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PARÇALAR VE ÖZELLIKLER
PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Entegre ölçek 
(gösterilmiyor)

Kontrol paneli 
ve LCD ekran

Piston  
(silikon sızdırmaz 
kenarlı paslanmaz 
çelik gözenekli 
filtre gösterilmiyor)

Piston kolu

Kapak

Yumuşak tutacak

Ölçek okuma ekranı

Zamanlayıcı okuma ekranı

Güç düğmesi

Terazi 
düğmesi

Zamanlayıcı 
düğmesi

Iki kat kaplamalı 
paslanmaz çelik karaf
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Terazi 
düğmesi

PRESLI KAHVE MAKINESI GÜVENLIĞI

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

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

sağlamak için Presli Kahve Makinesini suya ya da başka 
sıvılara daldırmayın�

4� Bu cihaz, aletin kullanımı hakkında bu kişinin güvenliğinden 
sorumlu birey tarafından gözetim ya da talimat sağlanmadığı 
durumlarda fiziksel, duyusal veya ruhsal kapasitesi sınırlı 
ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır�

5� Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak üzere 
çocukların gözetim altında tutulması gerekmektedir�

6� Parçalarını takmadan ya da çıkarmadan önce aletin 
soğumasını bekleyin�

7� Cihazı, cihaz arızalandıktan ya da herhangi bir şekilde 
hasar gördükten sonra çalıştırmayın� Aleti incelenmesi, 
onarılması veya gerekli düzenlemenin yapılması için en 
yakın Yetkili Servis Merkezine götürün�

8� Açık havada kullanmayın�
9� Bir sıcak gaz kaynağı veya elektrikli ocak yakınında veya 

üzerinde ya da ısıtılmış fırın içinde kullanmayın�
10� Cihazı kullanım amacı dışında bir amaca yönelik 

olarak kullanmayın�
11� Presli Kahve Makinesini kapağı düzgün şekilde 

kapatılmadan kullanmayın�
12� Tutacağı gevşemiş ya da zayıflamış olan Presli Kahve 

Makinelerini kullanmayın�
13� Presli Kahve Makinesini aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık teli 

veya diğer aşındırıcı malzemeleri kullanarak temizlemeyin�
14� Bu ürün yalnızca evde, kapalı alanda kullanım 

için tasarlanmıştır� Ticari kullanıma uygun olarak 
tasarlanmamıştır�

15� Presli Kahve Makinesini fazladan doldurmayın�
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16� Çok hızlı bir şekilde bastırılması veya 7 kg'den yüksek 

kuvvet uygulanması yanıklara neden olabilir� Yüzünüzü 
presin üst kısmından uzak tutun�

17� Yalnızca kalın öğütülmüş kahve kullanın İnce öğütülmüş 
kahve filtreyi tıkayarak yüksek basınç oluşumuna yol açabilir�

18� Presli Kahve Makinesini kaymayan bir yüzeye yerleştirin�

BU TALIMATLARI SAKLAYIN
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HASSAS PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

ÖNEMLII: Hassas Presli Kahve Makinesini kullanmadan önce, tüm parçalı sıcak deterjanlı 
suda elde yıkayın� İyice kurulayın� Hasar oluşumunu önlemek için ürünü bulaşık 
makinesinde yıkamaktan kaçının ve suya daldırmayın�

IPUCU: Bu adım, kahvenin "çiçek gibi 
açmasını" sağlayacaktır� Kahve tanecikleri 
suya daldırıldığında, tanecikler su üzerinde 
bir "kabuk" oluşturacaktır� Bu, kahvenin 
doğru şekilde hazırlandığını gösteren 
bir işaretti�

PRESLI KAHVE MAKINESININ KULLANIMI

3

Ölçümünüzün darasını almak için Terazi 
düğmesine basın� Ölçek doğruluğunu 
sağlamak için karafa dikkatlice sıcak su 
(91-96°C) dökün (ölçeğin uyum sağlaması 
için yeterli süreyi tanıyın)� İstediğiniz 
bardak sayısına karşılık gelecek şekilde 
su doldurun, ölçek su miktarını otomatik 
olarak hesaplayarak doğru miktarda 
su koyduğunuzdan emin olun� MAX 
(maksimum) dolum çizgisini geçmeyin�

4
Zamanlayıcı düğmesine basın� 
"Kabuğu kırmak" için kahveyi nazikçe 
ileri geri hareketlerle karıştırın�

1

Hassas Presli Kahve Makinesini açmak 
için Güç düğmesine basın� LCD ekranda 
birkaç dakika boyunca --- yazacak, 
daha sonra ürün kullanıma hazır hale 
geldiğinde, ekranda 0 G ve 0:00 dakika 
ifadeleri görüntülenecektir�

2

Kalın öğütülmüş kahveyi kaşıkla karafa 
koyun� Ölçek, kahveyi otomatik olarak 
tartacaktır� Önerilen kahve miktarları 
için "kahve dozaj kılavuzunu" inceleyin� 
Gram biriminden ons birimine geçmek 
için 3 saniye boyunca Terazi düğmesine 
basın� LCD ekranı, 0 G yerine 0,0 Oz 
olarak değiştirilecektir�
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IPUCU: Kahve hazır olduktan ve servis yapıldıktan sonra pistonu kahvenin yağlı 
tanecikleri arasında bırakmayın, yukarı doğru çekin� Bu işlem, temizleme aşamasında 
size fayda sağlayacaktır�

KAHVE DOZAJI KILAVUZU

Fincan Su - gram Kahve - 
gram

Yaklaşık 
kaşık sayısı

2 296 18 2

3 444 28 3

4 591 37 4

5 739 46 5

Kahve Makinenizi kahve taneciği ve suyla doldururken 
Hassas Presli Kahve Makinenizdeki entegre ölçek ile 
aşağıdaki tablodan faydalanın� Kalın öğütülmüş kahve 
kullanın (soldaki resme bakın)�

Önerilen kalın öğütülmüş 
kahve örneği�

PRESLI KAHVE MAKINESININ KULLANIMI

IPUCU: En iyi doldurma şekli için, servis 
öncesinde piston kolunu hafifçe kaldırın�

NOT: Zaman ve sıcaklıkla ölçek değeri de 
artacaktır� Bu normaldir�

5

Kapağı karafın üzerine takın� Pistona 
bastırmayın� Kahveyi suyun dibine doğru 
itin� İtme süresi 4 dakika beklenmesi 
uygun olacaktır� Kahvenin tadına 
bağlı olarak bu süreyi azaltabilir ya 
da artırabilirsiniz�

6

Kahve taneciklerini hazırlanan kahveden 
ayırmak için yavaşça (10-15 saniye) 
ve eşit şekilde pistonu aşağı itin� 
Pistonu aşağı doğru iterken, kahvenin 
taneciklerden arındırılmış olması için 
pistonun dik olduğundan emin olun� 
Kahvenizi hemen bardağa alın ve 
kahvenizin tadını çıkarın�
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HASSAS PRESLİ KAHVE MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ

ÖNEMLII: Hassas Presli Kahve Makinesinin her kullanım sonrasında dikkatlice temizlenmesi 
kritik önem taşımaktadır� Karaf ve piston tertibatının tüm taneciklerden, kahve yağı 
kalıntılarından veya sabundan arındırılacak şekilde düzgünce temizlenmemesi, kahvenizin 
tadını etkileyebilir�

BAKIM VE TEMIZLEME
PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Hassas Presli Kahve Makinesinde 2 AAA pil kullanılır (ürünle birlikte verilir)� Pilleri 
değiştirmek üzere Presli Kahve Makinenizin altında bulunan pil bölmesine ulaşmak 
için yıldız uçlu bir tornavida kullanın�

1

Hassas Presli Kahve Makinesinin tüm 
parçalarını elde temizleyin� Tüm parçaların 
soğumasını bekleyin ve piston kolunu 
karaftan çıkaracak şekilde eğerken 
kaldırın� Yumuşak, nemli bezle yıkayın� 
Yumuşak kuru bir bezle iyice kurulayın� 
Hasar oluşumunu önlemek için ürünü 
bulaşık makinesinde yıkamaktan kaçının 
ve suya daldırmayın�

2

Piston tertibatını temizliğe hazır hale 
getirmek için, öncelikle piston kolunu 
tek elinizle tutun, filtre diski tertibatını 
döndürerek pistondan tamamen 
ayırmak için diğer elinizi kullanın� 
Bu işlem sonrasında filtre diski tertibatını 
kaydırarak kapağı çıkarabilirsiniz�

1
Karafı ters çevirin ve bölme kapağının 
vidasını çıkarmak için yıldız uçlu bir 
tornavida kullanın� Bölme kapağını 
gösterilen şekilde kaldırın�

2
Bölme içindeki 2 AAA pili değiştirin� 
Bölme kapağını yerine takarken vidayı 
kullandığınızdan emin olun�
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BAKIM VE TEMIZLEME

5

Ürünü doğru şekilde yeniden monte 
etmek için lastik kenar parçasının 
uygun şekilde ortalandığından ve 
filtre diski tertibatına tamamen 
oturduğundan emin olun�

3

Daha sonra, gözenekli filtre diskini 
ve lastik kenar parçasını çıkarmak için 
filtre tertibatının üst kısmını nazikçe 
kaldırın� Temizlenecek dört ayrı parça 
bulunmaktadır: filtre üstü, lastik kenar 
parçası, gözenekli fitre diski ve filtre altı�

4

Filtre parçalarını pistondan çıkardıktan 
sonra, her bir parçayı yumuşak ve 
nemli bir bezle temizleyin� Yumuşak 
kuru bir bezle kurulayın� Filtre 
üzerindeki sabun veya kahve yağı 
kalıntıları, hazırlayacağınız bir sonraki 
kahvenin tadını etkileyebileceğinden, 
gözenekli filtreyi tamamen sabundan 
arındırdığınızdan emin olun�
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SORUN GIDERME
Hassas Presli Kahve Makineniz beklenen 
şekilde çalışmazsa lütfen aşağıdaki 
kontrolleri yapın:

-  Kahve fazla koyuysa: Kahveyi tercih ettiğiniz 
hazırlama süresi sona erdikten hemen sonra 
servis ettiğinizden emin olun, aksi takdirde 
kahve özü açığa çıkmaya devam edecek ve 
kahve koyulaşacaktır� 
 
Diğer olası çözümler: Kahvenizi daha kalın 
tanecikli olarak öğütün ve/veya daha az süre 
suya daldırın�

-  Kahve fazla açıksa: Kahvenizi daha ince 
tanecikli olarak öğütün ve/veya daha uzun 
süre suya daldırın�

-  Kullanım sonrasında kahvede acılık ya da hoş 
olmayan bir tat varsa: Hassas Presli Kahve 
Makinesinin iyice temizlenmemesi kahvenin 
tadını etkileyebilir� Her kullanım sonrasında 
tüm parçalardaki sabun, kahve taneciği ve 
yağ kalıntılarının tamamen giderildiğinden 
emin olun� Daha fazla bilgi için "Bakım ve 
temizlik" bölümüne başvurun�

-  Kahve taneciklerini pistonla aşağı iterken 
çok fazla dirençle karşılaşıyorsanız, kahve 
tanecikleriniz fazla ince öğütülmüş olabilir�

-  Kahve taneciklerini pistonla aşağı iterken 
çok az dirençle karşılaşıyorsanız, kahve 
tanecikleriniz fazla kalın öğütülmüş olabilir�

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

Hassas Presli Kahve Makinesini perakende 
satıcıya iade etmeyin - perakende satıcılar 
teknik servis sunmamaktadır�
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GARANTI VE SERVIS

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KİTCHENAİD PRESLİ KAHVE MAKİNESİ GARANTİSİ

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

© 2015� Tüm hakları saklıdır�  
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir�

Garanti Süresi: KitchenAid tarafından 
Karşılanacak Kısım:

KitchenAid tarafından 
Karşılanmayacak Kısım:

Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika: 
5KCM0512E
Satın alma 
tarihinden itibaren 
iki yıl geçerli garanti.

Malzeme veya işçilik 
kusurlarının düzeltilmesi 
için yapılacak yedek 
parça ve onarım amaçlı 
işgücü maliyetleri. Servis 
işlemlerinin Yetkili bir 
KitchenAid Hizmet 
Merkezi tarafından 
gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

A.  Presli Kahve Makinesi, ev içi 
kahve hazırlıkları dışında 
amaçlarla kullanıldığında 
doğan onarım ihtiyaçları.

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

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

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

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

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

 


