz.
sayfa 14).

Kahve pişirme grubu
çıkarılamıyor.

▪ Cihaz doğru
kapatılmamıştır.

▸ Açma/kapatma tuşuna 
basın (bkz. sayfa 19).

Kireç çözme işleminin
sonunda cihaz üçüncü bir
durulama işlemi talep
ediyor.

▪ Su haznesi MAX
işaretine kadar
doldurulmamıştır.

▸ Damlatma tepsisini boşaltın.
▸ Cihazın talimatlarını uygulayın

ve üçüncü durulama işlemini
yürütün.

Kireç çözme işlemi sona
ermiyor ve cihaz sürekli
olarak sıcak su/buhar
çıkışını takmanızı istiyor.

▪ Sıcak su/buhar çıkışı
kirlenmiştir.

▸ Sıcak su/buhar çıkışını
temizleyin (bkz. sayfa 38).

▸ Kireç çözme işlemini devam
ettirin.
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11 Aksesuarlar

Sorun Olası neden Çözüm

Cihaz ses yapıyor veya
kullanılmadığında küçük
buhar bulutları çıkarıyor.

▪ Cihaz çalışmaya hazır
veya kısa süre önce
kapatıldı.

▪ Buhar püskürtücüye
yoğuşma suyu
damlıyor.

▸ Bu normaldir.
▸ Bunu azaltmak için damlatma

tepsisini boşaltın.

11 Aksesuarlar

Süt köpürtücüsü Sıcak su/buhar
çıkışı

Su sertliği için test
şeridi

Ölçü kaşığı

CaCO
3CaCO

3

Kireç çözücü Bağlantı ağzı kapağı Temizleme fırçası Su filtresi

12 Teknik veriler

Cihazın türü – Tam otomatik kahve makinesi

Model tanımı – CoffeeCenter V6000 45

Gerilim V 220-240

Frekans Hz 50/60

Akım A Maks. 10

Güç tüketimi W 1350

Basınç MPa 1,5 (15 bar)

Su haznesinin kapasitesi l 2,3

Ölçü cm 59,6×45,4×48

Ağırlık kg 26
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13 Bertaraf

13 Bertaraf
13.1 Ambalaj

Çocuklar hiçbir surette ambalaj malzemesi ile oynamamalıdır, çünkü yaralanma ve
boğulma tehlikesi söz konusudur. Ambalaj malzemesini güvenli şekilde saklayın
veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edin. 

13.2 Güvenlik
Usulüne uygun olmayan kullanım (örn. oyun oynayan çocuklar) nedeniyle kazaların
oluşmasını önlemek için cihazı kullanılamaz duruma getirin:
▸ Cihazı elektrik şebekesinden ayırın. Bağlantı sabit bir şekilde yapılmışsa, bu işlem

uzman bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir. Ardından cihazın elektrik
kablosunu kesin.

13.3 Bertaraf

▪  "Üzeri çizili çöp kutusu" sembolü, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın (AEEE)
ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu tür cihazlar, tehlikeli ve çevre
açısından zararlı maddeler ihtiva ediyor olabilir. 

▪ Bu cihazlar, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenmiş bir
toplama noktasında bertaraf edilmeli ve ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte bertaraf
edilmemelidir. Bu şekilde, kaynakların ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmuş
olursunuz.

▪ Ayrıntılı bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçin.
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İthalatçı Adresleri

İthalatçı Adresleri

AU/NZ V-ZUG Australia Pty. Ltd.
2/796 High Street

Kew East 3102, VIC
AVUSTRALYA

LB Kitchen Avenue SAL
Mirna El Chalouhi Highway

Wakim Bldg, Jdeiheh
Beirut

LÜBNAN

CN V-ZUG (Shanghai) 
Domestic Appliance Co. Ltd.
Raffles City Changning Office

Tower 3
No. 1139 Changning Road

200051 Shanghai
ÇİN

RU OOO Hometek
Dubininskaya Street 57 building 1 

113054 Moscow
RUSYA

AT/BE/
DK/DE/
ES/FR/
NO/NL/
LU/SE

V-ZUG Europe BV
Evolis 102

8530 Harelbeke
BELÇİKA

SG V-ZUG Singapore Pte. Ltd.
6 Scotts Road

Scotts Square #03-11/12/13
228209 Singapore

SİNGAPUR

GB/IE V-ZUG UK Ltd.
One Pancras Square

Gridiron Building
N1C 4G London

BİRLEŞİK KRALLIK

TH V-ZUG (Thailand) Ltd.
140/36, 17th Floor ITF Tower,

Silom Road
Suriyawong Sub-district

Bangrak District
Bangkok 10500

TAYLAND

HK/MO V-ZUG Hong Kong Co. Ltd.
12/F, 8 Russell Street

Causeway Bay
HONG KONG

TR GÜRELLER
Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu
06690 ÇANKAYA/ANKARA

TÜRKİYE

IT Frigo 2000 S.p.A
Viale Fulvio Testi 125

20092 Cinisello Balsamo
(Milano)
İTALYA

UA Private enterprise "Stirion" (MIRS
corp.)

Osipova Street 37
65012 Odessa

UKRAYNA

IL Digital Kitchen
Hataarucha 3

6350903 Tel Aviv
İSRAİL

VN V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD.
21st Floor, Saigon Centre, 67 Le

Loi
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 700000

VİETNAM
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15 Servis ve destek
«Arızaların giderilmesi» bölümünde, cihaz çalışırken oluşabilecek önemsiz arızaları
nasıl gidereceğinize yönelik ipuçları verilmiştir. Servis teknisyenine başvurmadan
önce bu adımları uygulamayı deneyebilir ve böylece maliyet tasarrufu
sağlayabilirsiniz.

V-ZUG garanti bilgilerini www.vzug.com →Servis 
→Garanti bilgileri altında bulabilirsiniz. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyun.
Lütfen cihazınızın kaydını zaman kaybetmeden www.vzug.com →Servis 
→Garanti kaydı bölümünden gerçekleştirin. Böylece cihazın garanti süresi içinde
oluşabilecek bir arıza durumunda en iyi desteği alacağınızdan emin olabilirsiniz. Kayıt
işlemi için seri numarasına (SN) ve cihaz tanımına ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgileri
cihazınızın tip etiketinde bulabilirsiniz.
Cihaz bilgilerim:

SN: __________________________ Cihaz: __________________________________

V-ZUG ile iletişime geçmeden önce lütfen bu cihaz bilgilerini her zaman hazır bulundurun.
Teşekkür ederiz.
Tip etiketi cihazın sol tarafında yer almaktadır.

Servis başvurusu
www.vzug.com→Servis→Servis numarası bölümünde size en yakın V‑ZUG servis
merkezinin telefon numarasını bulabilirsiniz.

Teknik sorular, aksesuarlar, garanti uzatma
V-ZUG, cihazın teknik özellikleri ve genel kullanımı ile ilgili sorularınızın yanıtlanması,
aksesuar ve yedek parça siparişlerinizin alınması veya daha kapsamlı servis sözleşmeleri
ile ilgili bilgi sunulması konularında size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
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Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu cihazin teknik ömrü en az 10 yıldır.

İthalatçı Firma:

Güreller Dayanıklı Tüketim Malları

Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0443003114000011

Prof. Dr. Ahmet Taner

Kışlalı Mah. Alacaatlı

Cad. 2873. Sok. No:3

A/1-2 Çayyolu/Ankara

Tel: 0312 447 31 14

Fax: 0312 238 27 36

www.vzug.com/tr/tr/

GÜRELLER MÜŞTERİ

DESTEK HATTI

0312 447 31 14

0312 437 51 56

0312 238 27 32

Üretici firma:

V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
info@vzug.com, www.vzug.com

1097917-02

http://www.vzug.com/tr/tr/
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