
RI9604 (SUP 049EU)

GAGGIA CADORNA 
PRESTIGE



Kontrol Paneli

Beverage menu / İçecek Menüsü / Menu dranken / 
Ristretto

Coffee / Kahve / 

Kahve / 

Kahve / 

Kahve / 

Kahve / 

Kahve / 

Su /

Kahve /

Süt /

Süt /

Kahve /
Süt /

Kahve /
Süt /

Kahve /
Süt /

Kahve /
Süt /

Kahve / 

Su / 

Süt / 

Süt / 

Kawa 30 ml
Cortado

Coffee / Kawa 40 ml
Milk / Melk / Mleko 30 ml

Espresso
Coffee / Kawa 40 ml

Flat white
Coffee / Kawa 40x2 ml

Milk / Melk / Mleko 80 ml
Espresso lungo

Coffee / Kawa 80 ml
Café au lait

Coffee / Kawa 90 ml
Milk / Melk / Mleko 90 ml

Coffee / Kawa
Coffee / Kawa 120 ml

Latte macchiato
Milk / Melk / Mleko 240 ml

Coffee / Kawa 40 ml
Americano

Coffee / Kawa 40 ml
Water / Water / Woda 110 ml

Latte macchiato XL
Milk / Melk / Mleko 300 ml

Coffee / Kawa 50 ml
Cappuccino

Milk / Melk / Mleko 120 ml
Coffee / Kawa 40 ml

Sıcak Köpüklü Süt / 
Opgeschuimde melk / Spienione mleko

Milk / Melk / Mleko 180 ml
Cappuccino XL

Milk / Melk / Mleko      lm 081 
Coffee / Kawa 70 ml

Hot water / Heet water / 
Water / Water / Woda 150 ml
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İlk Kurulum

Süt Sürahisi (Karafı)

1

2

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

FILLING WATER CIRUIT

to start press

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

Confermi di voler 
cambiare la lingua 

in Italiano?

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

WATER HARDNESS

2
3

4

1

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

In the next steps
we will set the correct
water hardness level

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

Are you sure you
want to select
2 zone red?

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

LANGUAGE

LIETUVOS
SLOVENIJA

ENGLISH

ITALIANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

PORTUGUÊS
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WATER HARDNESS

1
2

3

4
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Welcome

1 sec.
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LANGUAGE

SLOVENIJA
CECO

LIETUVOS

ENGLISH
ITALIANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

1 min.
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GAGGIA AİLESİNE HOŞGELDİNİZ!

Gaggia Cadorna Prestige'i satın aldığınız için teşekkür 
ederiz!

Bu kullanımı kolay makine, size her gün mükemmel kahveli 
içecekleri garanti eder. Sezgisel arayüzü ile 14 içecek 
arasından seçim yapabilir ve bunları özelleştirebilirsiniz.
Ayrıca kişiselleştirdiğiniz bu içecekleri mevcut 4 farklı profile 
kaydedip dilediğiniz zaman bu içeceklere anında 
ulaşabilirsiniz.

Testlerimizde gerçek kahve kullanıldığından 
makinenizde kahve kalıntıları bulunuyor olabilir. Fakat 
bu, makinenizin bütünlüğüne gölge düşürmemektedir. 
Satın aldığınız ürünün yepyeni bir makine olduğundan 
emin olabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda kurulum, kullanım, temizleme ve 
kireç çözme işlemleri için tüm bilgileri bulacaksınız. İlk defa 
kullanmadan önce, lütfen ayrıca verilen güvenlik el kitabını 
okuyunuz ve ileriki kullanımlar için saklayınız.
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Makineye genel bakış (Figür 2)

1 Kontrol paneli 13 Demleme grubu

2 Ayarlanabilir kahve dağıtım ağzı 14 Servis kapağı

3 Su tankı kapağı 15 Kahve atığı gözü

4 Kahve çekirdeği kap kapağı 16 Kahve atık kabı

5 Hazır çekim kahve bölmesi 17 Damlalık tepsisi

6 Güç kablosu soketi 18 Damlalık tepsisi ızgarası

7 Espresso tepsisi yerleştirme yuvası 19 Espresso tepsisi

8 Tam dolu damlalık göstergesi 20 Su sertliği test edicisi

Su filtresi9 Su tankı 21

10 Aroma kapağı 22 Hazır çekilmiş kahve ölçme kepçesi

11 Kahve öğütücü ayar düğmesi 23 Yağlayıcı

12 Kahve çekirdeği kabı 24 Güç kablosu
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Kontrol paneli ve ekran

Multifonksiyon butonları
Ekranın sağ ve sol tarafında bulunan multifonksiyon butonları fonksiyon seçme ve
o anda ekranda gösterilen içeceği seçmek için kullanılır.

Kontrol paneline genel bakış (Figür 1)

1/2 MULTIFUNCTION düğmeleri Ekranda gösterilen fonksiyonu seçin

Bu kahve makinesi, kullanımı kolay, sezgisel bir ekrana sahiptir. 
Her düğmenin ayrıntılı açıklaması için lütfen aşağıya bakın.

3 ON/OFF  Düğmesi

Düğmesi

Birkaç saniyeliğine basılı tutarak
makineyi açıp kapatın

5 HOME  Düğmesi İçecek menüsünü açın

4 MY FAVOURITES Kişisel profilleri açar

6 CLEAN/SET  Düğmesi Temizleme ve ayarlar menüsünü açın

7 START/STOP  Düğmesi
Seçilen içeceğin bardağınıza doldurulmasını
başlatın/durdurun veya ekranda belirtilen
işlemi başlatın/durdurun

MY FAVORITES        HOME        ve  CLEAN/SET         butonu aynı zamanda 
ÇIKIŞ butonu olarak da işlev görmektedir. Bu iki tuştan birine basarak
bulunduğunuz ekrandan çıkabilir ve ve ana menüye geri dönebilirsiniz. 

 

01

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

3 4 5 6 7

21

ESPRESSO

CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO

COFFEE

01

my favourites

my favourites

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

ESPRESSO

CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO

COFFEE



Çıkış almak için START/STOP         butonuna basın
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İlk kurulum
 Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzun başında bulabileceğiniz figürlerde
açık bir şekilde anlatılan birkaç kolay adımı uygulamak önemlidir.

Not: Daha lezzetli kahveler için, makinenin kendi kendini ayarlayabilmesi adına 
ilk başlangıçta 5 bardak kahve hazırlamanızı öneririz.

Manuel durulama döngüsü
İlk kurulumda ya da uzun bir süre kullanılmadığında manuel olarak durulama
yapılması gerekmektedir.

1 Kahve çıkışının altına bir kap koyun, sayfalar arasında geçiş yapıp 
“ESPRESSO LUNGO”’yu seçin.

2 

3 Akışı sağlamak için START/STOP         tuşuna basın. Makine sıcak suyu 
dışarı çıkaracaktır.

START/STOP

START/STOP

4 Kabı boşaltın ve buhar tüpünden klasik pannarelloyu çıkarın.

5 Kabı buhar çubuğunun altına koyun ve “SICAK SU”yu seçin.

6 

7 Kabı boşaltın ve 5-7 adımlar arasını su tankı boşalana kadar tekrar edin.
Bittiğinde su tankını MAXIMUM seviyesine doldurun8

Hazır çekim kahve koymadan “       ” butonuna basın
START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

ESPRESSO

CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO

COFFEE
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CLEAN / SET SETTINGS
WATER HARDNESS

1 

2

3 
      

INTENZA+

1 A

2 A

3 B

4 C
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“Filter expired, replace or disable it”

1 CLEAN/SET SETTINGS” 

WATER FILTER    

ACTIVATE

a

2 

3 

 
START/ST P

START/ST P

 

A

B

C = 

1 CLEAN/SET 
“SETTINGS” 

WATER FILTER “      ”

a

2 

REPLACE
DISABLE “      ”

3 



İÇECECEK ADI AÇIKLAMA

Ristretto Küçük bir fincanda servis edilen ristretto, demlenme süresi normal bir 
espressodan daha kısa olan bir espressodur. Bu nedenle, bir ristretto 
kafein açısından daha düşüktür.

Espresso, dünya çapında gerçek "İtalyan kahvesi" olarak bilinir. Küçük bir 
kapta servis edilir. Benzersiz özellikleri, tam ve yoğun bir aroma ve kompakt,
doğal kremanın üst katmanıdır. 1938'de Achille Gaggia tarafından icat edilen
sıcak suyla basınçlı ekstraksiyon işleminin sonucudur.
Espresso lungo, daha uzun bir ekstraksiyon süresine sahip bir espresso shot'tır.
Farklı aromatik yoğunluk ve daha yüksek kafein içeriği ile daha seyreltilmiştir.
Orta boy bir kapta servis edilir.

Kahve, espressodan daha fazla su ile hazırlanan bir içecektir. Daha hafif bir
aroması vardır ve orta-büyük bir kapta servis edilir.

Bir Americano, sıcak su ve espressoyu birleştirerek hazırlanan daha az 
yoğun bir kahve içeceğidir.

Cappuccino, dünyanın en sevilenleri arasında yer alan bir İtalyan klasiğidir.
Espresso, süt ve en az 1 cm kalınlığında süt köpüğü ile hazırlanır.
Büyük bir kapta servis edilir.
XL cappuccino, daha fazla miktarda espresso ve sütle hazırlanan
cappuccino'dur.

Cortado, az miktarda sütle yapılan espressodan oluşan Arjantin içeceğidir. 
Genellikle küçük bir bardakta servis edilir ve İspanya, Portekiz ve Latin
Amerika'da popülerdir.

Düz beyaz, güçlü baskın kahve aromasına sahip Avustralya menşeli bir
içecektir. Hafif kadifemsi bir köpük tabakasıyla kaplı bir çift espresso ve
sütten oluşur.

Espresso

Espresso lungo

Coffee

Americano

Cappuccino

Cortado

Flat white

Café au lait

Latte macchiato

Sıcak Süt (Köpürtülmüş)

Sıcak Su

Eşit miktarda kahve ve sütten oluşan bir içecektir. İnce bir süt köpüğü
tabakasıyla bile zenginleştirilebilir. Büyük bir kapta servis edilir.

sıcak süt, bir ölçek süt köpüğü ve az miktarda espresso ile hazırlanır.
Üç farklı tabakanın birbirinden ayrılmasının görülebilmesi için uzun, 
şeffaf bir bardakta servis edilir.
XL Latte macchiato, daha fazla miktarda hazırlanan bir Latte macchiato’dur.
Uzun şeffaf bir bardakta servis edilir.

Köpüklü süt, cappuccino, latte macchiatos ve diğer bazı içeceklerin
yapımında kullanılır. Kompakt, homojen bir süt köpüğü tabakasıdır.

Sıcak çaylar, infüzyonlar ve hazır içecekleri hazırlamak için kullanılabilir.

12
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START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

ESPRESSO

CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO

COFFEE

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

4 START/STOP 

İ

 
START/ST P

START/STOP   
START/ST P

Espresso tepsisi

Espresso tepsisini damlama tepsisinin ızgarasından kaldırın ve çizimde
gösterildiği gibi özel yuvaya yerleştirin.

Bu makine, geleneksel bir espressodan bir dizi farklı içeceğe kadar kusursuz
sonuçları garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Üstünde lezzetli bir doğal
"krema" tabakası olan bir İtalyan espressosunun tadını çıkarmak istiyorsanız
ve geleneğin belirlediği gibi, bu amaç için özel olarak tasarlanmış
"Espresso Tepsisi" ni kullanmanızı öneririz. Bu tepsi, kompakt, homojen
bir "krema" ve sıçramasız demleme için mükemmel yükseklik sağlayan 
geleneksel espresso fincanlarının kullanımına izin verir.

Kahve Demleme
Çekirdek kahve kullanarak kahve demleme

2

Uyarı: Espresso yaparken sadece kahve çekirdeklerini kullanın. Makineye
zarar verebileceğinden kahve çekirdeği haznesine önceden çekilmiş, 
kavrulmuş, dondurularak kurutulmuş veya hazır kahve koymayın.

İpucu: Daha sıcak bir kahvenin tadını çıkarmak için fincanları sıcak suyla
önceden ısıtın.

1 
Espresso tepsisini yerleştirdikten sonra, kahve çıkış ağzının altına bir 
fincan yerleştirin, kullandığınız fincanın boyutuna göre kahve çıkış ağzını
kaldırın veya indirin. İçecek menüsüne erişmek için HOME       tuşuna basın.

HOME

3 
İstediğiniz kahveyi seçtikten sonra, "       " tuşunu kullanarak 
AMERICANO'nun yanı sıra aynı anda iki fincan hazırlamak mümkündür.
 

İstenilen kahveyi bulmak ve seçmek için çeşitli sayfalara göz atın.
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3

4 START/STOP

İ

 
START/ST P

START/STOP   

1

2

  

START/ST P

START/STOPmy favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinin
hazırlanması
Süt sürahisinin doldurulması

Note Süt sürahisini kullanmadan önce, aşağıda anlatıldığı gibi iyice temizleyin.

Süt sürahisi kullanımdan önce veya kullanım sırasında doldurulabilir.

Kapağı şekildeki gibi kaldırın (süt sürahisi).1



2 Sütü sürahiye dökün. Süt seviyesi minimum
(MIN) ve sürahi üzerindeki maksimum (MAX) çentikler. Kapağı değiştirin.
Süt sürahisinin yerleştirilmesi

Dağıtım musluğunun (1) kilidini açmak için iki yan düğmeye basın 
ve hafifçe kaldırın.

Su dağıtım musluğunu çıkarın (takılıysa)

Süt sürahisinin yerleştirilmesi

1

2 Süt sürahisinin dağıtım ağzını (l )konumuna getirin.
Süt sürahisinin çıkarılması

Süt sürahisinin çıkarılması
Sürahiyi damlama tepsisinden doğal olarak serbest kalana kadar yukarı doğru
döndürün ve çıkarın.

3 Hafifçe eğin ve damlama tepsisine oturana (yakalayana) kadar makinenin
kılavuzlarına doğru kaydırın.

Not sürahiyi yerleştirirken zorlamayın.

15



Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinin dağıtımı

İpucu Daha sıcak bir içeceğin tadını çıkarmak için fincanı sıcak suyla önceden ısıtın.

sıcak su dağıtım ağzını takın

İpucu:

1 HOME 
HOME

düğmesine basın ve menüden istediğiniz içeceği seçin.

 -  İstediğiniz içeceğin düğmesine basın ve kahve çıkış ağzının veya dağıtım
ağzının altına uygun bir fincan veya bardak yerleştirin.

 -  START/STOP 
START/STOP

Seçilen içeceği demlemeye başlamak için                                     düğmesine basın.

Makine fincan veya bardağa önceden tanımlanmış miktarda köpüklü süt verecektir. 
Kahve veya köpüklü süt, seçilen içeceğe bağlı olarak önce verilebilir.

Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinizi verdikten sonra, sürahinin hızlı
temizleme prosedürünü 10 saniye içinde tamamlamak en iyisidir. 
Ancak, prosedür daha sonra açılarak da gerçekleştirilebilir.
CLEAN/SETTING           ile temizlik menüsü ekranda gösterilir.
Temizleme işlemi sürahide süt ile yapılabilir.

2

İçecekleri dağıtmadan önce kişiselleştirmek isterseniz, "İçecek özelleştirme"
bölümüne bakın.

3

clean/setting

Not Makineyi günde en az bir kez hızlı temizleme prosedürü ile
temizlemenizi öneririz.

Onaylamak için START/STOP          düğmesine basın, ya da prosedürü
daha sonra gerçekleştirmek için “     ” düğmesine basın.

 

 
START/STOP

SICAK SU DAĞITIMI
Dikkat : Makine sıcak su hazırlamaya başladığında, sıcak su dağıtım ağzı 

  buhar ve sıcak su püskürtebilir. Hazırlığın bitmesini bekleyin.

1
1

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

START QUICK MILK CLEAN?

5:00 min

to start press

16

İpucu: Köpük için en iyi sonuçları elde etmek için protein içeriği en az %3 olan
soğuk süt (yaklaşık 5°C sıcaklıkta) kullanın. Tam yağlı veya yarım yağlı
süt kullanabilirsiniz. Yağsız süt, soya sütü veya laktozsuz süt de kullanabilirsiniz.
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İ

1 HOME  
H E

2 İ

3 
İ

 

 

 

 

 

4 

5 
TEMP

 

2

2

HOME
HOME        düğmesine basın ve yeşil ok düğmelerini “          ” kullanarak ekrana
göz atın HOT WATER seçeceğini seçin 

Dikkat sıcak su dağıtma musluğu takılı olduğunda yalnızca ANA ekrandan
"HOT WATER" öğesini seçin.

“HOT WATER” düğmesine basın. Son olarak START/STOP          düğmesin
basarak dağıtıma başlayın.

3

3

START/STOP

Not: START/STOP           düğmesine basarak demlemeyi istediğiniz
zaman durdurabilirsiniz.

 
START/STOP

 

Başlamadan önce su hacmini özelleştirmek isterseniz, lütfen "İçecek özelleştirme" 
bölümüne bakın.

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

ESPRESSO

CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO

COFFEE

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

SSO LUNGO

CAFÈ AU LAIT ACQUA CALDA

AMERICANO

START/STOPmy favourites HOME clean/setting

30 ml

medium

ESPRESSO

COFFEE

TEMP

START/STOPmy favourites HOME clean/setting

ESPRESSO

COFFEE

30 ml

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

ON/OFF
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6  İ

8 

START/STOPmy favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

7 Çekilmiş kahveyi kullanmak için        tuşuna basın.

Not bu işlev, her seferinde yalnızca bir kahvenin alınmasına izin verir.

Not bu işlev, çekilmiş kahve için kullanılamaz.

START/STOPmy favourites HOME clean/setting

30 ml

medium

ESPRESSO

C

OFFEE

TEMP

1

2

3

4

5

1 En hafif
2 Hafif
3 Normal
4 Güçlü
5 Çok Güçlü

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

9 İçecek özelleştirildikten sonra, “       ”düğmesine basarak onu belirli bir
profilde kaydedebilirsiniz.

Uygun olan 4 profilden dilediğinizi seçip kaydedebilirsiniz.10

 -

HOME

"İçecek özelleştirme" bölümünde 9. ve 10. maddelerde anlatıldığı gibi
  HOME       düğmesini kullanarak;

 - MY FAVOURITES 
my favourites

Aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi düğmesini kullanarak

3  " düğmesine basın.

4 İçecek ekranları görüntülenecektir. Profilinize kaydetmek istediğiniz içeceği 
seçin ve "İçecek özelleştirme" bölümündeki 3. ila 8. arasındaki adımları
izleyerek özelleştirin.

1 MY FAVOURITES 
my favourites

 düğmesine basın
Tercih ettiğiniz rengi seçin2

START/STOPmy favourites HOME clean/setting

CHOOSE YOUR

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

ADD DRINK

BİR PROFİL YARATMA
Profil yaratmanın 2 yolu vardır;



1 

2 

3 

4 

Profile kaydedilen içeceği “EDIT       ” tuşu ile değiştirebilir ya da
“DELETE     ” tuşunu kullanarak silebilirsiniz. 

5 Kişiselleştirilmiş içeceği profilinize kaydetmek için "       " düğmesine basın.
Bu noktada, ESC düğmelerinden birine basarak içeceği alabilir veya menüden
çıkabilirsiniz. HOME 

HOME

 , MY FAVOURITES 
my favourites

, CLEAN/SETTING  
clean/setting

Kaydedilen içecek artık tercihler listenizde mevcuttur ve seçilen profille
aynı renklerde küçük bir kalp ile işaretlenmiştir.

6

Not: MY FAVOURITES        düğmesi ile HOME menüsünden içeceğin kaydedilmesi
mümkün değildir. Bunun yerine, "        " düğmesini kullanın, aksi takdirde az
önce uyguladığınız favori ayarları kaybedersiniz.

my favourites

Not Profil ikonunun rengi “      ” kullanıldıktan sonra değişir.

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

30 ml

medium
ESPRESSO

COFFEE

TEMP

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

ESPRESSO ADD DRINK

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

DELETEDIT

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

CHOOSE YOUR
PROFILE

10

19



20

Temizlik ve bakım
Düzenli temizlik ve bakım, makineyi mükemmel durumda tutar ve mükemmel
kahve tadı, sürekli kahve akışı ve mükemmel bir süt köpüğü sağlar. Makinenin
çıkarılabilir parçalarının ne zaman ve nasıl temizleneceğini öğrenmek için lütfen
aşağıdaki tabloya bakın. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili bölümü okuyun

5 

İ

Cleaning table 
Parça Açıklaması Ne zaman temizlenir Nasıl Temizlenir

Süt Karafı (Sürahisi) Kullanım Sonrası Süt bazlı içeceğinizi hazırladıktan sonra belirtilen
“QUICK CLEAN” işlemini makineye uygulayın.

Günlük Süt kabını ve süt emme borusunu, "Süt sürahisinin
akan su altında temizlenmesi" bölümünde açıklandığı
gibi, 4. ve 11. maddelerdeki gibi temizleyin

Süt sürahisini sökün ve tüm parçalarını akan su
altında temizleyin.

Makine üzerinde belirtildiği gibi "DEEP CLEANING"
işlemini başlatın. Bu temizlik döngüsü için, süt
devrelerini temizlemek üzere Philips "Süt devresi
temizleyicisi" ni kullanın.

Haftalık

Aylık

Demleme grubu Haftalık demleme grubunu çıkarın ve akan su altında
temizleyin.

Dolu damlama tepsisi  Damlama tepsisi ızgarasında
kırmızı işaret göründüğünde

Damlama tepsisini boşaltın ve akan su altında
temizleyin.

"Demleme grubunun temizlenmesi ve yağlanması"
bölümüne bakın.

Kullanıma bağlı olarak

Yağlı kahve kalıntılarını gidermek için demleme
grubunu Gaggia kahve yağı çıkarıcı ile temizleyin

Aylık

Kahve atık kabı Makine ne zaman gerektirirse Kahve fincanı haznesini boşaltın ve akan su altında
temizleyin. Bu prosedür sırasında makinenin açık
olduğundan emin olun, aksi takdirde kahve fıçıları
haznesi sıfırlanmaz.

Su tankı  Haftalık    Akan su altında temizleyin.
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Parça açıklaması Ne zaman temizlenir Nasıl temizlenir

Kullanıma bağlı olarak

Su tankı  Haftalık    

Haftalık    

Akan su altında temizleyin.

Bir kaşık sapını kullanarak aşağıda gösterildiği
gibi üst kısmı temizleyin.

Ön-çekilmiş 
kahve bölmesi / 
kahve çıkış kanalı 

Espresso tepsisi Espresso tepsisini çıkarın ve akan suyla temizleyin.
Bulaşık makinesinin üst kısmında da yıkayabilirsiniz.

Süt karafının temizlenmesi
Süt sürahisi temizleme programları
Makinenin süt sürahisini temizlemek için iki programı vardır: hızlı temizleme ve
derinlemesine temizlik. Her iki program da “CLEAN / SETTING          ” düğmesi
ve ardından "CLEAN" düğmesine basılarak seçilebilir.

 
clean/setting

Hızlı temizlik, süt bazlı bir içecek verildikten sonra da önerilmektedir. 
Her iki program için de ekranda gösterilen talimatları izleyin.

 - QUICK CLEAN (Hızlı Temizlik) Programı
Hızlı temizleme programı, süt çıkış ağzının temizlenmesini içerir. 
Temizleme işlemi sürahide süt ile yapılabilir.
 - DEEP CLEAN (Derin Temizlik) Programı (Karaf için)

Sürahi için derinlemesine temizlik programı, Philips "Süt haznesi temizleyici"
ürünü kullanılarak tüm süt devresinin dikkatli bir şekilde temizlenmesini içerir.
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Süt sürahisinin akan su altında doğru şekilde
temizlenmesi.
Süt sürahisini dikkatlice temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyerek tamamen sökmeli
ve akan su altında yıkamalısınız:

1
2 Süt dağıtma musluğunu "     " konumuna çevirin (Şek. 24)

Süt dağıtma musluğunu kapaktan kaldırın (Şek. 25)
Süt emme borusunu çıkarın (Şek.26)

Kapağı çıkarmak için açma düğmelerine basın (Şek. 23).
3
4
5 Süt çıkış ağzının kapağını açmak için okla gösterilen düğmeye basın (Şek. 27)

Halkayı süt sürahisi dağıtıcısından çıkarın (Şek.29)
Süt köpüğü ünitesini yukarı doğru çekin (Şek. 30)
Desteği süt köpüğü ünitesinden dışarı çekin (Şek. 31)
Desteği dışarı doğru çekin ve kalan kısımdan çalıştırın (Şek. 32)
Tüm parçaları ılık suyla temizleyin.
Tüm parçaları ters sırayla yeniden birleştirin.

6 Kapağı çıkarmak için, dağıtıcının yanlarına hafifçe bastırın ve dağıtıcıdan çıkarmak
için kapağı yukarı doğru çekin (Şek.28)

7
8
9
10
11 

12 

Demleme grubunu temizleme
Dikkat Demleme grubunu bulaşık makinesinde yıkamayın ve bulaşık deterjanı

kullanmayın çünkü demleme grubunun arızalanmasına ve kahve
aromasının değişmesine neden olabilir.

Demleme grubunu çıkarma
1 Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

Kahve fincanı haznesini çıkarın ve servis kapağını açın.
Kahve artıkları çekmecesini çıkarın.

2 

3 
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4 

1 

2 

3 

İ

1 

2 CLEAN/SET "CLEAN"

BREW GROUP CLEANING

START/STOP 

START/STOP

 
a

3

4 

5
 

START/ST P

START/ST P

2

1

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

DEEP MILK CLEANQUICK MILK CLEAN

BREW GROUP CLEANDESCLING
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Demleme grubunu geri yerleştirme
1 Demleme grubunu makineye geri yerleştirmeden önce, yandaki iki sarı 

referans işaretinin eşleştiğinden emin olun. Durum bu değilse, aşağıdaki
adımı uygulayın:

Kolun demleme grubunun tabanıyla temas halinde olduğundan emin olun.

2 Demleme grubunun sarı kilitleme kancasının doğru konumda olduğundan
emin olun.

Kancayı doğru şekilde konumlandırmak için mümkün olan en yüksek konuma yukarı
doğru itin.

Kanca hala alt konumdaysa, bu doğru konumlandırılmadığı anlamına gelir.

3 Kahve artıkları çekmecesini tekrar yerleştirin.

4 Demleme grubunu, bir tıklama ile doğru konumda kilitlenene kadar yan
kılavuzlar boyunca makineye yeniden yerleştirin.

Uyarı: PUSH koluna basmayın.

5 Servis kapağını kapatın.
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Demleme grubunun yağlanması
Makinenin mükemmel performans gösterebilmesi için demleme grubunun
yağlanması gerekir. Yağlama sıklığı için aşağıdaki tabloya bakın.

Kullanım sıklığı Günlük hazırlanan içecek sayısı Yağlama sıklığı

Düşük 1-5 4 ayda bir

Normal 6-10 2 ayda bir

Yüksek >10 Her ay

1 Cihazı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

2 Demleme grubunu çıkarın ve ılık suyla durulayın - bkz. "Demleme grubunun
akan su altında temizlenmesi" bölümü.

3 Demleme grubunun alt kısmındaki yerleştirme piminin etrafına yağlayıcıdan
ince bir tabaka uygulayın.

Not: Yağlayıcı tüpünü birden çok kez kullanabilirsiniz.

Kılavuzlara her iki tarafta ince bir tabaka yağlayıcı uygulayın (şekle bakın).

Demleme grubunu yeniden yerleştirin - "Demleme grubunu geri yerleştirme"
bölümüne bakın.
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Kireç çözme
Kireç çözme prosedürü
Makineye gerektiğinde kireç temizleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

alnızca makinenin mükemmel performansını garanti etmek için tasarlanmış
Gaggia kireç temizleme solüsyonunu kullanın. Farklı ürünlerin kullanılması
makineye zarar verebilir ve suda kalıntı bırakabilir. Makinenin kirecinin 
temizlenmemesi garantiyi geçersiz kılacaktır.

 

1 CLEAN/SET         tuşuna basın ve ekranda gösterilen "CLEAN"
düğmesini seçin.
"DESCALING" seçeneğini seçin ve "    " ile onayladıktan sonra
START/STOP        tuşuna basarak başlatın.

clean/setting

START/STOP

2 Damlama tepsisini ve kahve fincanı haznesini çıkarın, boşaltın ve hepsini
makineye geri yerleştirin.

Su haznesini çıkarın ve boşaltın. Yerindeyse INTENZA + filtresini çıkarın.3START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

DEEP MILK CLEANQUICK MILK CLEAN

BREW GROUP CLEANDESCLING

5 Buhar borusunun ve kahve çıkış ağzının altına büyük bir kap (1,5l) yerleştirin.

Tüm Gaggia kireç çözme solüsyonunu su haznesine dökün ve hazneyi 
CALC CLEAN seviyesine kadar suyla doldurun. Makineye yeniden takın.

6 Kireç çözme prosedürünü başlatmak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.
Bu prosedür yaklaşık 25 dakika sürer ve düzenli aralıklarla dağıtımla
gerçekleştirilen bir kireç çözme döngüsü ve bir durulama döngüsünden oluşur.

7 Kireç çözme döngüsü tamamlandığında, ekranda gösterilen talimatları
izleyerek su devresini ve tankı durulayın.

INTENZA + filtresini tekrar su deposuna yerleştirin.8

Not: START/STOP         düğmesine basarak prosedürü herhangi bir zamanda
duraklatmak ve devam ettirmek mümkündür.

Uyarı: Kireç çözme prosedürü aktif olduğunda demleme grubu çıkarılamaz. 
Kireç çözme işleminin bitmesini bekleyin, ardından demleme grubunu çıkarın.

 
START/STOP

4

CALC

CLEAN
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Kireç temizleme işlemi kesintiye uğrarsa ne yapılır
Kontrol panelindeki ON/OFF      düğmesini birkaç saniye basılı tutarak
kireç temizleme işleminden çıkabilirsiniz. Kireç çözme prosedürü tamamlanmadan
önce yarıda kesilirse, şu şekilde devam edin:

ON/OFF

1 Su haznesini boşaltın ve iyice yıkayın.

2 Su haznesini CALC CLEAN seviye işaretine kadar suyla doldurun,
ardından makineyi tekrar açın. Makine ısınacak ve otomatik bir durulama
döngüsü gerçekleştirecektir.

Herhangi bir içecek hazırlamadan önce ilgili bölümde anlatıldığı gibi manuel
bir durulama işlemi gerçekleştirin.

3 

Not: Prosedür tamamlanmadıysa, mümkün olan en kısa sürede başka bir
kireç çözme prosedürünün gerçekleştirilmesi gerekecektir.

CLEAN/SET         tuşuna basarak ve ekrandaki "SETTINGS" öğesini seçerek,
aşağıdakiler dahil bazı makine parametrelerini sıfırlayabilir veya değiştirebilirsiniz:

Diğer ayarlar
clean/setting

 
- Dil.

- Su filtresi.

- Bekleme süresi.

- Birimler.

- Su sertliği.

- İçecek sayacı.

- Düğme sesi

- Fabrika ayarları.

 

 

 

 

 

 

 

Dil
Dil ayarı simgesi seçildiğinde, mevcut dillerin listesi görüntülenir.

Mevcut diller

İTALYANCA

İNGİLİZCE

ALMANCA

FRANSIZCA

İSPANYOLYA

PORTEKİZCE

FLEMENKÇE

DANCA

YUNANCA

LEHÇE

RUSÇA

ROMENCE

MACARCA

BULGARCA

ÇEKÇE

SLOVAKÇA

LİTVANCA

JAPONCA

KORECE

ÇİNCE (GELENEKSEL)

ÇİNCE (BASİTLEŞTİRİLMİŞ)
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Birimler

Ölçü birimini "ml" veya "oz" olarak ayarlayabilirsiniz.

"SU SERTLİĞİ" seçiliyken, ekrandaki talimatları ve "Su sertliğinin ölçülmesi"
bölümünde açıklanan talimatları izleyin.

Makinenin ilk çalıştırılmasından bu yana verilen her içeceğin fincan sayısını
görüntülemek mümkündür. Bu veriler sıfırlanamaz.

"BİRİMLER" i seçerek:

Makineyi fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Devam etmeden önce
makine üzerinde iki kez onaylama işlemi gerekecektir.

Su sertliği

İçecek sayacı

Buton sesi

Fabrika ayarları

Rahatsız olmamak için "KAPALI" seçerek düğme sesini kapatabilirsiniz.

Su filtresi

Bekleme süresi

"SU FİLTRESİ" seçildiğinde, ekrandaki ve "INTENZA + su filtresinin takılması"
ve "INTENZA + su filtresinin değiştirilmesi" bölümlerinde açıklanan
talimatları izleyin.

"BEKLEME ZAMANI" seçildiğinde, zamanlayıcı şu şekilde ayarlanabilir:

- 15 dk
- 30 dk
- 60 dk
- 180 dk

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

LANGUAGE

TIMER STAND-BY

WATER FILTER

UNITS

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

LANGUAGE

TIMER STAND-BY

WATER FILTER

UNITS

START/STOPON/OFF my favourites HOME clean/setting

LANGUAGE

TIMER STAND-BY

WATER FILTER

UNITS
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İ
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Süt köpürmüyor.

"INTENZA +" filtresi
yerleştirilemiyor.

 
 

Capp in Cup sistemi kirli olabilir
veya doğru yerleştirilmemiş olabilir.
Ya da sistemin tüm parçaları doğru
şekilde yerleştirilmemiş olabilir.

 “INTENZA +” filtresi etkinleştirilemiyor.
Sebep: Başka bir filtre zaten aktiftir

"Capp in Cup sistemini Akan Su Altında Derin
Temizlik" bölümünde belirtildiği gibi Capp in
Cup sistemini temizleyin ve ardından doğru
şekilde geri yerleştirin.

Tüm bileşenlerin doğru bir şekilde monte
edildiğinden emin olun.

Kullanılan sütün cinsi köpürmeye
uygun değildir.

Filtreden havayı çıkarın. Hava kabarcıklarının filtreden çıkmasına izin verin.

Makinenin altında
biraz su var.

Damlama tepsisi çok dolu ve
dışarıya su döküldü.

Tepside işaret göründüğünde damlama tepsisini
boşaltın. Kireç temizleme prosedürüne başlamadan
önce daima damlama tepsisini boşaltın.

Çözüm: Kontrol panelindeki ON/OFF
düğmesiyle makineyi kapatıp tekrar açın.

Tankta hala biraz su var.

Kauçuk conta, "INTENZA +"
filtreye yerleştirilmemiştir.

Ambalajı kontrol edin ve contayı
"INTENZA +" filtresine yerleştirin.

Makine, filtre kullanımını yüzde olarak gösterir.
Bununla birlikte, şu anda kullanımda olanın
süresi dolmadan yeni bir filtreyi etkinleştirmek
istiyorsanız, "INTENZA + su filtresini değiştirme
bölümünde açıklandığı gibi ilk önce devre
dışı bırakılmalıdır.

Filtreyi takmadan önce su tankını boşaltın.

The amount and the quality of froth vary
depending on the type of milk.

 

Makine DEMO
modunda.

Makineyi açarken, bir tuş
kombinasyonuna bastınız
HOME      - CLEAN/SET
HOME      - CLEAN/SET

P
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GAGGIA
İ

Nominal voltaj - Güç derecesi -
Güç kaynağı 

Servis kapısının iç tarafındaki veri
plakasına bakın

Muhafaza malzemesi Termoplastik tip

Boyutlar 221 x 340 x 430 mm 

Ağırlık 7.5 kg

Güç kablosu uzunluğu 1200 mm

Kontrol paneli Ön panel

Su deposu 1.8 litres - Removable type

Kahve çekirdeği kabı kapasitesi 250 g

Kahve atık hazne kapasitesi 10

Pompa basıncı 15 bar

Kazan Paslanmaz çelik kazan

Güvenlik cihazları Termal Sigorta


