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GÜVENLK

Kahve değirmeninin içinde yabancı maddeler olmadığını denetleyiniz.

Temel güvenlik uyarıları
Cihazın bağlanması

Tehlike! Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz
olmasına rağmen elektrik çarp0maları yaratması
hariç tutulamaz..

Dikkat! Şebeke elektrik geriliminin, cihazın
veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.
Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip
ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine
takın.
Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan
başka bir tanesi ile değiştirtin.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı
kalın:
• Cihaza ıslak eller ile dokunmayın.
• Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
• Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir
olduğundan emin olun.
• Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan
fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için
asla kabloyu çekiştirmeyin.
• Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
• Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik
Servis'e başvurun.
• Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne
geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.
• Makinayı asla suya daldırmayın.
• Dikkat: temizlikten önce fişi çekin.
• Elektrik kablosunu masa üzeri veya yüksek
yerlerden aşağı sallandırmayın ayrıca sıcak
yüzeyler ile temas ettirmeyin.
• Cihazı peş peşe 60 saniyeden uzun kullanmayın.
• Cihazı kullanmadan önce 10 dakika
soğumaya bırakın.

Amaca uygun kullanım
Bu cihaz, yalnızca üretilmiş olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır.
Her türlü farklı kullanım, uygunsuz olarak kabul
edilir.
Bu cihaz, ticari kullanıma uygun değildir.
Üretici, cihazın uygunsuz kullanımına bağlı hasarlara cevap vermez.
Asla buz parçalamaya çalışmayın veya kılavuzda
belirtilenlerden farklı şekillerde kullanmayınız.

Kullanım kılavuzu
Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle
okuyun.
- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve
cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.

Tehlike! Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.

ÖNEML NOT: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da
birlikte teslim edin.

Tehlike! Cihazın düşük fiziksel-psikolojikalgısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına,
kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve
gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük
çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin
olmak için izleyin.
• Cihazın düzenlemesini, elektrikli veya gazlı
ocakların yakınında veya üzerinde gerçekleştirmeyiniz.
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ÖN HAZIRLIK ŞLEMLER

CHAZIN TANIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kahve çekirdeği dolum haznesi
Kahve çekirdeği dolum haznesi kapağı
Cihaz gövdesi
ON/OFF düğmesi
Çıkartılabilir üst de irmen
Çekilmiş kahve haznesi
Çekilmiş kahve haznesi kapağı
Arzulanan fincan sayısını seçme düğmesi
Arzulanan kahve çekim ayarını seçme
düğmesi

Kahve değirmenini kullanmadan evvel dış hazne ile
kahve çekirdekleri dolum haznesini temiz ve nemli bir
bezle siliniz.
Çekirdek kahve dolum haznesinin kapağını, çekilmiş
kahve haznesini ve çekilmiş kahve hazne kapağını
sıcak ve sabunlu suyla yıkayınız, durulayarak kurulayınız; bu aksamı bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.
Not : Makineyi yıkamayınız, makinenin her zaman
için kuru olması gerekmektedir.
De irmen kısmını sert kıllı fırça ile temizleyiniz.

KAHVE DEĞRMEN
KONUSUNDA BLGLER

KAHVE DEĞRMENNN
KULLANIMI

Kahvenin mükemmel çekimi, kahvenin lezzet ve
aromasının en iyi şekilde olmasını sağlar. Kahvenin çekim ayarı, kahvenin hazırlanması için kullanılan yönteme bağlıdır.
Genellikle, kahve ne kadar ince çekilirse, kahvenin
hazırlama süresinin de hızlı olması gerekir. Bu nedenle espresso kahve makinelerinde kullanılan
çekilmiş kahve kaynatarak veya daldırarak yapılan
kahve türlerine oranla daha çok daha ince çekilir.
Belirli kullanımlarda (örneğin drip veya süzme
şeklinde kahve hazırlayan kahve makinesi ince
çekim) için kahvenin aşırı ince çekilmiş olması
durumunda, ortaya çıkan kahve, daha fazla kahve
kullanılacağı için, acı ve sert lezzette olacaktır.
Bunun aksi olması yani kahvenin çok kalın çekilmesi durumunda, belli kullanımlarda, hafif ve
sulu bir kahve ortaya çıkacaktır.
Kahvenin doğru ayarda çekilmiş olması halinde,
biaz fazla miktarda kahve kullanmak suretiyle,
sert, ama acı olmayan kahve elde edilebilecektir.
Kahve değirmenleri, farklı ayarlarda kahve çekme
olanağını sunmanın yanı sıra, ayni zamanda homojen bir çekim de temin ederler.
Bu husus, çekilmiş kahvenin her bölümünde eş
derecede alım yapılarak hazırlanmasını sağlar.

•

•

•
•
•
•
•
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Kahve değirmeninin elektrik bağlantısına
takılı olmadığından emin olunuz.
Çekilmiş kave haznesini (6) ve kapağını (7)
doğru konumda yerine monte ediniz.
Söz konusu donanımın sağlıklı bir şekilde cihazın gövdesine (3) oturmuş olduğundan
emin olunuz.
Kahve çekirdeği dolum haznesinin kapağını
(2/şekil A) çıkartınız ve çekirdek kahve haznesini arzulanan seviyeye kadar doldurunuz
(1/şekil B). Hazne üzerinde “MAX” ibaresi ile
gösterilen azami seviyeden fazla doldurmayınız.
Kapağı yerine yerleştiriniz ve bastırmak suretiyle tam oturmuş olduğundan emin olunuz (şekil C). Kapak yerine tam
oturmamışsa, kahve değirmeni çalışmaz.
Not: Bu ürün yalnızca tam kahve çekirdeği
çekmek için tasarlanmıştır.
Arzulanan fincan sayısını belirleyen düğme
(şekil D) vasıtasıyla arzulanan çekilmiş kahve
miktarını belirleyiniz.
Kahve çekim ayarını arzulandığı şekilde ayar
düğmesi (şekil E) vasıtasıyla ayarlayınız.
Fişi elektrik prizine takınız.
Cihazı çalıştırmak için ON/OFF (4) düğmesine basınız.
Çekilmek istenen kahve miktarı belirlendikten
sonra, makine otomatik olarak duracaktır.
Cihazı, çekirdek kahvenin çekim işleminin bitmesinden önce durdurmak istemeniz halinde,
ON/OFF düğmesine (4) basınız (şekil F).
Çekilmiş kahve haznesini yerinden çıkartınız,
hazneyi hafifçe sallayınız, kapağını çıkartınız
ve içerisindeki çekilmiş kahveyi kahve makinesinin filtresine boşaltınız veyahut da bir
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kaşık vasıtasıyla aktarınız.
Yeniden çekilmiş kahve gereksiniminiz oldukça, ayni işlemleri tekrarlayınız. Çekilmiş
kahve miktarının çekilmiş kahve haznesi (6)
üzerinde yer alan ve “MAX” ibaresi ile gösterilen azami seviyeyi geçmemesine dikkat ediniz.
Yapılmış olan ayarlar, bir sonradan yapacak olduğunuz ayarlara kadar değişmeksizin sabit olarak kalırlar.

KAHVE ÇEKM KAHVE MAKNES TP
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ÖNEML !
Cihazın sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışmasını
temin edebilmek amacıyla aşağıdaki hususlara
dikkat ediniz :
- kahve çekirdeği dolum haznesi kapağının (2)
yerine tam oturmuş olması.
- Çekilmiş kahve haznesinin (6) ve kapağının
(7) cihaz gövdeyi üzerinde doğru konumda
yerine monte edilmiş olması.

nce
Orta / nce

Espresso
Sabit “drip” / filtre tipi otomatik
Amerikan kahve makinesi

Orta

Sabit “drip” / filtre tipi otomatik
Amerikan kahve makinesi

Orta / ri
ri

Süzme
“French pres” tipi pistonlu filtre

Tavsiye olunan kahve çekim ayarları :
Arzulanan fincan sayısını seçimi hususunda tavsiyeler
- Arzulanan fincan sayısını belirleyen düğme
(şekil D) vasıtasıyla arzulanan çekilmiş kahve
miktar ayarını programlayınız.
- Kahve değirmeni, seçilen her 1 fincan için bir
çorba kaşığı kahve çeker.

BAKIM
-

KULLANIM TAVSYELER
-

-

-

-

-

Çekirdek kahvenin serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi tavsiye olunur. Çekirdek kahveyi
şeffaf olmayan ve hava geçirmez bir şekilde kapalı kapta muhafaza ediniz.
Yalnızca o an için ihtiyacınız olan miktarda kahveyi çekiniz. Arzulanan kahve çekim ayarının belirlenmesi hususunda tavsiyeler.
Arzulanan kahve çekim ayarını belirleyen düğme
(şekil E) vasıtasıyla, kahve makinesi veya kullanılan kahve türüne göre, çekim çeşidini ayarlayınız.
Genellikle, suyun kahveden geçiş süresinin hızlı
olması halinde, çekilmiş kahvenin de daha ince
çekilmiş olması gerekir. “Orta” incelikte çekilmiş
kahve, filtre kahve hazırlamak için uygun olur,
espresso kahve için kahvenin “çok ince” çekilmiş olması gerekir.
lk kullanım için, orta seviye bir ayar yapılması
tavsiye olunur, bu suretle bir sonraki kullanımlarda ayarı kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Cihazı birkaç kez kullandıktan sonra, kendi
zevkinize ve kendi kahve hazırlama yöntemlerinize en uygun çekim ayarını tespit edebileceksiniz.
Cihazın çalışması esnasında kahve çekim
ayarında değişiklik yapmayınız.

-

-

-

-
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Kahvenin lezzet ve aromasının tam olarak muhafaza edilebilmesi amacıyla her kullanım sonrasında çekilmiş kahve haznesini boşaltınız.
Kahve değirmenini temizlemeden evvel elektrik
bağlantısını kesiniz.
Ne kahve değirmenini ne elektrik kablosunu ne
de fişini suya sokmayınız ve suyun altına tutmayınız.
Cihazı temizlemek için kuvvetli çözücü deterjanlar ve aşındırıcı süngerler kullanmayınız.
Çekilmiş kahve haznesi ile kapakları sıcak ve sabunlu su ile yıkayınız.
Cihazın üst tarafında yer alan değirmeni (5) yerinden çıkartmak için, kahve çekim ayar düğmesini (şekil E) “ince” konumuna getiriniz, bunu
müteakiben kahve değirmeninin frezesinin üst
kısmını parmaklarınızla kavramak suretiyle saat
yönünde döndürünüz, dikine çekerek yerinden
çıkartınız.
Çekirdek kahve dolum haznesinin (1) iç kısmını
nemli bir bez kullanmak suretiyle itinalı bir
şekilde temizleyiniz.
Cihazın üst tarafında yer alan frezeyi tekrar yerine yerleştirmek için, kahve çekim ayar düğmesini (şekil E) “iri” konumuna getiriniz, bıçağı
yerleştiriniz ve bir sefer saatin aksi yönünde döndürünüz.
Çekilmiş kahve doz ayar düzeneğini ve cihaz
gövdesini nemli bir bez kullanarak, itinalı bir

şekilde temizleyiniz ve bu esnada kahve doz ayar
düzeneğinin her hangi bir nedenle tıkanmış olmamasından emin olunuz.

TEKNK VERLER
Gerilim; 220-240 V~ 50/60 Hz
Kullanılan kuvvet: 110W
Ağırlık: KG79: 1,5 Kg
Ağırlık: KG89: 1,7 Kg

MAKNELERE GÖRE KULLANILAN KAHVE MKTARLARI :
Espresso kahve makinesi :
- 1 ons (yaklaşık 30 gram) bir doz espresso
kahve için 1 çorba kaşığı

Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:
• Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE;
• EMC 89/336/EEC direktifi ve sonraki
değişiklikler 92/31/EEC ve 93/68/EEC.
Gıda maddeleri ile temasa yönelik materyaller ve
nesneler Avrupa 1935/2004 kararname talimatları
ile uyumludur.

“Drip” türü filtre kahve, “French pres” tipi pistonlu filtre, süzme kahve :
- 1 fincan kahve (5 ons veya 140 gram) için bir
doz 1-2 çorba kaşığı

ARIZALARIN TESPT KILAVUZU
NEDENI / ÇÖZÜMÜ

SORUN

Cihaz fişinin prize tam takılı olduğundan ve prizin
sağlam olduğundan emin olunuz.
Cihaz çalışmıyor.

Kahve çekirdeği dolum haznesi kapağı yerine tam
ve doğru olarak yerleştirilmemiş.
Kahve çekirdeği dolum haznesi yerine tam ve
doğru olarak yerleştirilmemiş veyahut da kahve
çekirdeği dolum haznesi kapağı doğru yerleştirilmemiş yahut da hiç takılmamış.
Cihaz aşırı ısınma yapıyor. Motorun termik sigortası atmış. Yetkili teknik servis merkezi ile irtibata
geçiniz.

Cihaz çalışırken duruyor.

Çekirdek kahve veya çekilmiş kahve haznelerinin
azami kapasite seviyesi üzerinde dolum yapılmış.

Cihazın üst tarafında yer alan frezenin doğru
takılmış olduğunu kontrol ediniz. (yukarıda yer
alan bakım bölümüne bakınız).

Kahve çekim ayar düğmesi çalışmıyor.
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