KULLANIM
KILAVUZU

NESCAFÉ Gold’un tüm lezzetini ve keyfini
ortaya çıkarma zamanı! *

NESCAFÉ® GOLD

NESCAFÉ® GOLD
KAFEİNSİZ

NESCAFÉ GOLD Kahve Makinesi, NESCAFÉ GOLD kahvemize uygun olarak geliştirildiği ve test edildiği için bu
ürünümüzle kullanılmasını öneririz.
• Kahve haznesi için maksimum doldurma miktarı: 120 g
Makineniz, NESCAFÉ Espresso, NESCAFÉ Classic tipi çözünebilir kahveler ile filtre kahve, Türk Kahvesi tipi öğütülmüş kahveler ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kahve türleri ile kullanılması halinde sistem tıkanıp
zarar görecek, tamir edilemez bir hasar oluşacaktır.
* Tüm NESCAFÉ GOLD ürünleri, NESCAFÉ GOLD Kahve Makinesi ile kullanıma uygundur.
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GÜVENLİK UYARILARI 1/2
Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır:
Bu talimatların amacı, ilgili elektrikli ürünü Tavsiye edilen kullanım:

güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlamak ve • Kullanılan şebeke voltajı, anma değerleri
sizi ve diğer kullanıcıları hasar riskinden veya
plakasındaki detaylar ile aynı olmalıdır. Fişi
tehlikeden korumaktır. Belirtilen tüm "Uyarılar"ı
doğru kablolanmış bir prize takın. Uzatma
ve talimatları lütfen dikkatle okuyun ve takip
kablosu kullanıyorsanız tek bir prize çok sayıda
fiş takmayın. Bu durum, aşırı ısınma ile yangına
edin.
sebep olabilir. Fişin ve kablonun ısınması
“Uyarılar”: bu uyarılara uyulmaması ölümle
durumunda, derhal makineyi kullan-mayı
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
durdurun (makineyi yurtdışında kullan-mayın).
• Makinenin hatalı kullanımının veya bu kılavuzdaki talimatlara uyulmamasının yol açtığı
Uyarılar:
hasardan üretici sorumlu değildir. Bu tür
• 		Acil bir durum halinde derhal elektrik fişini
hasarlar garanti kapsamına da girmez.
prizden çıkarın.
• Cihazı ve güç kablosunu 8 yaş altı çocuklardan
• İçeceğin hazırlanması sırasında ellerinizi
uzak tutunuz.
sıcak su püskürtme ağzının veya çıkışın altına
koymayın (yanık tehlikesi). İçecek hazırlarken • Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması
konusunda kendilerine nezaret edilmesi veya
asla cihazın başından ayrılmayın.
bilgi verilmesi ve cihaz ile ilgili tehlikeleri
• Elektrik fişlerinin temiz ve tozsuz olduğunanlamaları durumunda, 8 yaş üzeri çocuklar ve
dan emin olun. Elektrik çarpmasına, kısa devfiziki, duyusal veya zihinsel melekelerinde
reye veya yangına neden olabilir.
eksiklik bulunan veya bilgi ve deneyimi
• Islak ellerle asla kabloya veya fişe dokunmabulunmayan insanlar tarafından kullanılabilir.
yın. Kablodan çekerek fişi prizden çıkarmaTemizleme ve kullanıcı bakımı için gözetim de
yın. Hasar gördüyse cihazı kullanmayın. Tehlibuna dahildir.
keleri önlemek için, onarım ve/veya güç kab- • Bu cihaz, ev içinde kullanım için ve aşağıdakilosu değişimi ayarlamalarını sadece Nestlé
lere benzer uygulamalar için tasarlanmıştır:
Tüketici Hizmetleri Yardım Hattımız (444 3
- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma
160) aracılığıyla yapın.
yerlerindeki personel mutfağı alanlarında;
• 		Fişe zarar vermeyin, fişi bozmayın, şeklini
- Çiftlik evlerinde;
değiştirmeyin, bükmeyin, güç kullanarak çek- Oteller, moteller ve diğer konaklama ortammeyin veya kıvırmayın. Üzerine ağır cisimler
larındaki müşteriler tarafından;
konulduğunda, ayrıldığında veya üzerinde
- Oda-kahvaltı türü ortamlarda.
değişiklik yapıldığında fiş zarar görebilir ve
yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. • Cihazı her zaman ısı kaynaklarından ve su sıçramalarından uzak düz, sabit ve ısıya dayanıklı
• 		
Makineyi durularken her zaman çıkışların
bir
yüzey üzerinde kullanın. Kabloyu ısı, keskin
altına bir fincan yerleştirin.
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GÜVENLİK UYARILARI 2/2
kenarlar vb. yakınına koymayın. Kablonun
sarkmasına izin vermeyin (takılıp düşme riski).
• Makineyi ateşin yakınında kullanmayın veya
sıcak yüzeyler üzerine (ör.: elektrik ocağı
üzerine) bırakmayın. Yangına yol açabilir.
• 		Makinenin üzerine bir yük koymayın. Kullanımdayken makineyi iki rafın arasına sıkıştırmayın
veya dolap içerisine koymayın. Hasara yol açabilir.
• Makineyi kesinlikle yüksek kenarlı (2 cm'den
yüksek) bir tepsiye veya kaba koymayın. Su
haznesinin sızdırması durumunda bu, makinenin su içinde kalmasına yol açarak elektrik
çarpması ve ciddi yaralanma riski yaratabilir.
• 		Makine tam olarak işler halde değilse veya
hasarlı olduğuna dair kanıt varsa makineyi
kullanmayın. Bu gibi durumlarda NESTLE
TÜKETİCİ HİZMETLERİ DANIŞMA HATTIMIZA (444 3 160) haber verin.
• 		Makine kullanımda değilken şebeke elektriğindeki dalgalanmaların yol açabileceği yaralanma, yanık, elektrik çarpması, elektrik kaçağı
veya yangın riskine karşı fişini prizden çıkarın.
Karıştırma haznesinin içine herhangi bir
• 		
yabancı cisim koymayın.
• 		Su haznesine içme suyu dışında hiçbir şey
(sıcak su, süt, alkol vb.) koymayın. Makinenin
içini tıkayabilir ve arızaya yol açabilir.
• 		Makineye giden güç bağlantısının üzerine
döküleceği için, su haznesine çok fazla su
koymayın. Su haznesi, makineden çıkarılarak
doldurulmalıdır.
• 		Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa su
haznesinde su bırakmayın. Su kirlenebilir.
Makineyi kullanacağınız zaman her seferinde
temiz su kullanın.
• 		Makineyi “TEMİZLİK” bölümündeki talimatlara göre düzenli aralıklarla temizleyin.
• 		Makineyi temizlerken makinenin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. Makine

hala sıcakken makineyi temizlemeyin. Kendinizi yakabilirsiniz.
• Fişi veya kabloyu suyla yıkamayın veya temizlik maddesi gibi bir sıvı içinde bırakmayın.
Arızaya yol açabilir.
• Cihazı suyun altına tutmayın veya suya daldırmayın.
• 		Makinenin üst kapağı sabit bir mıknatısla
donatılmıştır. Kredi kartları, USB sürücüler ve
diğer veri cihazları, video kasetler, resim tüplü
televizyon ve bilgisayar monitörleri, mekanik
saatler, işitme cihazları ve hoparlörler gibi
manyetizmadan hasar görebilecek cihazları
ve cisimleri kapağın yakınına yerleştirmekten
kaçının.
• Kalp pili veya defibrilatör kullanan hastalar:
Makinenin kapağını doğrudan kalp pili veya
defibrilatör üzerinde tutmayın.

Ek talimatlar:

• Çekmece yalnızca karıştırma haznesi takılıp
kilitlendiğinde takılabilir.
• Bazı durumlarda makine bir durulama döngüsü gerektirir.Tekrar çalıştırmadan önce,
çıkışların altına bir fincan yerleştirin.

3 / 26

NESCAFÉ GOLD Kahve Makinesi, NESCAFÉ
GOLD kahvemize uygun olarak geliştirildiği
ve test edildiği için bu ürünümüzle kullanılmasını tavsiye ederiz.

MAKİNE GENEL GÖRÜNÜMÜ 1/2
Su haznesi

Su haznesi
kapağı

Üst kapak
2

1

Su haznesi bağlantı parçası
(Dokunmayın! Dokunduğunuz
takdirde su damlayacaktır.)

Damlama kabı

Kahve hazırlarken fincanınızı yerleştirmek için damlama kabını kullanın. Büyük bir kupa kullanıyorsanız
damlama kabını çıkarın.

Süt
ölçü kabı

220-240V~ 50/60Hz 1340-1600W

~3.4 kg

maks. 15 bar
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5°C - 35°C

0.8 / 2.0 L

B
C

A

A = 155 mm
B = 323 mm
C = 306 mm

MAKİNE GENEL GÖRÜNÜMÜ 2/2
Kahve haznesi

Kumanda Paneli
Kapak

Su bitme gösterge ışığı
(veya kireç temizleme
göstergesi)
 bkz. sayfa 20

NESCAFÉ
Haznesi
Bluethooth®
Türkiye'de
desteklenmemektedir.

Güç düğmesi
(AÇIK/KAPALI)
Durulama
düğmesi

Dozaj birimi

Menü düğmeleri
 bkz. sayfa 8

Çekmece ve İç parçalar

Yüksek hızlı
sıcak su püskürtme ağzı

Çekmece

220-240V~ 50/60Hz 1340-1600W

Temizlemek için, kilitleme
kolunu aşağı çekin ve karıştırma haznesini çıkarın
 bkz. sayfa 13

maks. 15 bar

~3.4 kg

5 °C - 35 °C
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0.8 / 2.0 L

B
C

A

A = 155 mm
B = 323 mm
C = 306 mm

DURULAMA

“

Makinenizi ilk kez
kullanmadan önce:
6i

İlk durulama işlemi
yapılmalıdır.

1
6

2
6

Makinenizin fişini sadece 220-240V~
50/60Hz'lik şebeke prizine takın.
Su haznesini yerinden tamamen
ÇIKARTIN.

Su haznesini HER ZAMAN makineden
tamamen çıkararak doldurun. Su haznesinin kapağını çıkarın. Su haznesini
temiz içme suyu ile doldurun. Su haznesinin kapağını su haznesine takın.

AÇIK

3
6

4
6

5
6
~25 sn.

Doldurduğunuz su haznesini yerine
takın. Kahve çıkışının altına en az
250 ml hacminde bir fincan yerleştirin.

Makineyi açın. Yaklaşık 25 saniye
süreyle makine ısınırken güç düğmesi
yeşil renkte hızlıca yanıp sönmeye
başlar.

Durulama düğmesi yeşil renkte hızlıca
yanıp sönmeye başlar.
Durulama düğmesine basın.

Makine 2 günden uzun süre
kullanılmadıysa 1-2-3 adımlarını takip etmeli ve ardından
6i temiz, yeni su kullanarak
durulama düğmesine basmalısınız.

6

7
6

Durulama başlar. İşlem bitene kadar
bekleyin.
Durulama suyunu lavaboya dökün.

Durulama işlemi bittikten sonra, durulama düğmesi hariç tüm ışıklar yeşil
renkte sabit yanacaktır. Makineniz
artık kullanıma hazırdır.
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KAHVE DOLDURMA

I
2

1

1
11

2
11

3
11

Üst kapağın üzerine bastırarak kapağı açın.

Kahve haznesini çıkarın.

Kahve haznesini gösterildiği gibi yerleştirin ve kapağı çıkarın.

5
11

6
11

maks. 120 g

4
11

Tık !
Kahve haznesine uygun kahveyi doldurun (aşağıdaki bilgiye bakın).

Kahve haznesinin kapağını yerine
takın.

Tık !

7
11

i
11

Kahve haznesini tekrar makineye takın.
logosu öne doğru bakmalı..

NESCAFÉ GOLD Kahve Makinesi, NESCAFÉ GOLD kahvemize
uygun olarak geliştirildiği ve test edildiği için bu ürünümüzle
kullanılmasını öneririz.
• Kahve haznesi için maksimum doldurma miktarı: 120 g
Makineniz, NESCAFÉ Espresso, NESCAFÉ Classic tipi çözünebilir
kahveler ile filtre kahve, Türk Kahvesi tipi öğütülmüş kahveler ile
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kahve türleri ile kullanılması halinde sistem tıkanıp zarar görecek, tamir edilemez bir
hasar oluşacaktır.

Üst kapağı kapatın.
Kahve granülleri yüksek sıcaklıklardan ve nemden olumsuz etkilenir. Lütfen orjinal paketinde ağzı kapalı şekilde
veya sızdırmaz bir kap içinde, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Ayrıca haznedeki kahve tercihen bir ay içinde tüketilmelidir (daha nemli bölge veya mevsimlerde iki hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.)
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İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI 1/2
Menü düğmeleri

Cappuccino
Önerilen fincan büyüklüğü:
300 ml

Lungo
Önerilen fincan büyüklüğü:
200 ml

Güç düğmesi (AÇIK/KAPALI)
Durulama düğmesi

Americano
Önerilen fincan büyüklüğü:
250 ml

Latte Macchiato
Önerilen fincan büyüklüğü:
300 ml

Sade kahve seçenekleri
Lungo Americano

1
12

2
12

Fincanı makineye yerleştirin. Büyük bir
kupa kullanıyorsanız damlama kabını
çıkarın.

İstediğiniz menü düğmesine basın.

3
12

4
12

5
12

Seçilen menü simgesi yanıp söner.
Kahve akışı otomatik olarak başlar ve
durur.
Kahve akışı sonlanmadan durdurmak
için, seçili menü simgesine tekrar
dokunun ve ışığın yanıp sönmesi duruncaya kadar bekleyin. Yine de simge yanıp söndüğü sürece bir miktar
kahve akmaya devam edecektir.

Düğme yanıp söndüğü sürece kahve
akmaya devam edecektir. Seçili menü
düğmesinin yanıp sönmesi durunca
kahveniz hazırdır. Tüm ışıklar sabit
yeşildir.

Afiyet olsun. DİKKAT!
Kahveniz sıcaktır!
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İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI 2/2
Sütlü kahve
seçenekleri
SÜ
T

Cappuccino

1
13

2
13

Ürünle birlikte gelen ölçü kabına süt*
doldurun:
- Latte Macchiato: 60 ml
- Cappuccino:
50 ml

Sütü fincana boşaltın.

3
13

4
13

5
13

Fincanı makineye yerleştirin. Yüksek
bir latte fincanı kullanıyorsanız damlama kabını çıkarın.

İstediğiniz menü düğmesine basın.

Seçili menü düğmesi yanıp sönmeye
başlar.

6
13

7
13

8
13

Sıcak su/kahve çıkışı otomatik olarak
başlar ve durur. Akışı sonlanmadan
durdurmak için, seçili menü düğmesine tekrar basın ve ışığın yanıp sönmesi duruncaya kadar bekleyin.
Yine de düğme yanıp söndüğü sürece
bir miktar kahve akmaya devam edecektir.

Seçili menü düğmesinin yanıp sönmesi durunca kahveniz hazırdır. Tüm
ışıklar sabit yeşildir.

Afiyet olsun. DİKKAT!
Kahveniz sıcaktır!

Latte Macchiato
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* NESCAFÉ en az %3 yağlı süt kullanılmasını tavsiye eder.

ZEVKINIZE GÖRE KİŞİSEL AYARLAMALAR
Sıcak su miktarını değiştirerek kahvenin sertliğini ayarlayabilirsiniz:
Hacmi ayarlamak için, lütfen aşağıdaki prosedürü izleyin:
Lungo
türü kahve

Americano
türü kahve

1
14

Minimum

Standart

Maksimum

~70 ml

~140 ml

~210 ml

~100 ml

~210 ml

~300 ml

2 sn.

Fincanı yerine yerleştirin. Ayarlamak
istediğiniz içeceğe ait menü düğmelerine basıp 2 saniye süreyle basılı
tutun.

4
14

+/−

Not: Latte Macchiato ve
Cappuccino için kişiye özel ayarlama özelliği mevcut değildir.
Latte
Macchiato

Cappuccino

2
14

3
14

Güç düğmesi ışığı sarıya döner. Seçili
menü düğmesi yeşil renkte yanıp
söner. Kahve çıkışı başlar.

Seçili menü düğmesi yeşil renkte
yanıp sönmeyi durdurduğunda sıcak
su miktarını ayarlayabilirsiniz.

• Ayarı değiştirdikten sonra, yeni ayar
siz o ayarı tekrar değiştirinceye dek
aynen kalır (makinenin fişi çekilse bile).
• Küçük bir fincan kullanılıyorsa fazla
miktardaki su ayarı kahveyi fincandan
taşırabilir.
• Yeni bir sıcak su miktarı ayarlamak
i için, yukarıdaki prosedürü tekrar edin
14
(geçerli ayarın üzerine yazılacaktır).

İlk fabrika ayarlarına döndürme:
① Fişi takın.
② Gücün KAPALI olduğunu kontrol
edin.
③ Cappuccino düğmesine VE güç
düğmesine aynı anda basıp düğmeleri 7 saniyeden uzun bir süre
basılı tutun.
④ Tüm simge lambaları yeşil renkte
hızlıca yanıp sönmeye başladığında düğmeleri serbest bırakın.
⑤ Makine artık fabrika ayarlarına
dönmüştür.
⑥ İlk durulamanın yapılması gerekir
(bkz. sayfa 6).

İçecek istenen miktara ulaştığında
durdurmak için menü düğmesine
basın. Düğmeye basmazsanız makine
maksimum su seviyesinde duracaktır!
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TEMİZLİK – PARÇALARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Her yeni kahve dolumunda temizlik yapılmalıdır (bkz. sayfa 12). Makinenin düzenli
bakımı fincanınızda daha lezzetli bir kahve ve daha uzun bir makine ömrü sağlar.
Durulayın - her hafta tavsiye edilir

Durulamayın!

Su haznesi
Kahve haznesi kapağı

DİKKAT!
Su haznesinin altındaki çıkıntıya (bağlantı parçası) dokunmayın.
İçinde su varken haznenin altındaki çıkıntıya dokunursanız
hazneden su dökülebilir.

Kahve
haznesi

Su haznesi bağlantı parçası

Dozaj birimi
gövdesi
No. 3

Kızaklı kapak
(yeşil)
Karıştırma
haznesi süzgeci

Durulayın - her hafta tavsiye edilir

Karıştırma
haznesi
Alt disk
No. 2

Çekmece
Damlama
ızgarası

Üst disk
No. 1

Damlama kabı
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TAVSİYE EDİLEN HAFTALIK TEMİZLİK

Ç

DİKKAT! Hiçbir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın!

2

1

1
16

2
16

3
16

Kahve haznesinin boş olup olmadığını kontrol edin: Boşsa lütfen dozaj
biriminin ve kahve haznesinin ayrıntılı temizliği için 15.-16. sayfalardaki
komple temizlik prosedürünü izleyin.

Üst kapağın üzerine bastırarak kapağı açın.

Kahve haznesini çıkarın. Kuru bir bezle makinenin içini dikkatli bir şekilde
silerek varsa kahve tozlarını uzaklaştırın.

Tık !

4
16

5
16

6
16
Alt disk
No. 2

Kahve haznesini ters döndürün.

Alt disk No. 2'yi bir "Tık" sesi duyuncaya kadar “AÇIK” ok yönünde
çevirin.

Alt disk No. 2’yi çıkarın, sıcak suyla
temizleyin ve tamamen kurulayın.

Tık !

7
16

8
16

9
16
Tık !

Dozaj birimi gövdesinin her iki açıklığını kuru bir bezle temizleyin.

Tekrar monte etmeden önce bütün
parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun. Alt disk No. 2'yi tekrar dozaj birimi gövdesinin üzerine
yerleştirin. Bir "Tık" sesi duyuncaya
kadar “KAPALI” ok yönünde çevirin.
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Kahve haznesini tekrar makineye
takın.
logosu öne doğru
bakmalı.

ÇEKMECENİN VE KARIŞTIRMA HAZNESİNİN TEMİZLİĞİ 1/2
(Haftalık temizlik tavsiye edilir)
DİKKAT! Hiçbir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın!
KAPALI !

1
17

2
17

3
17

Makineyi kapatın.
Kabloyu prizden çekin.

Çekmeceyi çekerek çıkarın.

Mavi kilitleme kolunu aşağı bastırın.

4
17

5
17

6
17

Kilitleme kolunun aşağıda olduğunu
kontrol edin.
Karıştırma haznesini çıkarın.

Kızaklı kapağı her iki yandan hafifçe
içeri doğru sıkarak çekip çıkarın. Kimi
zaman artıklar sertleşir ve parçanın
çıkmasını biraz zorlaştırır.

Karıştırma haznesinin altındaki siyah
kilidi serbest bırakın.

7
17

8
17

9
17
en az
2 dakika

Çekmeceyi ve kızaklı kapağı sıcak
suyun altında durulayın.
Yumuşak, nemli bir bezle silin.

Karıştırma haznesini en az 2 dakika
sıcak su içinde tutun. Hala kurumuş
kahve artıkları varsa tamamen çözülene kadar sıcak suda tutun.
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Kurulayarak nemini alın.

ÇEKMECENİN VE KARIŞTIRMA HAZNESİNİN TEMİZLİĞİ 2/2
(Haftalık temizlik tavsiye edilir)
DİKKAT! Hiçbir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın!
İçini kontrol edin!

Tık !

10
18

11
18

Üst

12
18
Alt

Karıştırma haznesinin içindeki delikleri
kontrol edin: Delikler kahveyle tıkanmışsa, sıcak suyla tekrar durulayın ve
iyice kurulayın.

Siyah kilidi bir "tık" sesi duyuncaya
kadar aşağı itin.

Filtre çıkarıldıysa: Filtrenin yönünü
kontrol edin (filtrenin bir üst, bir de alt
kenarı vardır).

Tık !

13
18

14
18

15
18

Filtreyi içine yerleştirin.
Yerine tamamen girdiğinden emin
olun.

Kızaklı kapak ve ana gövde üzerindeki okları hizalayın. Kızaklı kapağı bir
"Tık" sesi duyuncaya kadar içeri itin.

11. adımın doğru bir şekilde uygulandığından emin olun. Karıştırma haznesini ana gövdenin içine itin. Yerine
tamamen girdiğinden emin olun.

Tık !

16
18

Tık !

Mavi kolu yukarı çekerek karıştırma
haznesini kilitleyin.

17
18

Çekmeceyi “Tık” sesi ile yerine oturduğunu hissedinceye kadar kaydırın.
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D

2

DAMLAMA KABI, HAZNELER VE DOZAJ BİRİMİNİN TEMİZLİĞİ 1/2
(Aylık temizlik tavsiye edilir)
DİKKAT! Hiçbir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın!
KAPALI !

1
19

2
19

3
19

Makineyi kapatın.
Fişi prizden çekin.

Damlama kabını sıcak su ile durulayın
ve bir fırça yardımıyla temizleyin.

Su haznesini durulayıp temizleyin.
Sonrasında tekrar içme suyu doldurun ve parçayı makineye takın.

No. 3

4
19

5
19

6
19
No. 1

Kahve haznesinin boş olduğundan
emin olun. Dozaj birimini saat yönünde çevirip kahve haznesinden çıkarın.

Dozaj birimini ters döndürün ve
üst disk No. 1'i çıkarın.

Tık !
Bir "Tık" sesi duyuncaya kadar “AÇIK”
ok yönünde çevirin.

Alt disk
No. 2

7
19

8
19

Dozaj birimi
gövdesi No. 3

9
19

Üst disk
No. 1
Alt disk No. 2'yi çıkarın.

Üç parçanın hepsinin orada olduğunu
kontrol edin.
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Sertleşmiş kahve artıklarını yumuşak,
nemli bir bez yardımıyla tüm disklerden silerek temizleyin. Sadece disk
No. 1 ve No. 2'yi sıcak suya batırın.

DAMLAMA KABI, HAZNELER VE DOZAJ BİRİMİNİN TEMİZLİĞİ 2/2
(Aylık temizlik tavsiye edilir)
DİKKAT! Hiçbir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın!

10
20

Kahve haznesi kapağını çıkarın.

11
20

i
20

Kahve haznesini ve kapağı yumuşak,
nemli bir bezle temizleyin. Kahve
haznesini akan suyla temizlemeyin!

Tekrar monte etmeden önce parçaları
dikkatli bir şekilde durulayın ve kurulayın! İdeal olanı, bir gece kurumaya bırakmaktır. Saç kurutma makinesi kullanmayın – deformasyona yol açabilir!

No. 1
No.2

12
20

13
20

14
20

No.3

Tık !
No. 3

Alt disk No. 2'yi tekrar dozaj birimi
gövdesi No. 3'ün üzerine yerleştirin.

15
20

Kahve haznesini tekrar dozaj biriminin üzerine yerleştirin.

Alt disk No. 2'yi bir "Tık" sesi duyuncaya kadar “KAPALI” ok yönünde
çevirin.

16
20

Dozaj birimini altta sabit tutarken,
kahve haznesini duruncaya kadar
saat yönünde çevirerek kapatın.
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Dozaj birimi gövdesini ters döndürün
ve dozaj birimi gövdesi No. 3 ile üst
disk No. 1 üzerindeki üçgen kısımları
hizalayın.

KİREÇ TEMİZLEME 1/2

/2

Aşağıdaki tavsiyelere göre makineniz içindeki kireçlenmeyi temizlememeniz halinde sorunlar
ve hatta arızalar oluşabilir. Su sertliğine ve kullanım sıklığına bağlı olarak yılda en az iki kez
makineniz içindeki kireçlenmeyi temizlemenizi tavsiye ederiz (aşağıdaki tabloya bakınız).
Su sertliği
Sert su
Orta
Yumuşak

... fincan sonra kireç temizleme

300 ppm

250 fincan

180 ppm

500 fincan

80 ppm

750 fincan

● Kireç temizleyicinin paketi üzerindeki
talimatları ve güvenlik bilgilerini
okuyun.
● Makinenin yüzeyini kireç temizleyici
kullanarak yıkamayın.

1
21

2
21

500 ml soğuk suya 125 ml kireç temizleyici ile çözelti hazırlayın.

Damlama kabını çıkarın. Kahve çıkışının altına en az 500 ml hacminde bir
kap yerleştirin. Su haznesini çıkarın.

Kireç temizleme çözeltisini su haznesine dökün. Su haznesini makineye
takın.

5
21

6
21

Güç düğmesi ve durulama düğmesi
sabit yeşildir. Kireç temizleme işlemini
başlatmak için durulama düğmesine
basın.

Kireç temizleme çözeltisi boşalır:
önce yüksek hızlı sıcak su püskürtme
ağzından, sonra kahve çıkışından.

Sıcak su kullanmayın!

min.
500 ml

3
21

*Kireç temizleyici için Durgol® kullanılması
tavsiye edilir

4
21
7 sn.
Kireç temizleme moduna girmek için,
makineyi açın. Ardından, durulama
düğmesini 7 saniye basılı tutun.
Tüm menü düğmeleri yanıp sönmeye
başlar. Düğmeyi bırakın.
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KİREÇ TEMİZLEME 2/2

7
22

5 dk.

8
22

9
22

5 dk.
Kireç temizleme solüsyonunun etkisini göstermesi için 5 dakika bekleyin. Kireç temizleme işlemini tekrar
başlatmak için durulama düğmesine
basın.

10
22

yaklş.
500 ml

Kahve çıkışının altına yaklş. 500 ml
hacminde bir kap yerleştirin. Hazneye içme suyu doldurun. Su haznesini
makineye takın.

13
22

Kireç temizleme çözeltisi boşalır:
önce yüksek hızlı sıcak su püskürtme
ağzından, sonra kahve çıkışından.

11
22

12
22

Durulama işlemini başlatmak için
durulama düğmesine basın.

14
22

Durulama düğmesinin yanıp sönmesi
durunca, ikinci durulama döngüsünü
başlatmak için durulama düğmesine
tekrar basın.

Kireç temizleme solüsyonunun etkisini göstermesi için 5 dakika daha
bekleyin. Kaptaki suyu dökün. Su
haznesini dikkatle durulayın.

Su önce yüksek hızlı sıcak su püskürtme ağzından, sonra kahve çıkışından boşalır.

15
22

Su önce yüksek hızlı sıcak su püskürtme ağzından, sonra kahve çıkışından boşalır.

Kaptaki suyu dökün. Su haznesini
dikkatle durulayın. Su haznesini içme
suyu ile doldurun. Su haznesini tekrar
makineye takın.

i Kireç temizleme modundan çıkmak için, makineyi kapatın.
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RENKLİ IŞIKLI GÖSTERGELER

~25 sn.
Isıtma modu
Güç düğmesi: yeşil renkte
yanıp söner.
Tüm menü düğmeleri: KAPALI

Durulama modu
Güç düğmesi: sabit yeşil
Durulama düğmesi: yeşil renkte
yanıp söner.

Çalışma modu
Güç düğmesi: sabit yeşil
Tüm menü düğmeleri: sabit yeşil

Makinenin durulanması gerektiğini
gösterir: bir kap yerleştirin ve düğmeye basın.

+/−

Hazırlık modu
Güç düğmesi: sabit yeşil
Seçili menü düğmesi: yeşil
renkte yanıp söner.

Kahve yoğunluğu ayarlama modu
Güç düğmesi: sabit sarı
Seçili menü düğmesi: başlangıçta yeşil renkte yanıp söner, sonra ayarlama
mümkün olduğunda sabit yeşil renkte
yanar (bkz. sayfa 10)
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EKO modu (5 dakika sonra güç otomatik olarak kapanır)
Güç düğmesi: KAPALI
Tüm menü simgeleri: KAPALI

SORUN GİDERME 1/4
Sorun

Gözlem

Kahve içecek
çıkışı yok.

Nedeni

Çözümü

Haznede su kalmamıştır.

Su haznesini tekrar doldurun ve
makineye doğru şekilde tekrar takın.
İçecek hazırlığını bitirmek için yeşil
düğmeye basın.

Su alarmı sabit kırmızı ve güç
düğmesi sabit yeşil.
Makinenin içindeki su
devresine su ulaşmıyordur.

Makine çalışmıyor.

17-18. sayfadaki kireç temizleme
prosedürüne göre makinenin
kirecini temizleyin.

Çekmece iyi monte
edilmemiştir.

Yeşil kızaklı kapağın, karıştırma haznesinin ve mavi kilidin hepsinin doğru monte edildiğinden emin olun. Çekmeceyi
doğru şekilde takın. Sertçe içeri itin.

Tüm menü düğmeleri sabit
yeşil. Güç düğmesi sabit kırmızı.
Üst kapak tık sesiyle
kapanmamıştır.

Tık !

Kahve haznesinin ve dozaj birimi
disklerinin hepsinin doğru monte
edildiğinden emin olun. Üst kapağı
doğru şekilde kapatın.
Kahve dozaj birimi
kirlidir.

Kahve dozaj birimi iyi
monte edilmemiştir.
Tüm menü düğmeleri kapalı,
güç düğmesi sabit kırmızı.
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Hafif temizlik işlemine geçin (bkz.
sayfa 12). Gösterge değişmezse
kahve haznesini boşaltın ve komple
temizliğe geçin (bkz. sayfa 13-16)

SORUN GİDERME 2/4
Sorun

Gözlem

Makine çalışmıyor.

Nedeni

Çözümü

Makine kullanım sırasında aşırı ısınmıştır.

20 dk.
Tüm menü düğmeleri KAPALI,
güç düğmesi kırmızı renkte
hızla yanıp sönüyor.

Makine açılmıyor; ışık yok.

Makineyi kapayın ve fişini çekerek
20 dakika bekleyin. Sonra makinenin
fişini tekrar takın ve makineyi açın.
Güç düğmesi kırmızı renkte yanıp
sönmeye devam ederse 444 3 160’ı
arayın. Görüşme sırasında makineyi
yanınızda bulundurun.
Teknik hata.

Tüm menü düğmeleri KAPALI.
Güç düğmesi KAPALI.

Kahve çıkışından
kahve düzgün
akmıyor.

Makinenin fişini iki dakika süreyle çekin. Fişi yeniden takıp tekrar deneyin.
Fişin bir elektrik prizine düzgün bir
şekilde takılı olup olmadığını kontrol
edin. Takılıysa elektrik beslemenizi
kontrol edin.
Makine yine açılmazsa, arka sayfada
bulunan bilgileri kullanarak 444 3
160’ı arayın. Görüşme sırasında makineyi yanınızda bulundurun.
Karıştırma haznesi iyi
monte edilmemiştir.

Kahve çıkışından kahve düzgün
akmaz.

Karıştırma haznesi kurumuş kahve ile tıkanmıştır.
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İçecek hazırlamayı durdurun. Karıştırma haznesini, kızaklı kapağı ve çekmeceyi 13. ve 14. sayfalardaki temizlik
prosedürüne göre temizleyin.

SORUN GİDERME 3/4
Sorun
Sadece sıcak su çıkışı var.

Gözlem

Nedeni

Çözümü

Kahve haznesi boştur.

Kahve haznesini çıkarın ve 7. sayfadaki prosedüre göre tekrar doldurun.

Püskürtme ağzı tarafından sadece sıcak su çıkışı
var.

Karıştırma haznesi kurumuş kahve ile tıkanmıştır.

Bkz. sayfa 13-16

Karıştırma haznesi
kireçle tıkanmıştır.

Bkz. sayfa 17-18
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SORUN GİDERME 4/4
Sorun
Üst kapak düzgün kapanmıyor.
Kahve haznesi makineye
doğru oturmuyor.
Karıştırma haznesi çıkarılamıyor.

Gözlem

Nedeni
Tık !

Kahve akışı bir sebeple
kesintiye uğradığında
dozaj birimi dönmeyi
durdurur ve yanlış hizalı
bir konumda kalır (saat
12 konumda değil).

Çözümü
KAPALI !

Makineyi kapatın. Üst kapağı açın ve
kahve haznesini çıkarın.

AÇIK !

Üst kapağı kapatın ve makineyi açın.
Tahrik birimi kendini tekrar hizalayacaktır. Dozaj birimini temizleyin
(bkz. sayfa 15-16, adım 4-16).

Tık !

Tık !

Üst kapağı açın. Kahve haznesini tekrar makineye takın. Üst kapağı doğru
şekilde kapatın.
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YEDEK PARÇALAR

1
28

2
28
4
28
5
28
6
28

3
28
1 Su haznesi ve su haznesi kapağı
2 NESCAFÉ Kahve Haznesi ve dozaj diskleri
3 Damlama kabı ve damlama ızgarası
4 Kızaklı kapak (yeşil)
5 NESCAFÉ karıştırma haznesi (süzgeç dahil)
6 Makine çekmecesi
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SIKÇA SORULAN SORULAR 1/2
KAHVE HAZIRLAMA

SÜT HAZIRLAMA

• Makineden kahve çıkışı nasıl gerçekleşir?
• Makine, süt köpüğünü nasıl oluşturuyor?
Sistemimiz, sütü makineye temas etmeksizin yüksek hızlı
Siz istediğiniz içeceği seçtikten sonra, kahve haznesinden
sıcak su püskürtme ağzı ile pişirerek köpürtür. Daha kalıcı
karıştırma haznesine, doğru miktarda kahve otomatik
bir süt köpüğü için tam yağlı süt kullanmanızı tavsiye ederiz.
olarak ulaştırılır. Kahve suyla karıştırılarak demlenirken
tadının tüm zenginliği ve aroması ortaya çıkar, sade
• Cappuccino düğmesine bastım ama süt çıkışı yok.
kahvelerin üzerinde altın rengi ince bir krema oluşturur.
Cappuccino ve Latte Macchiato yapmak için sütü fincanı• Makinenin kahve ayarlarını değiştirebilir miyim?
nıza önceden koymalısınız. DİKKAT: Su haznesine kesinlikle
süt koymayın, tamir edilemez hasara yol açacaktır.
Makineninizin kahve ayarlarını damak zevkinize göre
kişiselleştirebilirsiniz. Lütfen kullanım kılavuzunuzun
• Kahvemi nasıl daha sütlü yapabilirim?
10.sayfasına başvurun.
Daha sütlü bir tat için tam yağlı süt kullanabilir veya fincanın
içine koyduğunuz süt miktarını damak tadınıza göre artıra• Kahve akışı sırasında kahve haznesinde yeterli kahve
bilirsiniz.
yoksa makine uyarıda bulunur mu?
Kahvenin azaldığını gösteren bir sensör yoktur. Kahve
• Su haznesine süt koyabilir miyim?
haz-nesine bakarak kalan kahve miktarını kontrol etmek
Hayır, su haznesine sadece su koyulabilir. Süt doğrudan finbasit olduğundan lütfen içecek hazırlamadan önce
cana doldurulmalıdır. Aksi halde makinenizde tamir edilekontrol edin.
mez hasarlar oluşacaktır.
• Kahve, kahve haznesinde ne kadar süre kalmalıdır?
Bir ay içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.
• Neden sadece NESCAFÉ Gold kullanmak
durumundayım ?NESCAFÉ Classic kullanamaz mıyı ≥m ?
NESCAFÉ GOLD Kahve Makinesi, NESCAFÉ GOLD kahve
granüllerinin yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Başka
ürünlerle kullanılması dozaj sistemini ve makineyi
tıkayacaktır.
• Hazırlanan kahve miktarı istediğimden fazla olursa kahve
akışının ortasında işlemi durdurabilir miyim ?
Başka seçeneğiniz yoksa (küçük bir fincan aldıysanız)
kahve hazırlama işlemini durdurabilirsiniz. Ancak sistem
daha sonra, kalan kahveyi sistemden boşaltmak için, bir
durulama gerektirebilir. Bu durumda lütfen damlama
kabına bir fincan yerleştirin ve yanıp sönen ilgili düğmeye
basın. Deneyimin t am keyfine varmak için, içecek
hazırlama parametrenizi kendi zevkinize göre
ayarlamanızı tavsiye ederiz; tüm sade kahvelerde bu
mümkündür. Lütfen Kullanıcı Kılavuzunun 10. sayfasına
başvurun.
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SIKÇA SORULAN SORULAR 2/2
MAKİNENİN ÇALIŞMASI
• Makineyi yurtdışında kullanmak mümkün mü?
• Su haznesi doldurulmuş olmasına rağmen, su girişi gösterNESCAFÉ GOLD Kahve Makinesi belirli güç değerlerine gesi hızlıca yanıp sönüyor
uygun olarak üretilmiştir (makinenizin altındaki plakaya Lütfen su haznenizi boşaltın ve tıkayan bir şey olmadığını
kontrol edin. Zaman içerisinde sistemde bir miktar kireç
bakınız). Bu değerlere uygun yerler dışında
tortusu birikebilir ve makinenin kirecinin temizlenmesi
kullanılmamalıdır.
gerekebilir. Lütfen Kullanıcı Kılavuzunun 17. sayfasına baş• Damlama tepsisine koyduğum karton bardağım kahve
vurun.
hazırlanırken neden devamlı hareket ediyor ?
• Kireç temizleme işlemi makineme ne yapar?
Makine, basınç pompası ile çalışır ve bir miktar titreşim
Zaman içerisinde kireç tortusu su akışını yavaşlatır,
üretir. Kağıt bardak kullanılmamasını, tercihen porselen/cam
kapasiteyi azaltır ve içeceklerinizi hazırlamada kullanılan
fincan kullanılmasını ısrarla tavsiye ederiz.
suyun ısıtılmasında verimliliği düşürebilir. Düzenli
• Makinenin kirecini temizlemem niçin gerekli ve kireç
aralıklarla kireç t emizleme, biriken kireç tortusunu
temizleme işlemini nasıl başlatırım?
gidererek su akışını hızlı, pompa basıncını yüksek tutar.
Suyunuzun kalitesine veya sertliğine ve makinenin kullanım
Aynı zamanda hijyenik bir temizlik etkisi de vardır.
sıklığına bağlı olarak, makinenizin içinde zamanla kireç
MAKİNE GARANTİSİ VE DİĞER BİLGİLER
tortusu birikir ve su borularını tıkama noktasına gelir. Bu
aşamada, makinede artık kahve akışı sağlayamaz ve
makinenin kirecinin temizlenmesi gerekir. Lütfen Kullanıcı • Makinenin garantisi nedir?
Nestlé, satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık garanti sunar.
Kılavuzunun 17. sayfasındaki ilgili bölümlere başvurun.
İadeler/değisimler için lütfen satış fişi/faturasını sakladığıTavsiye edilen kireç temizleme kiti için 444 3 160’ı arayın.
nızdan emin olun.
• Sistemi ne sıklıkla temizlemeliyim?
• Makinenin kullanım ömrü nedir?
Kahve haznesini her doldurduğunuzda en azından harici
Bakanlıkça satış sonrası hizmetler yönetmeliği’ne göre tesdozaj disklerini yumuşak, kuru bir bezle düzenli olarak
pit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
temizlemelisiniz. Böylece, zaman içerisinde sistemde birta• Makinenin mensei neresidir?
kım tıkanmalar yaratabilecek olan kahve tozları
Makinenin tasarımı ve mühendisliği İsviçre’de, montajı Endouzaklaştırılacaktır. Haftalık temizlik tavsiye edilir.
nezya’da yapılmıştır.
• Püskürtme başlığını yıkamak için makineden sökmek
Tüketiciye sağlanan seçimlik haklar nelerdir?
•
mümkün mü?
Malın ayıplı olduğu durumlarda tüketiciler, 6502 no.lu TÜKEHayır, püskürtme başlığının sökülmesi gerekmez. İçinden
TİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un 11. Maddesi
su akmıyorsa, içinde tıkanıklık yaratan bir kireç tortusu
gereği seçimlilik haklarına sahiptirler.
olabilir. Bu durumda lütfen Kullanıcı Kılavuzunun 17.
sayfasındaki "kireç temizleme" prosedürüne başvurun.
• Tüketici şikayeti için nereye başvurulabilir?
Tüketiciler, şikayet ve itirazları hakkındaki başvurularını
• Kahve haznesini nasıl temizlerim?
Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine
Kahve haznesi (şeffaf) ve dozaj diskleri (renkli parçalar)
yapabilirler.
bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Şeffaf parça ve
beyaz dozaj birimi, su altında yıkanmamalı, yumuşak bir • Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
bezle kahve t ozları uzaklaştırılmalıdır. Siyah ve yeşil
Taşıma için mümkünse orijinal ambalajı (ve korumayı) kulladozaj diskleri sökülebilir ve nemli bir bezle temizlenebilir,
nın. Su haznesini boşaltın ve su haznesinin takılı olduğundan
fakat t ekrar monte edilmeden önce en az bir tam gece
emin olun. Üst kapak ve çekmecenin sıkıca kapatıldığından
kurutulmalıdır. Kahve haznesinde bir miktar nem kalması
ve damla tepsisinin çıkarıldığından emin olun. Taşıma esnadurumunda, t ekrar montajın ardından sistemi tıkayacaktır. sında makine kutuya dik olarak yerleştirilmelidir.
Ayrıntılı t alimatlar için lütfen Kullanıcı Kılavuzunun 13.
• Makinenin enerji tasarrufu için önerilen verimli kullanımı
sayfasına başvurun.
nasıl olmalıdır?
Makinenin enerji tüketimi yasal mevzuatlardaki düzenlemelere uygundur. Makine, 5 dakika kullanılmadığında kendiliğinden otomatik olarak kapanacaktır. Lütfen kullanmadığınız zamanlarda makinenin fişini çekiniz.
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Her türlü yardım ve bilgi
için bize ulaşın:
0800 211 02 18
444 3 160
www.nescafe.com/tr

® registered trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. used under authorization by Nestlé.
The iPhone® word mark and logos are registered trademarks of Apple, Inc. used under authorisation by Nestlé.
The Android™ word mark and logos are registered trademarks of Google, Inc. used under authorisation by Nestlé.

