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Giriş 
 
Bu kahve makinesi 1 veya 2 fincan espresso kahve hazırlamak için uygundur. Bununla birlikte 

dönebilen buhar ve sıcak su çubuğu ile donatılmıştır. Makinenin önündeki kontrol üniteleri 

okunması kolay sembollerle etiketlenmiştir. Makine ev kullanımı için tasarlanmıştır ve profesyonel, 

ticari şekilde sürekli kullanım için uygun değildir. 

 

Temiz Soğuk Su 
 
Her gün temiz soğuk su kullanın. Kahve makinesini bir gündür kullanmadıysanız, tekrar 

kullanmadan önce temiz soğuk suyla yıkamalısınız. Makineyi yıkamak için, su haznesini temiz 

soğuk suyla doldurun, kahve musluğunun altına bir kap veya 2 bardak yerleştirin ve su haznesi 

boşalana kadar sıcak su hazırlayın. 

 

Enerji tasarrufu 
 
The RI8437, RI8435, RI8433 makinelerinde enerji tasarrufu için otomatik kapanma fonksiyonu ile 

donatılmıştır. Otomatik kapanma fonksiyonu, ana şalter 'T' konumuna getirildikten 30 dakika sonra 

otomatik olarak devreye girer. Makineyi tekrar açmak için ana düğmeyi tekrar 'T” konumuna getirin. 

 

Önemli Güvenlik Bilgisi 
 
Bu makine güvenlik özellikleri ile donatılmıştır. Buna rağmen güvenlik talimatlarını mutlaka dikkatlice 

okuyun ve uygulayın. Makinenin yanlış kullanımından kaynaklanan kaza veya yaralanmalardan kaçınmak 

için makineyi yalnızca bu talimatlarda açıklanan şekilde kullanın. Ayrıca ileride başvurmak üzere bu 

güvenlik kitapçığını saklamanızı tavsiye ederiz. 

 

Uyarı 
 
 Makineyi bağlamadan önce makinede belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına 

uygun olup olmadığını kontrol edin.  
 Makineyi topraklı duvar prizine bağlayın.  
 Güç kablosunun bir masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına 

izin vermeyin ve sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.  
 Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, makineyi ve elektrik fişini veya 

elektrik kablosunu asla suya batırmayın.  
Ana kablo hasar görürse, tehlikeyi önlemek için değiştirmenizi 

öneririz. Bunun için Gaggşa tarafından yetkilendirilmiş bir servis 

merkezine veya benzer şekilde kalifiye bir kişiye götürmeniz 

gereklidir.  
 Güç kablosu konektörünün üzerine sıvı dökmeyin.  
 Yanma tehlikesini önlemek için, vücudunuzu makine tarafından üretilen 

sıcak su kısımlarından uzak tutun.  
 Sıcak yüzeylere dokunmayın. Düğmeleri ve kolları kullanın.  
 
 
 

 
  



4 
 

TÜRKÇE  

 

 Makineyi ana şaltere yerleştirilmiş olarak kapatın ve fişi prizden çekin: 
Bir arıza meydana gelirse. 

- 
 

- 

 

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, 
 

Makineyi temizlemeden önce. 
 

 Fişi çekin ama elektrik kablosundan çekmemeye özen gösterin.  
 Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.  
 Eğer Şebeke fişi, elektrik kablosu veya makinenin kendisi hasarlıysa 

makineyi kullanmayın.  
 Makinede veya güç kablosunda herhangi bir değişiklik yapmayın.  
 Oluşabilecek bir tehlikeyi önlemek için sadece Gaggia tarafından 

yetkilendirilmiş bir servis merkezi tarafından onarım yapılmalıdır.  
 Makine, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.  
 Bu makine, 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve fiziksel, duyusal 

veya zihinsel yetenekleri düşük olan veya deneyimsiz ve bilgi sahibi 

olmayan kişiler tarafından, makinenin güvenli bir şekilde 

kullanılmasıyla ilgili denetleme yapılarak veya gerekli talimatlar 

verilmişse ve oluşabilecek tüm tehlikeleri anlamış olduklarından 

eminseniz kullanabilirler.  
 Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyükler ve 

denetlenmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.   
 Makineyi, aksesuarlarını ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların 

erişiminden uzak tutun.  
 Makine ile oynamamalarını sağlamak için çocuklar 

denetlenmelidir.  
Sıcak su dağıtırken dikkatli olun. Dağıtma işleminden önce küçük 

sıcak su fışkırıkları gelebilir. Sıcak su dağıtma musluğunu 

çıkarmadan önce dağıtım döngüsünün sonuna kadar bekleyin.  
 Yanma tehlikesini önlemek için, dağıtım sırasında küçük sıcak su 

fışkırıkları tarafından zarar gelebileceğini unutmayın. Klasik süt 

köpürtücüsü çok sıcak olabilir asla elle dokunmayınız. 
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 Olası yaralanmaları önlemek için bu espresso makinesini 

yalnızca amacına uygun olarak kullanın. 

 

Dikkat 
 
 Makineyi muayene veya onarım için sadece Gaggia tarafından 

yetkilendirilmiş bir servis merkezine iade edin. Makineyi kendiniz 

tamir etmeye çalışmayın, aksi takdirde garantiniz geçersiz olur. 
 
 Makine sadece normal ev kullanımı için tasarlanmıştır. Mağazaların 

personel mutfakları, ofisler, çiftlikler veya diğer çalışma ortamları gibi 

ortamlarda kullanılması amaçlanmamıştır. Aynı şekilde Müşteriler 

tarafından oteller, moteller, oda kahvaltı, diğer konut ortamlarında da 

kullanılması da amaçlanmamıştır. Bu yüzden amacı dışında kullanmak 

makineye ve size zarar verebilir.   
 Makineyi daima düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin. Taşıma 

sırasında da dik konumda tutun.  
 Makineyi ısıtıcı veya doğrudan sıcak fırın, ısıtıcının veya benzeri bir 

ısı kaynağının yanına yerleştirmeyin.  
 Makineyi temizlerken, herhangi bir parçayı yerleştirmeden veya 

çıkarmadan önce soğumaya bırakın. Isıtma yüzeyi kullanımdan sonra 

da arta kalan ısıyı koruyabilir.  
 Su haznesini asla ılık, sıcak veya köpüklü su ile doldurmayın; aksi 

halde su haznesi ve makine zarar görebilir.  
 Makineyi temizlemek için kesinlikle ovalama bezleri, aşındırıcı temizlik 

maddeleri veya benzin veya aseton gibi sert sıvılar kullanmayın. 

Sadece suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.  
 Makinenizi 3 ayda bir temizleyin. Bunu yapmamak makinenizin 

düzgün çalışmasını önler. Bu durumda onarım garantiniz 

kapsamında değildir.  
 Makineyi 0 ° C / 32 ° F 'nin altındaki sıcaklıklarda tutmayın. Isıtma 

sisteminde kalan su donabilir ve hasara neden olabilir.  
 Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız, su tankında su 

bırakmayın. Su kirlenebilir. Makineyi her kullanışınızda tatlı su 

kullanın. 
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 Gaggia'nın özellikle tavsiye etmediği, başka üreticilerin 

aksesuarlarını veya parçalarını asla kullanmayın. Bu tür 

aksesuarları veya parçaları kullanırsanız, garantiniz geçersiz 

olur.  
Düzenli temizlik ve bakım, makinenizin kullanım ömrünü uzatır ve 

kahvenizin optimum kalitesini ve tadını korumasını sağlar. 
 
 Bu nedenle, makineyi kullanım kılavuzunda ve web sitesinde 

gösterilen şekilde düzenli olarak temizlemek ve bakımını yapmak 

çok önemlidir. Bu temizleme ve bakım prosedürlerini 

uygulamazsanız, makineniz sonunda çalışmayabilir. Bu durumda 

onarım garanti kapsamında değildir.  
 Kireç çözme işlemi sırasında verilen çözeltiyi asla içmeyin.   
 Makine kullanımdayken bir dolaba yerleştirilmemelidir.  
 Süt köpürtmeden sonra, bir kap içine az miktarda sıcak su 

koyarak süt köpürtücüyü hızlı bir şekilde temizleyin. Sonra 

süt köpürtücünün dış kısmını çıkarın ve ılık suyla yıkayın.  
 Asla temiz soğuk sudan başka bir sıvıyı su haznesine 

dökmeyin.  
 Basınçlı filtre tutucuyu bulaşık makinesinde yıkamayın. Bu 

işlem, basınçlı filtre tutucusuna zarar verir. 

 

Elektromanyetik Alanlar (EMF) 
 
Bu makine elektromanyetik alanlara maruz kalma ile ilgili tüm geçerli standartlara ve 

düzenlemelere uygundur. 

 

Makineye genel bakış 
 
 Güç Açık ışığı   
 Buhar hazır ışığı   
 Makine hazır ışığı  
 Seçim düğmesi  
 Öğütülmüş kahve filtresi   
 Basınçlı filtre tutucu  
 Demleme birimi  
 Damlama tepsisi kapağı (yalnızca belirli modellerde)   
 Damlama tepsisi  
 Kullanıcı arayüzü  
 Bardak tutucu dayanağı  
 Su tankı  
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 Su deposunun kapağı  
 Öğütülmüş kahve ölçme kepçesi  
 Pod filtre adaptörü (yalnızca belirli modellerde)  
 Pod Kahve filtresi (yalnızca belirli modellerde) 
 Kahve kepçesi yuıvası  
 Sıcak su/buhar düğmesi  
 Klasik süt köpürtücü (yalnızca belirli modellerde)   
 Güç kablosu  
 Ana güç düğmesi (Ana şalter) (RI8437, RI8435, RI8433) enerji tasarruflu düğmesi ile ) 

 

 İlk Kurulum 
 
 Tüm ambalaj malzemelerini makineden çıkarın.  
 Makineyi masa veya tezgâh üzerinde bulunan musluktan, lavabodan ve ısı kaynaklarından uzağa 

yerleştirin. 
 

Note:  Makinenin üstünde, arkasında ve önünde en az 15 cm boş alan bırakın. (Şek. 2).  
 

Kullanıma hazırlık 
 
 Su deposunun kapağını çıkarın ve su deposunu makineden çıkarın. (Şek. 3).  
 Su haznesini suyla çalkalayıp durulayın. Su haznesini MAX göstergesine kadar temiz suyla 

doldurun.(Şek. 4).  
 Su haznesini tekrar makineye yerleştirin ve referans işaretleri görülene kadar aşağı doğru itin.  

(Şek. 5).  
 Su deposunun kapağını makineye geri yerleştirin. 

 

Çalıştırma 
 
Makineyi ilk kez kullanırken, buhar verdikten sonra veya su haznesi boşken aşağıdaki adımları 

izleyin:  
 Süt köpürtücünün altına bir kap yerleştirin ve sıcak su/buhar düğmesini saat yönünün tersine çevirin.  

(Şek. 6). 
 
 Şebeke fişini prize takın. Makineyi çalıştırmak için ana şalteri 'T' konumuna getirin. (Şek. 7).  

 Açık ışığı yanar.  
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin. (Şek. 8).  

 Süt köpürtücüsünden sıcak su gelir. 
 Su haznesi boşaldığında, seçim düğmesini bekleme konumuna geri çevirin. (Şek. 9).  
 Sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin. Kabı çıkarın. (Şek. 10). 

 

Manuel durulama döngüsü 
 
 Su haznesini durulayın. Su haznesini MAX göstergesine kadar temiz suyla doldurun. (Şek. 4).  
 Su haznesini tekrar makineye yerleştirin ve referans işaretleri görülene kadar aşağı doğru itin.  

(Şek. 5).  
 Klasik süt köpürtücünün altına bir kap yerleştirin ve sıcak su/buhar düğmesini saat yönünün 

tersine çevirin. (Şek. 6).  
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin. (Şek. 8).  

-  Makinenin su haznesi boşalana kadar su vermesini sağlayın. 
 
 Seçim düğmesini bekleme konumuna geri çevirin. (Şek. 9).  
 Su haznesini MAX göstergesine kadar temiz suyla doldurun.  
 Basınçlı filtre tutucuyu aşağıdan demleme ünitesine yerleştirin. (Şek. 11).  
 Filtre tutucuyu mümkün olduğunca soldan sağa çevirin ve filtre tutucu tutacağını serbest 

bırakın. Tutacak otomatik olarak tekrar sola geri döner.  (Şek. 12).  
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 Filtre tutucunun altına bir kap yerleştirin. (Şek. 13).  
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin. (Şek. 8).  

- Makinenin su haznesi boşalana kadar su vermesini sağlayın. 
 
 haznesi boşaldığında, seçim düğmesini bekleme konumuna geri çevirin. (Şek. 9).  
 Su haznesini MAX işaretine kadar temiz suyla doldurun ve 'makine hazır' ışığı yanana kadar 

bekleyin.  
 Demleme ünitesinden çıkarmak için filtre tutucusunu sağdan sola çevirin ve temiz suyla 

durulayın. (Şek. 14). 
 

Makine kullanıma hazır. 

 

Makine Kullanımı  
 
Not: Kahve çekirdeği filtresini ve kahve çekirdeği adaptörünü her kullanışınızda temizleyin. 

 

Öğütülmüş kahve ile kahve demleme  
 
Uyarı: Yanma riskini önlemek için, demleme işlemi sırasında basınçlı filtre tutucusunu 

çıkarmak için döndürmeyin. 
  
 İlk kahve demlenmeden önce basınçlı filtre tutucusunu önceden ısıtın.  
 Filtre tutucuyu demleme ünitesine aşağıdan yerleştirin. (Şek. 11).  
 Filtre tutucuyu yerine oturuncaya kadar soldan sağa çevirin ve bırakın. (Şek. 12). Kol hafifçe 

sola geri atlayacaktır.   
 Seçim düğmesini kahve dağıtma ağzından bir miktar su akıncaya kadar “kahve” konumuna 

çevirin. (Şek. 8).  
 Bir bardak su demleyin. Demlenmeyi durdurmak için seçim düğmesini bekleme konumuna çevirin. 

(Şek. 9).  
 Filtre tutucusunu makineden çıkarmak için filtre tutucusunu sağdan sola çevirin ve kalan suyu 

boşaltın. (Şek. 15). 
 

Not: Kahve tortusunu filtre tutucunun kenarından çıkarın. 
 
 Çekilmiş kahveyi basınçlı filtre tutucuya koymak için ölçme kepçesini kullanın.  

 Bir fincan kahvenin demlenmesi için 1-1.5 kadar kepçe öğütülmüş kahve ekleyin.  
 İki fincan kahve demlemek için 2 ölçü kepçe öğütülmüş kahve ekleyin. (Şek. 16).   
Not: Basınçlı filtre tutucusu öğütülmüş kahveyi otomatik olarak sıkıştırır. Öğütülmüş kahveyi 

kendiniz karıştırmanıza gerek yoktur. 
 
 Öğütülmüş kahve filtresini basınçlı filtre tutucusuna yerleştirin. (Şek. 17). 
 

Not: Makineyi ilk defa kullandığınızda, çekilmiş kahve filtresi zaten takılıdır.  
 
 Filtre tutucuyu demleme ünitesine yerleştirin.  
 Filtre tutucuyu yerine oturuncaya kadar soldan sağa çevirin ve bırakın. (Şek. 12). Kol hafifçe 

sola geri atlayacaktır.  
 Basınçlı filtre tutucusunun altına bir veya iki bardak yerleştirin.  (Şek. 18). 
 

Not: Bardakların, kahve dağıtma ağızlıklarının altına doğru yerleştirildiğinden emin olun.. 
 
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin. 

Makine kahve demlemeye başlar.  
 Bardaklar istenen kahve miktarını içerdiğinde seçim düğmesini bekleme konumuna çevirin.  
 Basınçlı filtre tutucusunu çıkarın ve boşaltın. Akan musluk altında bu basınçlı filtreyi temizleyin.  
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Pod kahve ile kahve hazırlayın.  
 
Not: Pod kahve ile birlikte sadece pod kahve filtresi ve pod kahve filtre adaptörünü kullanın.  
 
 Çekilmiş kahve filtresini basınçlı filtre tutucusundan çıkarmak için bir çay kaşığı kullanın. (Şek. 

19).  
 Pod filtre adaptörünü dışbükey tarafı aşağı bakacak şekilde basınçlı filtre tutucuya yerleştirin. 

(Fig. 20).  
 Pod filtre adaptörünü dışbükey tarafı aşağı bakacak şekilde basınçlı filtre tutucuya yerleştirin. 

Şek. 21).  
 Basınçlı filtre tutucuyu aşağıdan demleme ünitesine yerleştirin. (Şek. 11).  
 Filtre tutucuyu yerine oturuncaya kadar soldan sağa çevirin ve bırakın. (Şek. 12). Kol hafifçe 

sola dönecektir. 
 

Not: İlk kahve pişirme sürecinde, basınçlı filtre tutucusunu önceden ısıtmanız gerekir. 
 
 Bir bardak su demleyin. Demlenmeyi durdurmak için seçim düğmesini bekleme konumuna 

çevirin. (Şek. 9).  
 Filtre turucusunu makineden çıkarmak için filtre tutucusunu sağdan sola çevirin ve kalan suyu 

boşaltın. (Şek. 15).  
 Filtre tutucuya bir kahve podu yerleştirin. (Şek. 22). 
 

Not:Pod kağıdının filtre tutucunun kenarının dışına yapışmadığından emin olun. 
 
 Filtre tutucuyu demleme ünitesine aşağıdan yerleştirin.  
 Filtre tutucuyu yerine oturuncaya kadar soldan sağa çevirin ve filtre tutucusunu serbest bırakın. 

Kol hafifçe sola dönecektir.  
 Filtre tutucunun altına bir bardak yerleştirin.  
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin. (Şek. 8). - 

Makine kahve demlemeye başlar.  
 İstenilen miktarda kahve içerdiğinde seçim düğmesini bekleme konumuna çevirin.  
 Filtre tutucuyu çıkarın ve kullanılmış pod kahveyi atın.  

 
Sıcak Su Dağıtımı  
 
Uyarı: Yanma tehlikesini önlemek için, dağıtım sırasında küçük sıcak sıvı fışkırıkları 

tarafından zarar gelebileceğini unutmayın. Klasik süt köpürtücüsü çok sıcak olabilir 

asla elle dokunmayınız. Buhar çubuğunu yalnızca koruyucu eldiven ile hareket ettirin.   
 Klasik süt köpürtücünün altına bir kap veya bardak koyun. Sıcak/su buhar düğmesini saat yönünün 

tersine çevirin. (Şek. 6).  
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin. (Şek. 8) - The 

Makine sıcak su vermeye başlar..  
 Makine istenen miktarda su verdiğinde seçim düğmesini bekleme konumuna çevirin. (Şek. 9).  
 Sıcak/su buhar düğmesini saat yönünde çevirin. Kabı veya bardağı çıkarın. (Şek. 10). 

 
Sütü Köpürtmek  
 
Uyarı: Yanma tehlikesini önlemek için, dağıtım sırasında küçük sıcak sıvı fışkırıkları 

tarafından zarar gelebileceğini unutmayın. Klasik süt köpürtücüsü çok sıcak olabilir 

buhar çubuğunu yalnızca koruyucu eldiven ile hareket ettirin.   
 Süt köpürtücünün altına bir fincan yerleştirin.   
 Seçim düğmesini buhar konumuna çevirin.  
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 'Makine hazır' ışığı söner.  

 'Buhar hazır' ışığı yanana kadar bekleyin. Sonrasında makine buharı dağıtmaya hazır olacaktır .  
 Sütte su kalmaması için seçim düğmesini buhar konumuna getirin. (Şek. 23).  
 Seçim düğmesini bekleme konumuna geri çevirin. Bardağı çıkarın ve boşaltın.  
 Bir sürahinin 1 / 3'ünü soğuk sütle doldurun. (Şek. 24).  
 Sürahiyi süt köpürtücünün altına yerleştirin.   
 Sıcak su/buhar düğmesini saat yönünün tersine çevirin. Köpük oluşturmak için sürahiyi 

yavaşça karıştırın ve sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin.  
 Sürahiyi çıkarın.  
 Süt köpürtücünün altına bir bardak yerleştirin, kalan suyun ve sütün köpürtücüden dışarı 

akmasını sağlayın. Kadehi çıkarın. Bardağı çıkarın. 

 

Temizlik 
 
Düzenli temizlik ve kireç çözme, makinenizin kullanım ömrünü uzatır ve kahvenizin optimum 

kalitesini ve tadını garanti eder.   
Uyarı:  Makineyi suya veya başka bir sıvıya batırmayın.  
 
Uyarı: Makineyi temizlemek için asla ovalama bezleri, aşındırıcı temizlik maddeleri 

veya aşındırıcı sıvılar kullanmayın.. 
 
 
Uyarı: Makineyi daima fişten çekin ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin.  
 
Uyarı: Makineyi temizlemek için sadece yumuşak, nemli bir bez kullanın.  

 

Damlama Tepsisinin Temizlenmesi 
 
 Damlama tepsisini makineden çıkarın. (Şek. 25).  
 Musluğun altındaki damlama tepsisinin yüzeyini boşaltın ve durulayın.  
 Damlama tepsisini tekrar makineye takın. 

 

Klasik süt köpürtücüyü temizleme (sadece belirli modellerde)  
 
Not: Süt bazlı içeceklerin demlenmesinden sonra klasik süt köpürtücüyü temizleyin.  
 
 Klasik süt köpürtücünün borusunu çıkarın. (Şek. 26).  
 Temiz suyla durulayın.(Şek. 27).  
 Klasik süt köpürtücünün plastik tutacağını buhar çubuğundan çıkarın ve tatlı suyla durulayın. 

(Şek. 28).  
 Buhar çubuğunu ıslak bir bezle temizleyin.  
 Plastik tutacağı tekrar buhar çubuğunun üzerine takın.  
 Boruyu tekrar buhar çubuğunun üzerine takın. 

 

Basınçlı filtre tutucunun temizlenmesi. 
 
 Öğütülmüş kahve filtresini veya pod kahve filtresini filtre tutucusundan çıkarın ve sıcak suyla 

iyice durulayın.  
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 Eğer varsa, pod kahve filtresi adaptörünü filtre tutucusundan çıkarın ve sıcak suyla iyice 

durulayın.  
 Basınçlı filtre tutucusunun içini ve dışını sıcak su ile durulayın. (Şek. 14). 
 

Dikkat: Basınçlı filtre tutucuyu bulaşık makinesinde yıkamayın. Bu, basınçlı filtre 

tutucusuna zarar verecektir.  
 

Kireç Çözme 
 
Lütfen yalnızca Gaggia kireç çözücü kullanın. Hiçbir koşulda, makinenizdeki su devresine zarar 

verebilecek ürünler kullanmayın. Kirecin uygun şekilde çözülmediğinde sülfürik asit, hidroklorik asit, 

sülfamik veya asetik asit (sirke) bazlı bir kireç çözücü kesinlikle kullanmamalısınız. Kireç çözücü 

kullanılmaması durumunda garantiniz geçersiz olacaktır. Cihazın kirecini almamak da aynı zamanda 

garantinizi geçersiz kılar. 

 

Kireç Çözme İşlemi 
 
 Basınçlı filtre tutucuyu demleme ünitesine yerleştirin.  
 Su haznesini çıkarın ve boşaltın.   
 Kireç çözme çözeltisinin yarısını su haznesine dökün. Su haznesini MAX göstergesine kadar 

temiz suyla doldurun. Su haznesini tekrar makineye yerleştirin.  
 Makineyi açmak için ana düğmeyi 'I' konumuna getirin. Seçim düğmesini bekleme konumuna çevirin.  

 Klasik süt köpürtücünün altına bir kap yerleştirin.  
 Kahve hazır ışığı yanana ve iki bardak (yaklaşık 150 ml) su ekleyene kadar bekleyin.  
  Makineyi kapatmak için ana düğmeyi 'O' konumuna getirin.  
 Kireç çözme çözeltisinin makine kapalıyken 15-20 dakika çalışmasına izin verin.   
 Makineyi tekrar açmak için ana düğmeyi 'I' konumuna getirin.  
 İki bardağı (her biri yaklaşık 150 ml) klasik süt köpürtücünden gelen sıcak suyuyla doldurun.   
 Makineyi kapatmak için ana düğmeyi 'O' konumuna getirin ve 3 dakika bekleyin.  
 Su haznesi boşalana kadar 9-11 arasındaki adımları tekrarlayın.  
 Su haznesini durulayın ve MAX göstergesine kadar temiz suyla doldurun.  
 Filtre tutucunun altına bir kap yerleştirin.  
 Makineyi açmak için ana düğmeyi 'I' konumuna getirin ve seçim düğmesini bekleme 

konumuna çevirin.   
 Makinenin su haznesi boşalana kadar su vermesini sağlayın. Seçim düğmesini bekleme 

konumuna getirin.  
 Su haznesini MAX göstergesine kadar temiz suyla doldurun.   
 Klasik süt köpürtücünün altına büyük bir kap yerleştirin. Sıcak su/buhar düğmesini saat yönünün 

tersine çevirin. 
 
 Seçim düğmesini kahve konumuna getirin ve makinenin su haznesi boşalana kadar su 

vermesini sağlayın.  
 Seçim düğmesini bekleme konumuna çevirin.  
 Sıcak su/buhar düğmesini saat yönünde çevirin.  
 Makineyi 13-20 adımlarını bir kez daha tekrarlayarak durulayın.  
 Filtre tutucuyu demleme ünitesinden sağdan sola döndürerek çıkarın ve temiz suyla 

durulayın.  
 Su haznesini MAX göstergesine kadar temiz suyla doldurun.  
Makine şimdi kullanıma hazır.  
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Sorun giderme 
 
Bu bölüm, makineyle karşılaşabileceğiniz en yaygın sorunları özetlemektedir. Destek için yerel 

satıcınıza veya yetkili bir servis merkezine başvurun. İletişim bilgileri ayrıca verilen garanti 

kitapçığına dahil edilmiştir. info@globally.com.tr den de ulaşabilirsiniz. 
 
Sorun Muhtemel neden Çözüm 

   

Makine açılmıyor. Makine bir prize bağlı değil. Makineyi prize takın. 

   
   

 Ana şalter kapalı konumda. 
 Ana şalterin açık konumunda 
olduğundan emin olun. 

   
   

Pompa çok gürültülü. Su deposunda su yok. Su haznesini suyla doldurun. 

    
 

Su haznesi doğru 

yerleştirilmemiş.  

 
Su haznesini tekrar makineye 

yerleştirin ve referans işaretleri 

görülene kadar aşağı doğru itin. 
 
Kahve çok soğuk.

 
Filtre tutucu ön ısıtma için  
yerleştirilmemiş. Filtre tutucuyu önceden ısıtın.   

 

 

Seçim düğmesini kahve 
konumuna getirdiğinizde 
“Makine hazır” ışığı söndü. 

'Makine hazır' ışığı yanana kadar 
bekleyin. 

   

 Bardaklar soğuk. Kapları sıcak suyla önceden ısıtın. 
   

Süt köpürmüyor. 

Köpürtme için uygun 
olmayan bir tür süt 
kullandınız (süt tozu veya az 
yağlı süt). 

Köpürtmek için sadece soğuk süt 
kullanın. 

   

   

    
 
Cappuccino hazırlamak 
mümkün değil.

 
Klasik süt köpürtücü temiz değil. – Klasik süt köpürtücüsnü temizleyin  

 
Kazanda buhar kalmadı.  Devreyi başlatın.   

 
Kahve çıkmıyor veya 

yalnızca kahve damlası 

çıkıyor makinadan. 

 
Sıcak su/buhar düğmesi 

'açık' ayarında (saat 

yönünün tersine 

döndürülmüş).  

 
Sıcak su/buhar düğmesini 'kapalı' 

ayarına çevirin (saat yönünde 

çevirin).

 
Makinede kireç birikintisi oluşmuştur.  

 
Filtre tutucusundaki 
öğütülmüş kahve filtresi 
veya pod kahve filtresi 
tıkalı.  

 
Öğütülmüş kahve filtresini veya kahve 

kapsül filtresini temizleyin.

 
Uygun olmayan bir pod 
kahve kullandın. 

Bu makine için uygun olan bir pod kahve 
kullanın. 

  
  

Kullandığınız öğütülmüş 
kahve çok ince öğütülmüş. Kalın öğütülmüş kahve kullanın.  

mailto:info@globally.com.tr
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Sorun Muhtemel neden Çözüm  
 

Öğütülmüş kahve, 
öğütülmüş kahve 
filtresine sıkıştı.   

 
Çekilmiş kahveyi öğütülmüş kahve 

filtresine sıkıştırmadığınızdan emin olun.

 
Öğütülmüş kahve 
filtresinde çok fazla 
öğütülmüş kahve var.  

 
Öğütülmüş kahve filtresindeki 

öğütülmüş kahve miktarını azaltın.

 
Kahve, filtre tutucunun 
kenarları boyunca dışarı 
akıyor.

 
Filtre tutucuyu demleme  
ünitesine düzgün şekilde  
takmadınız. Filtre tutucuyu doğru şekilde takın.   

 
 Filtre tutucunun üstteki kenarı 
 temiz değil. Filtre tutucunun üst kenarını temizleyin.   

 
Kahve çekirdeği doğru 
yerleştirilmemiş.   

 
Kahve bölmesini doğru şekilde 

yerleştirin. Kenarlarının filtre 

tutucunun kenarının dışına 

taşmadığından emin olun.
 

 

Öğütülmüş kahve filtresinde 
çok fazla öğütülmüş kahve 
var. 

Öğütülmüş kahve filtresindeki 
öğütülmüş kahve miktarını ölçme 
kepçesiyle azaltın. 

   

   
   

Kahve ya da sıcak su 
dağıtırken makine 
kapanıyor. Enerji tasarrufu modu açık. 

Makineyi tekrar açmak için ana düğmeyi 
'I' konumuna getirin. 

   

   

(RI8437, RI8435, RI8433).   
   

 

 
 
Garanti ve destek 
 
Destek için yerel satıcınıza veya yetkili bir servis merkezine başvurun. İrtibat bilgileri ayrıca verilen 

garanti kitapçığına dahil edilmiştir. info@globally.com.tr den de ulaşabilirsiniz. 

 

 
Geri dönüşüm 
 
 Bu sembol, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir. 

(2012/19/EU) (Şek. 29).  
 Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.Doğru elden 

çıkarma, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.  

mailto:info@globally.com.tr
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GAGGIA S.p.a. si riserva il diritto di apportare tutte le modi che ritenute necessarie.  

GAGGIA S.p.A. reserves the right to make any necessary modi cation.  
GAGGIA S.p.a. behält sich das Recht vor, alle für erforderlich erachteten Änderungen vorzunehmen.  

GAGGIA S.p.A. se réserve le droit d’apporter toute modi cation jugée nécessaire.  
GAGGIA S.p.a. se reserva el derecho a realizar todas las modi caciones que considere necesarias.  
A GAGGIA S.p.a. reserva-se o direito de efectuar todas as modi cações consideradas necessárias.  

 
 

 
GAGGIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien zij dit nodig acht.  

GAGGIA S.p.A. förbehåller sig rätten att utföra eventuella ändringar som uppfattas som nödvändiga.  
GAGGIA S.p.a. forbeholder seg retten til å foreta alle nødvendige endringer.  

GAGGIA S.p.A. varaa oikeuden tehdä tarvittavat muutokset.  
GAGGIA S.p.a. se forbeholder sig retten til at foretage alle nødvendige ændringer.  

H GAGGIA S.p.a. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει τις τροποποιήσεις που θα θεωρήσει απαραίτητες. 
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