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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

Buhar çubuklu versiyon

25 Buhar çubuğu tutacağı 27 Buhar çubuğu ağzı

26 Buhar çubuğu

Klasik pannarello versiyon

25 Buhar tüpü 27 Klasik pannarello

26 Klasik pannarello tutacağı



7

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

3 ON/OFF  Düğmesi Birkaç saniyeliğine basılı tutarak
makineyi açıp kapatın

4 HOME  Düğmesi İçecek menüsünü açın

5 CLEAN/SET  Düğmesi Temizleme ve ayarlar menüsünü açın

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

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. Bu herhangi bir fonksiyonu veya 
programı çalıştırdığınızda mümkün olmayacaktır.

 

Not: Bu kılavuzun okunmasını kolaylaştırmak adına, <<lütfen “” butonuna basınız>>
kısımları << lütfen ilgili “” butonuna basınız>> anlamı taşımaktadır.

01



Çıkış almak için START/STOP         butonuna basın

8

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 “       ” seçili olana kadar “       ” butonuna basın
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CLEAN / SET SETTINGS
WATER HARDNESS
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“Filter expired, replace or disable it”

1 CLEAN/SET SETTINGS” 

WATER FILTER    

ACTIVATE
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Capp in Cup sistemi nasıl monte edilir

Not : Herhangi bir süt bazlı içecek hazırlamadan önce, Capp in Cup sisteminin
makineye doğru şekilde takıldığından emin olun.

1 Musluğu Capp in Cup sisteminin ana gövdesine takın.

2 Capp in Cup sistemini yerine kilitlenene kadar buhar borusundaki
    lastik tutacağa yerleştirin.

İpucu: Mükemmel bir süt köpüğü elde etmek için yaklaşık 5 ° C sıcaklıkta
ve en az% 3 protein içeren soğuk süt kullanın. Tam yağlı veya yarım yağlı
süt kullanabilirsiniz. Ayrıca yağsız, soya veya laktozsuz süt de kullanabilirsiniz.

1 Karaf kapağını kaldırın ve sütü sürahiye dökün: süt, sürahideki minimum
(MIN) ve maksimum (MAX) seviye işaretleri arasında bir seviyeye ulaşmalıdır.

 

2 Capp in Cup sisteminin ana gövdesinin emme borusunu, sürahi dibine
ulaşana kadar süt sürahisine yerleştirin.

Kahve bazlı içeceklerin ve köpüklü
sütün hazırlanması

Kahve bazlı ve köpüklü sütlü içeceklerin demlenmesi 



Kahve bazlı ve köpüklü sütlü içeceklerinizi verdikten sonra, en iyisi süt
devresinin hızlı temizleme prosedürünü 10 saniye içinde tamamlamaktır.
Ancak daha sonra CLEAN / SET          butonu ile temizleme menüsüne
girilerek ve "QUICK CLEAN" seçeneği seçilerek de prosedür 
gerçekleştirilebilir. Ardından "    " düğmesine basın.
Ardından, ekranda gösterilen talimatları izleyin.

HOME      butonuna basın ve menüden istediğiniz bir içeceği seçin.
-İstenilen içeceğe karşılık gelen düğmeye basın.
-İstenilen içeceği almak için START/STOP        butonuna basın.

15

4

5

3

QUICK MILK CLEAN

to start press

6

Not: Günde en az bir kez hızlı temizlik yapmanızı ve Capp in Cup sistemi 
musluğunu akan su altında yıkamanızı öneririz.

 

Onaylamak için START/STOP        düğmesine veya prosedürü daha sonra 
gerçekleştirmek için "     " düğmesine basın.

Sıcak su dağıtımı
Uyarı: Hazırlama başladığında, buhar tüpü sıcak su püskürtebilir.

1 Capp in Cup sistemini çıkarın ve buhar tüpünün altına bir kap yerleştirin.

2 HOME       düğmesine basın ve "   " düğmesini kullanarak çeşitli sayfalara
        göz atarak sıcak suyu seçin.

Kahve çıkış ağzının ve Capp in Cup sisteminin altına bir fincan veya
bardak yerleştirin.

Spesifik bir içeceğin ayarlarını özelleştirmek isterseniz lütfen
“İçecek özelleştirme” bölümüne başvurun.

Makine, fincana veya bardağa varsayılan miktarda kahve ve köpüklü
süt dağıtır. Seçilen içeceğe bağlı olarak, önce kahve veya köpüklü
süt verilecektir.
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4 Makine kahve öğütürken, çekirdek haznesindeki öğütme ayarları ayar
      tuşuna basın ve her seferinde bir çentik sola veya sağa çevirin.

5 5 farklı öğütme ayarından birini seçebilirsiniz. Çentik ne kadar küçükse, 
     kahve o kadar güçlü ve zengin olur.

Not: 
- Kaba öğütme: koyu kavrulmuş kahve karışımları için daha hafif tat; (3-5)
- İnce öğütme: hafif kavrulmuş kahve karışımları için daha güçlü tat; (1-3)

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

Temizleme Tablosu

Parça açıklaması Ne zaman temizlenir

Kullanımdan sonra

Günlük

Aylık

Cam süt sürahisini yıkayın veya süt emme borusunu
şekilde gösterildiği gibi konumlandırarak 
buzdolabınıza koyun. Ayrıca bulaşık da yıkayabilirsiniz.

Capp in Cup Sisteminin Temizlenmesi" bölümünde
açıklanan talimatları izleyerek "DEEP CLEAN" 
döngüsünü başlatın. Bu temizlik döngüsü için
Philips Süt Devresi Temizleyicisini kullanın.
Capp in Cup sistemini çıkarın ve tüm bileşenlerini
akan su altında yıkayın.

Ekrandaki talimatları izleyerek "QUICK CLEAN"
işlemini başlatın. Capp in Cup sistemi musluğunu
sökün ve akan su altında yıkayın.

Nasıl temizlenir

Capp in Cup sistemi   
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Parça açıklaması Ne zaman temizlenir Nasıl temizlenir

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

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    

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.
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Capp in Cupp sisteminin temizlenmesi
Capp in Cup sistem Temizleme Programları
Makine, Capp in Cup sistemi için iki temizleme programına izin verir:
hızlı ve derin temizlik. Her iki program da CLEAN / SET           düğmesiyle seçilebilir.
Seçim üzerine "CLEANING" düğmesine basın. Süt bazlı bir içecek verildikten sonra
da hızlı temizlik önerilir. Her iki program için de ekranda gösterilen talimatları izleyin.

- Hızlı temizleme programı
Hızlı temizleme programı, sıcak suyla süt devresi temizliğini içerir.

- Derin temizlik programı
Capp in Cup sistemi için derin temizlik programı, Philips "Süt Devresi Temizleyici"
aracılığıyla tam süt devresinin derinlemesine temizlenmesini de içerir.

  

Capp in Cup sisteminin akan su altında temizlenmesi

Uyarı: buhar borusu kullanımdan sonra sıcak olabilir.

1. Capp in Cup sistemini buhar borusundan çıkarın (Şek. 23).

2. Kauçuk tutacağı buhar borusundan çıkarın. (Şekil 24).

3. Capp in Cup sistemi musluğunu çıkarın (Şek. 25).

4. Capp in Cup sisteminin ana gövdesinden süt emme hortumunu çıkarın (Şekil 26).

5. Ana gövdeyi sökmek için:

      - gösterildiği gibi yanlardan sıkıca tutun (Şekil 27);

      - sol parçaları şekilde gösterildiği gibi çekip çıkarın (Şekil 28);

6. Lastik kapağı çıkarın (Şek. 29).

7. Cam süt sürahisini sökün (Şek. 30).

8. Tüm bileşenleri akan su altında yıkayın.

9. Temizledikten sonra, aynı prosedürü tersten uygulayarak

tüm bileşenleri yeniden birleştirin.
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7 

8 

9

START/STOP
 

START/ST P

5

 ON/OFF
N/

1 

2 CALC CLEAN

3 



25

CLEAN/SET SETTINGS
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Su filtresi

Bekleme süresi
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WATER HARDNESS

BEVERAGE COUNTER

SETTING

UNITS

 

İ

Buton sesi

Fabrika ayarları

OFF
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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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