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Su sertliğinin ölçülmesi
INTENZA+ su filtresinin kurulması
INTENZA+ su filtresinin değişimi
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Kontrol paneli ve ekran
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1

Kontrol paneline genel bakış (Figür 1)
1/2

MULTIFUNCTION düğmeleri

Ekranda gösterilen fonksiyonu seçin
Birkaç saniyeliğine basılı tutarak
makineyi açıp kapatın

3

ON/OFF

4

HOME

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

Düğmesi
Düğmesi

İçecek menüsünü açın

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.

Multifonksiyon butonları
Ekranın sağ ve sol tarafında bulunan multifonksiyon butonları fonksiyon seçme ve
o anda ekranda gösterilen içeceği seçmek için kullanılır.
Not: Bu kılavuzun okunmasını kolaylaştırmak adına, <<lütfen “” butonuna basınız>>
kısımları << lütfen ilgili “” butonuna basınız>> anlamı taşımaktadır.
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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

Hazır çekim kahve koymadan “

3

Akışı sağlamak için START/STOP
dışarı çıkaracaktır.

” seçili olana kadar “

START/STOP

” butonuna basın

tuşuna basın. Makine sıcak suyu

4

Kabı boşaltın ve buhar tüpünden klasik pannarelloyu çıkarın.

5

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

6

Çıkış almak için START/STOP

7

Kabı boşaltın ve 5-7 adımlar arasını su tankı boşalana kadar tekrar edin.
Bittiğinde su tankını MAXIMUM seviyesine doldurun.
Makine kullanıma hazır olacaktır.

8

START/STOP

butonuna basın

9

CLEAN / SET

SETTINGS
WATER HARDNESS

1
2
3

INTENZA+
1

A

2

A

3

B

4

C

10

A
B
C=

1 CLEAN/SET

SETTINGS”
a

2 WATER FILTER
3 ACTIVATE

START/ST P

START/ST P

“Filter expired, replace or disable it”

1

CLEAN/SET
“SETTINGS”

2
3

WATER FILTER
REPLACE
DISABLE

a

“

”
“

”
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İ
Original recipe

Description

Ristretto
Coffee

30 ml

Küçük bir ﬁncanda servis edilen ristretto, demlenme süresi normal bir
espressodan daha kısa olan bir espressodur. Bu, short ve kafein
açısından daha az zengin bir kahve ile sonuçlanır.

Coffee

40 ml

Espresso, dünya çapında gerçek İtalyan kahvesi olarak bilinir. Küçük bir
kapta servis edilen, benzersiz özellikleri, tam ve yoğun bir aroma ve kompakt,
doğal "krema" nın üst katmanıdır. Achille Gaggia tarafından 1938'de icat
edilen basınçlı sıcak su ekstraksiyon işleminin sonucudur.

Coffee

80 ml

Uzun espresso, daha uzun ekstraksiyon süresi olan bir espressodur.
Farklı aromatik yoğunluk ve daha yüksek kafein içeriği ile daha seyreltilmiştir.
Orta boy bir kupada servis edilir.

Coffee

120 ml

Coffee

40 ml

Water

110 ml

Milk

120 ml

Coffee

40 ml

Espresso

Espresso lungo

Coffee

Americano

Cappuccino

Latte macchiato
Milk

240 ml

Coffee

40 ml

Coffee

90 ml

Milk

90 ml

Café au lait

Cortado

Kahve, espressodan daha fazla su ile hazırlanan bir içecektir.
Daha haﬁf bir kahve aromasına sahiptir ve orta-büyük bir kupada servis edilir.
Americano, sıcak su ilave edilen bir espresso ile hazırlanan, daha az yoğun
uzun bir kahvedir.
Cappuccino, dünyanın en sevilenleri arasında yer alan bir İtalyan klasiğidir.
Espresso, süt ve en az 1 cm kalınlığında süt köpüğü ile hazırlanır.
Büyükçe bir kupada servis edilir.
Latte macchiato, sıcak süt, bir parça süt köpüğü ve az miktarda espresso
ile yapılır. Üç farklı tabakanın birbirinden ayrılmasının görülebilmesi için
uzun, şeffaf bir bardakta servis edilir.
Café au lait, eşit miktarda kahve ve sütten oluşan bir içecektir.
İnce bir süt köpüğü tabakasıyla daha da zenginleştirilebilir.
Büyükçe bir kupada servis edilir.
Cortado, az miktarda süt içeren bir espressodan oluşan Arjantin içeceğidir.
Genellikle küçük bir bardakta servis edilir ve İspanya, Portekiz ve Latin
Amerika'da popülerdir.

Coffee

40 ml

Milk

30 ml

Coffee

40 x 2 ml

Milk

80 ml

Milk

180 ml

Köpüklü süt, cappuccino, latte macchiato ve diğer bazı içeceklerin
yapımında kullanılır. Sonuç, kompakt, homojen bir süt köpüğü tabakasıdır.

Water

150 ml

Sıcak su, sıcak çaylar, infüzyonlar ve hazır içecekler hazırlamak için
kullanılabilir.

Flat white

Frothed milk

Hot water

Flat White, güçlü, baskın bir kahve aromasına sahip Avustralya menşeli bir
içecektir. Double espresso ve sütten oluşur, kahve haﬁf bir kadifemsi
köpük tabakası ile kaplanmıştır.
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START/STOP
START/STOP

START/ST P

START/ST P

İ
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START/STOP
START/ST P

İ

START/STOP

START/ST P
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Köpürtülmüş süt ve kahve bazlı
içeceklerin hazırlanması
Warning Süt, köpüklü süt veya kahve bazlı bir içecek seçmeden önce, süt
sürahisinin takılı ve süt çıkış musluğunun açık olduğundan emin olun.
Süt sürahisi doğru şekilde takılmazsa, süt dağıtım ağzı buhar veya
sıcak süt püskürtebilir.

Süt sürahisinin doldurulması
Not: Süt sürahisini kullanmadan önce, “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı
gibi iyice temizleyin.
Süt sürahisi kullanımdan önce veya kullanım sırasında doldurulabilir
1

Süt dağıtım ünitesi kapağını kaldırın.

2

Sütü süt sürahisine dökün: süt seviyesi, sürahide gösterilen minimum
(MIN) ve maksimum (MAX) seviye göstergeleri arasında olmalıdır.
Kapağı yeniden yerleştirin.
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Süt sürahisinin yerleştirilmesi
Takılmışsa, su dağıtım musluğunu çıkarın:
1

Dağıtım ağzının kilidini açmak ve haﬁfçe kaldırmak için yandaki iki düğmeye basın;

2

Çıkarmak için su dağıtım ağzını çekin

3

Süt sürahisini haﬁfçe yatırın. Tamamen makinenin kılavuzlarına yerleştirin

4

Sürahiyi döndürürken aynı anda damlama tepsisine kilitlenene kadar
aşağı doğru itin.
Not Sürahiyi yerleştirirken zorlamayın.

Süt sürahisinin çıkarılması
Damlama tepsisindeki iç kısımdan doğal olarak serbest kalana kadar sürahiyi
yukarı doğru döndürün. Ardından sürahiyi çıkarın.

Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinin alınması
Tip: Mükemmel bir süt köpüğü elde etmek için yalnızca soğuk süt (yaklaşık 5 ° C
sıcaklıkta) ve en az% 3 protein içeriği olan süt kullanın. Ya tam yağlı süt ya da
yarı mayalı süt kullanılabilir. Yağsız, soya veya laktozsuz süt de kullanılabilir.
1

Süt çıkış musluğunu simgeye kadar sağa doğru çekin.

.

Note Süt çıkış musluğu tamamen dışarı çekilmediyse, süt düzgün şekilde
köpürtülemeyebilir. 2 Açık süt çıkış ağzının altına bir ﬁncan yerleştirin.
2

Açık süt çıkış ağzının altına bir ﬁncan yerleştirin. .

3

HOME

4

HOME

düğmesine basın ve menüden istediğiniz içeceği seçin.

-

İstenen içeceğe karşılık gelen düğmeye basın.

-

Seçilen içeceği vermeye başlamak için START/STOP

START/STOP

düğmesine basın.

Makine, ﬁncana veya bardağa varsayılan miktarda kahve ve köpüklü süt dağıtır.
Seçilen içeceğe bağlı olarak önce kahve veya köpüklü süt verilecektir

Belirli bir içeceğin ayarlarını özelleştirmek isterseniz, lütfen "İçecek Özelleştirme"
bölümüne bakın.
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5

QUICK MILK CLEAN

to start press

Köpüklü süt bazlı ve kahveli içeceklerin her hazırlığından sonra, süt devresinin
hızlı temizleme prosedürünü 10 saniye içinde gerçekleştirmek iyi olacaktır.
Ancak daha sonra CLEAN / SET
butonu ile temizleme menüsüne girilerek
de prosedür gerçekleştirilebilir. “CLEAN” düğmesine basın ve “QUICK CLEAN”
seçeneğini seçin. Ardından " " düğmesine basın. Ardından, ekranda gösterilen
talimatları izleyin.
clean/setting

Not: Makinenin hızlı temizleme prosedürü ile günde en az bir kez temizlenmesini
tavsiye ederiz.
Onaylamak için START/STOP
düğmesine veya prosedürü daha sonra
gerçekleştirmek için " " düğmesine basın.
START/STOP

Sıcak su alımı
Uyarı: Hazırlık başladığında, sıcak su dağıtım ağzı buhar ve sıcak su püskürtebilir.
Sıcak su dağıtım musluğunu çıkarmadan önce, hazırlık bitene kadar bekleyin.

1

Sıcak su dağıtım ağzını takın.

HOME

LATTE MACCHIATO

ACQUA CALDA

AMERICANO

2

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

3

"HOT WATER" düğmesine basın. Son olarak dağıtıma başlamak için
START/STOP
düğmesine basın.
START/STOP

Not: START/STOP
kesebilirsiniz.

START/STOP

düğmesine basarak dağıtımı istediğiniz zaman yarıda

Belirli bir içeceğin ayarlarını özelleştirmek isterseniz, lütfen
"İçecek Özelleştirme" bölümüne bakın.
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İ

START/STOP

10

Beverage type
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İ

START/ST P
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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.

Temizlik Tablosu
Parça Açıklaması

Ne zaman temizlenmeli

Nasıl Temizlenir

Süt sürahisi

Kullanımdan sonra

Ekrandaki talimatları izleyerek "QUICK CLEAN"
işlemini başlatın.

Günlük

Süt sürahisini iyice temizleyin.

Haftalık

Süt sürahisini sökün ve tüm parçalarını akan
su altında temizleyin.

Aylık

“Süt sürahisinin temizlenmesi" bölümünde
açıklanan talimatları izleyerek "DEEP CLEAN"
döngüsünü çalıştırın. Bu temizlik döngüsü için
Philips Süt Devresi Temizleyicisini kullanın. Süt
sürahisini sökün ve tüm parçalarını akan su altında
temizleyin.

Haftalık

Demleme grubunu çıkarın ve akan su altında
temizleyin.

Kullanıma bağlı olarak

"Demleme grubunun temizlenmesi ve yağlanması"
bölümüne bakın.

Aylık

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

Dolu damlama tepsisi

Damlama tepsisi ızgarasında
kırmızı işaret göründüğünde

Damlama tepsisini boşaltın ve akan su altında
temizleyin.

Atık Kahve Kabı

Makine ihtiyaç duyduğunda

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.

Demleme grubu
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Ön-çekilmiş
kahve bölmesi /
kahve çıkış kanalı

Haftalık

Bir kaşık sapını kullanarak aşağıda gösterildiği
gibi üst kısmı temizleyin.

Espresso tepsisi

Kullanıma bağlı olarak

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

Süt sürahisinin temizlenmesi
Süt sürahisi temizleme Programları

Makinenin süt sürahisini temizlemek için iki programı vardır: hızlı temizleme ve
derinlemesine temizlik. Her iki program da CLEAN / SET
düğmesiyle seçilebilir.
clean/setting

Seçim üzerine “CLEAN” düğmesine basın.
Sütlü içecekler alındıktan 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
Süt sürahisi için derinlemesine temizlik programı, Philips “Süt Devresi Temizleyici”
aracılığıyla tüm süt devresinin derinlemesine temizlenmesini içerir.

Süt sürahisinin akan su altında temizlenmesi
Süt dağıtma ağzı 5 bileşenden oluşur. Süt kabı dışındaki tüm bileşenler bulaşık
makinesinde yıkanabilir.
1

Süt tüpü

2

Lastik tutucu

3

Pannarello

4

Pannarello Bağlantısı

5

Süt Dağıtım Borusu Muhafazası

1

Süt dağıtım ünitesi kapağını çıkarın (şek. 21).

2

Süt çıkış ünitesinin (1) üst kısmının her iki yanındaki serbest bırakma
düğmelerine basın ve süt kabının (2) üst kısmını dışarı çekin. (şek.22).

3

Süt dağıtım ağzını dağıtım ünitesinden çıkarın. (şek. 23).

4

Dağıtım musluğunu sökmek için:

-

Pannarello'daki serbest bırakma düğmelerine basın ve Pannarello'yu
lastik tutucudan çıkarın. (şek. 25);

-

Konektörü Pannarello'dan çıkarın. (şek. 26);

Tüm bileşenleri akan su altında yıkayın.

6

Temizledikten sonra, aynı prosedürü tersten uygulayarak tüm bileşenleri
yeniden birleştirin.

2
3
4

2

Süt dağıtım ünitesini ters çevirin ve elinizde sıkıca tutun.
Süt haznesini tutucudan çıkarın (şek. 24);

5

1

1

-
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22
5

1
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3
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1

2

CLEAN/SET

"CLEAN"
a

CLEAN

3

BREW GROUP CLEANING
START/STOP

START/ST P

4
5

START/STOP
START/ST P
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1
2

CLEAN/SET

CLEAN
a

CLEAN

DESCALING
START/STOP
START/ST P

3
4
5

CALC CLEAN

6
7

8
9
START/STOP

START/ST P
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ON/OFF

N/

1
CALC CLEAN

2

3

CLEAN/SET

SETTINGS
a

İ

Dil

İTALYANCA
İNGİLİZCE

YUNANCA

ALMANCA

LEHÇE

LİTVANCA

RUSÇA
İ
İZCE

MACARCA

Çİ

BULGARCA

ÇİNCE (BASİ

İRİLMİ
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Su filtresi
İLTRESİ

SETTING

UNITS

Bekleme süresi
SETTING

UNITS

SETTING

UNITS

WATER HARDNESS

İ
BEVERAGE COUNTER

Buton sesi
OFF

Fabrika ayarları
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Süt köpürmüyor.

"INTENZA +" filtresi
yerleştirilemiyor.

Süt sürahisi kirli veya doğru
takılmamış.

Sürahiyi temizleyin ve doğru şekilde
yerleştirildiğinden ve yerleştirildiğinden
emin olun.

Süt dağıtma ağzı tamamen
açılmamış.

Süt çıkış ağzının doğru konumda olup
olmadığını kontrol edin.

Süt sürahisi tüm parçalarıyla
birlikte monte edilmemiş

Tüm bileşenlerin
(özellikle süt hortumunun)
doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.

Kullanılan sütün cinsi
köpürmeye uygun değildir.

Sütün cinsine göre
köpüğün miktarı ve
kalitesi değişebilir.

Filtreden havayı çıkarın.

Hava kabarcıklarının filtreden çıkmasına izin verin.

Tankta hala biraz su var.

Filtreyi takmadan önce su tankını boşaltın.

Kauçuk conta, "INTENZA +"
filtreye yerleştirilmemiştir.

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

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

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.

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.

Makine DEMO
modunda.

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

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

INTENZA+ su ﬁltresi

Kahve yağ çözücü

Süt devre temizleyicisi
(Philips)

Çekirdek ve toz halinde sunulan kahve çeşitleri: % 100 Arabica / Yoğun / Kafeinsiz
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