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GÜVENLIK UYARILARI

 Tehlike!
Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından 
kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir. 
• Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerek-

tirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. 

 Kablonun hasar görmesi durumunda 
veya değişimi için her türlü risk oluşu-
munu önlemek üzere yalnızca üretici 
tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine 
başvurun.

•  Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
•  Cihaz kullanılmadığında fişini elektrik hattından çıkarın ve 

cihazı kapatın. Cihazı gereksiz yere elektrikte bırakmayın.
•  Tüm elektrikli cihazlar gibi, özellikle küçük çocukların bu-

lunması durumunda, cihazın kullanımı konusunda sağdu-
yulu ve ihtiyatlı olun. 

•  Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirti-
len ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca 
minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat 
çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat 
yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.

•  Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk durumunda, 
prizi uygun olan başka bir tip priz ile kalifiye bir personele 
değiştirtin.

•  Su haznesini boşaltma işlemi sırasında ve cam sürahiyi 
makineden çıkarırken, fişin ve kablonun üzerine sıvı dökül-
memesi için dikkat edin.

 Yanma Tehlikesi!
Cihazın denetimsiz bırakılması yanma veya yanıklara neden 
olabilir veya olur.
•  Bu cihaz “kahve yapmak” için üretilmiştir.  Makineden çı-

kan su veya buhar, ya da makinenin uygunsuz kullanılması 
ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.

•  Kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. 
Tutma yerlerini ve kulplarını kullanın.

•  Cihaza elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken do-
kunmayın.

•  Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle 
sıcak olur. 

 Dikkat!
Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya ciha-
zın hasar görmesine neden olabilir. 
•  Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kay-

naklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
•  Cihazın arızalanması veya hatalı çalışması durumunda 

elektrik kablosunu prizden çekerek cihazı kapatın. Ona-
rım gerektirirse, yalnızca De’Longhi Müşteri Hizmetleriyle 
bağlantı kurun ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını 
isteyin. Yukarıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi, 
cihazın güvenliğini tehlikeye atar.

• Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve 
kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel ka-
pasiteye sahip veya deneyim ve bilgi-
den yoksun kişiler tarafından, dikkatle 
gözetim altında tutulmaları ve cihazın 
güvenli bir şekilde kullanımı ve olası 
risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla 
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynama-
malıdır. Cihazın temizlik ve bakımı, 8 
yaşından küçük veya gözetimsiz çocuk-
lar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve 
kablosunu, 8 yaşının altındaki çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

•  Ambalajından çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden 
emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, cihazı kullan-
mayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danı-
şın.

•  Ambalaj bileşenleri (plastik torbalar, polistirol destekler, 
vs.) tehlike teşkil ettiklerinden çocukların erişebilecekleri 
yerlerde bırakılmamalıdır.

•  Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağın-
da düz bir çalışma zeminine yerleştirin. 

•  Cihazı asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen or-
tamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir). 

•  Cihazı taşımak için cam su tankından tutmayın (A) (Şek. 
9). Cihazı merkez kolonundan veya tabanından tutun (Şek. 
10). 

Lütfen unutmayın:
Bu simge, kullanıcı için önemli önerileri ve bilgileri işaret etmek-
tedir. 
•  Bu talimat kitapçığını cihazın kurulum ve kullanımından 

önce dikkatle okuyun. En güvenli kullanımı ve en iyi sonuç-
ları yalnızca bu şekilde elde edebilirsiniz.

•  Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöne-
liktir. 

 Şuralarda kullanılması amaçlanmamış-



78

tır: dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma 
ortamındaki personel mutfak alanları, 
çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer 
konaklama tipi ortamlarda müşteriler 
tarafından, yarım pansiyon tipi ortamlar

 Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz 
olarak kabul edilir ve tehlikelidir.

•  Bu cihaz, gıda maddeleriyle temas eden malze-
meler ve eşyalarla ilgili 1935/2004 sayılı AT Yönetmeliğine 
uygundur.

•  Cihazı tezgah üzerine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzey-
leri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 5 cm boşluk 
kaldığını ve kahve makinesinin üzerinde en az 20 cm ser-
best alan bulunduğunu kontrol edin.

•  Filtrelikte su ve/veya kahvenin tıkanması ve geri gitmesi 
aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı varken gerçekleşe-
bilir:

 - Çok ince çekilmiş kahve kullanılması
 - İki veya daha fazla kağıt filtre kullanılması
 - Filtrede çok fazla çekilmiş kahve olması

CIHAZIN TANITIMI
A.  Su doldurma haznesi
B.  Isıtma plakası
C. Sürahi var/damlama önleme fonksiyonu düğmesi
D.  Ölçek
E.  Kapak
F.  Optimum kahve demleme düğmesi, ECBC onaylı
G. Üstten dökerek demleme düğmesi
H. Cam sürahi
I. Demleme kahve için filtrelik
L.  Su seviyesi göstergesi
M. Kağıt filtre 1x4
N. Filtrelik tabanı
(*)  Demleme makinesi Avrupa Kahve Demleme Merkezi'nin 

(ECBC) Onay Mührünü taşımaktadır. Demleme makine-
sinin ECBC standardını karşılayabilmesi için F düğmesine 
basmanız gerekir

Kullanmadan önce
Cihaz ilk defa kullanıldığında tüm aksesuarları ve iç devreleri 
kahvesiz 2 demleme işlemi yapılarak yıkanmalıdır. Suyun için-
den akmasına izin verin ve suyu dökün. Cam sürahiyi durulayın 
ve kahve makinesini tamamen temizlemek için işlemi tekrarla-
yın. Daima temiz, soğuk su kullanın.

Bir kahve demleme makinesi seçerken en önemli 
noktalar nelerdir? 
•  İnfüzyon sıcaklığı (92-96°C) 
•  Doygunluk süresi (4 ila 6 dakika) 
•  Çekilmiş kahve ile suyun oranı (125 ml su için 7,5 gram)
De’Longhi Clessidra bu gereksinimleri karşılar ve Avrupa Kahve 
Demleme Merkezi'nin (ECBC) sertifikalarını almaya hak kazan-
mıştır.

Yüksek kalitede demleme fonksiyonu
Yüksek hassasiyetteki demleme teknolojisi sayesinde De’Lon-
ghi Clessidra aromanın en uygun düzeyde çıkarılmasını sağlar 
ve Avrupa Kahve Demleme Merkezi'nin (ECBC) onayını almaya 
hak kazanmıştır: her fincanda mükemmel ve lezzetli kahve elde 
edebilmek için filtre kahve hassas bir sıcaklık aralığında (92°C - 
96°C) demlenir ve infüzyon süresi kontrol altındadır.

Üstten dökerek demleme fonksiyonu
De’Longhi Clessidra özel olarak tasarlanmış duş başlığı ve oto-
matik su akışı denetimi sayesinde yalnızca bir düğmeye basarak 
daha yoğun ve aromalı bir lezzet elde etmek için eşit doygunlu-
ğa sahip çekilmiş kahve elde edilmesini sağlar.

FILTRE KAHVE NASIL HAZIRLANIR  
• Kapağı (E) üstüden kaldırın, sürahiyi kullanarak temiz ve 

taze suyu doldurma boşluğundan (A) hazırlanmak istenen 
kahve sayısını belirten seviye çizgisine kadar doldurun 
(Şek. 2). haznedeki su seviyesini seviye göstergesinden 
kontrol edin (L) (Şek. 3). Bir önlem olarak temin edilen 
sürahiyi kullanmanız tavsiye edilmez.

• Kağıt filtreyi (M) filtreliğe (I) yerleştirin (Şek. 4). Yalnızca 
1x4 kağıt filtre kullanın.

• Filtrelenmek üzere çekilmiş kahveyi ürünle birlikte gelen 
ölçeği (D) kullanarak filtreye koyun ve üstünü eşit şekilde 
düzeltin (Şek. 5). Önerilen miktarlar için tabloyu referans 
alın.  Yüksek kalitede, damlatmalı kahve makinelerine özel 
orta düzey filtrelenmek üzere çekilmiş kahve kullanın.

Yüksek kalitede demleme için önerilen miktarlar: 
Fincan Adedi   Ölçek adedi (*)

10
8
6
4
2

10
8
6
4
2   

(*) 1 seviye ölçeği = 1 ölçüm kaşığı  (7,5 g)
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Tabloda belirtilenler yaklaşık miktarlardır, kişisel tercihe ve kah-
ve tipine göre ayarlanmalıdırlar. 10 ölçeklik maksimum seviyeyi 
asla aşmayın. Karışım elde edilen kahve üzerinde etkilidir. Bu 
yüzden kendi zevkinize en uygun olanı bulmak için farklı karı-
şımlar denemeniz önerilir. 

Lütfen unutmayın: Yüksek kalitede demleme fonksi-
yonunu kullanırken önerilen filtrelenmek üzere çekilmiş kahve 
miktarı bir litre su başına 60 g'dır.
• Havalandırma açıklıkları Şek. 7-8'de gösterildiği gibi ge-

lecek şekilde kapağı (E) cihazın üstünden geri yerine yer-
leştirin ve kapalı haldeki sürahiyi (H) plakanın üzerine düz 
konumda yerleştirin (Şek. 6). Sürahi var/damlama önleme 
fonksiyonu düğmesinin (C) basılı olduğundan emin olun 
(Damlama önleme fonksiyonu paragrafına bakın).

• Yüksek kalitede  demleme düğmesine (F) veya üstten dök-
me (G) düğmesine basın (Şek. 1). Beyaz ışık kahve maki-
nesinin çalışmakta olduğunu gösterir.  Kahve demlenmeye 
başladığında cihaz sesli bir sinyal (bip) verir, demleme 
işlemi sonlandığında da üç bip ile uyarır.  

• Bu fonksiyonu kapatmak için seçtiğiniz düğmeye, Yüksek 
kalitede  demleme düğmesine (F) veya üstten dökme (G) 
düğmesine basın.

•  Kahve süzdürülürken cihazdan dışarı buhar çıkması son 
derece normaldir.

•  Yeni bir demleme işlemi yapmak için Yüksek kalitede  dem-
leme (F) veya üstten dökme (G) düğmesine basarak cihazı 
kapatıp, yeniden başlatın. 

Lütfen unutmayın: İstenilen kahvenin tamamı verilme-
den sürahinin çıkarılması kahve hazırlama işlemini durdurmaz.
Kahveyi dökmeden önce filtreliği çıkarın. 
Demleme işlemi sona erene kadar filtreliği plakaya yerleştirin.

Damlama önleme fonksiyonu
Bu kahve makinesinde, cam sürahinin ısıtma plakasından kal-
dırılması halinde su doldurma haznesinden (A) kahve akmasını 
önleyen bir otomatik damlama önleme fonksiyonu mevcuttur.

Sıcak tutma plakası
Süzdürme işlemi sona erdikten sonra yüksek kalitede  demleme 
(F) veya üstten dökme (G) düğmesini basılı halde bırakırsanız, 
kahve plaka tarafından ideal sıcaklıkta tutulacaktır. Bu fonksi-
yon kahve hazırlama işlemi sona erdikten 40 dakika sonra ken-
diliğinden kapanır. 
Plakayı kapatmak için Yüksek kalitede  demleme (F) veya üstten 
dökme (G) düğmesine basın.

TEMIZLIK VE BAKIM 
Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, 

fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin. 
• Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjan-

lar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.  
• Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
• Su doldurma haznesine (A) kapaktan (E) erişim sağlayabi-

lirsiniz. Gerektiğinde temizleyin. 

KIREÇ ÇÖZME
Eğer bölgenizdeki su sert ise, zaman içinde.Kireç birikimi oluşa-
caktır.  Kireç çökeltileri cihazın iyi çalışmasını engelleyebilir. Her 
25 çalışma çevriminden sonra kireç çözme işleminin uygulan-
ması önerilir.  
İki düğme (F) ve (G) aynı anda yanıp sönerse (yaklaşık her 25 
işlemde bir) cihazda kireç çözme işlemi yapmanız gerekir. 
• Cihaz kireç çözme işlemi sonrasında otomatik olarak sıfırla-

nır.
• Kireç çözme işlemini piyasadan temin edilebilen filtre kah-

ve makinelerine uygun çözücüler ile gerçekleştirin.
• Kireç çözücünün paketi üzerinde yer alan yönlendirmeleri 

izleyerek ürünü sürahi içinde seyreltin;
• Çözeltiyi su doldurma boşluğundan doldurun;
• Sürahiyi ısıtma yüzeyinin üzerine yerleştirin;
 ve
  Yüksek kalitede demleme (F) ve üstten dökme (G) düğme-

lerine aynı anda 1,5 sn'den uzun süre basarak bir fincana 
eşdeğer oranda süzdürme yapıp, ardından cihazı kapatın;

• Cihazı çalıştırarak sadece su ile en azından 2 kez çalkalayın 
(2 dolu su haznesi).

• Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanma-
dığında garanti geçerliliğini kaybeder.

TEKNIK ÖZELLIKLER
şebeke gerilimi:   220-240V˜50-60Hz
Çekilen güç: ICM17210  1800W 
ağırlık:     2,44  kg


