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İçecek Tipi Düğme Talimatlar

Espresso Kahveyi bardağa boşaltın ve kahvenizin keyfine varın.

Americano Kahveyi bardağa boşaltın ve 250 ml sıcak su ilave edin.
Su miktarını kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Macchiato Kahveyi bardağa boşaltın ve üzerine 1-2 kaşık süt köpüğü 
ilave edin.

Latte Kahveyi bardağa boşaltın ve ardından ikisini tamamen 
karıştırmak için süt köpüğünü kahveye yavaşça dökün. 
İpucu: Sütü dökmeden önce, sütü ve köpüğü iyice 
karıştırmak için süt köpürtücü potuna kabına hafifçe 
sallayın.

Cappuccino

Süt Köpüğü İstediğiniz içecek seviyesine göre süt miktarını ekleyin ve 
ısıtma tabanının üzerine yerleştirin.

Milk FoamMilk Foam

Sürekli Yanar
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OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (CİHAZIN ÇALIŞMASI)

Sorun Olası Nedeni Çözümü

1. Arayüz düğmeleri kapalı. Güç açık konumda değil. Gücün açık olup olmadığını kontrol 
edin.

2. Kahve potu ya da süt köpürtücü 
potu kullanım sırasında cızırtı sesi 
çıkarıyor. 

Süt köpürtücü potunun ya da 
kahve potunun dibinde su 
mevcut.

Kullanmadan önce kahve potu ya da 
süt köpürtücü potunun tabanının kuru 
olduğundan emin olun ve kontrol edin.

3. Kahve potu kullanım sırasında 
bağlantı noktalarından hava, su 
veya kahve sızdırıyor.

Kahve tozu, huninin kenarında 
kalıyor.

Huninin kenarlarının temiz olduğundan 
emin olun.

Kahve potu sıkıca bağlanmamış. Üst ve alt potların sıkıca bağlandığından 
emin olun.

Silikon halkası eskimiş. Silikon halkayı değiştirin. Silikon halkayı 
değiştirmek için yetkili servisimizle 
iletişime geçin.

Huni deformasyonu. Huniyi değiştirin. Huniyi değiştirmek 
için yetkili servisimizle iletişime geçin.

4. Basınç valfi hava ya da su 
sızdırıyor.

Basınç valfi makara deliği tıkalı. Kahve potu soğuduktan sonra, basınç 
valfi makara deliğini kontrol edin ve 
temizleyin. Sorun devam ederse, 
kullanımı durdurun ve servisinizle 
iletişime geçin.

5. Bir içecek hazırlamak için 
içecek düğmesine basıldığında, 
tüm düğmeler aynı anda 3 defa 
yanıp sönüyor ve ardından 
etkinleştirme moduna dönüyor.

Kahve potu ya da süt köpürtücü 
potu yanlış ısıtma plakalarına 
yerleştirilmiş.

Potları karşılık gelen ısıtma plakalarına 
doğru şekilde yerleştirin.

6. Kahve makineniz çalışırken 
aniden duruyor ve arayüz 
etkinleştirme moduna geçiyor.

Kullanımda olan kahve potu 
veya süt köpürtücü potu ısıtma 
plakasından çıkarılmıştır.

Kahve potu veya süt köpürtücü 
potunu çalışır durumdayken yerinden 
çıkarmayın. Bu talimata uyulmazsa 
ve  sorun tekrarlanırsa, taze malzeme 
kullanın. 



OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (CİHAZIN ÇALIŞMASI)

Sorun Olası Nedeni Çözümü

7. Kahve makineniz kullanım 
sırasında aniden uyarı moduna 
giriyor (uzun süre uyarı sesi 
çıkarıyor ve tüm mod düğmeleri 
aynı anda yanıp sönmeye devam 
ediyor). 

Isıtma plakası sıcaklığı çok 
yüksek.

Kahve makinenizin etkinleştirme 
moduna dönmesi için açma/kapama 
düğmesine uzunca süre ile basın. 
Yaklaşık iki dakika dinlendirin.

Kahve makinenizin dâhili sıcaklık 
kontrolü hasarlı.

Kahve makinenizin etkinleştirme 
moduna dönmesi için açma/kapama 
düğmesine uzunca bir süre basın. 
Soğuduktan sonra tekrar uyarı moduna 
girerse, kullanımı durdurun ve yetkili 
servisimizle iletişime geçin.

8. Kahve potu emniyet valfinden 
ses geliyor ve basıncı serbest 
bırakıyor.

Kahve potunun içindeki basınç 
çok yüksek.

Basınç tahliyesi tamamlandıktan 
sonra malzemeleri değiştirin ve işlemi 
yenileyin. Sorun hâlâ devam ederse 
yetkili servisimizle iletişime geçin.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (SÜT KÖPÜRTÜCÜ POTU)

Sorun Olası Nedeni Çözümü

1. Süt köpürtücü potu çok az 
veya düşük kalitede süt köpüğü 
üretiyor.

Süt seviyesi belirtilen aralıkta 
değil.

Belirtilen aralıkta süt ekleyin.

Düşük yağlı süt kullanımı Tam yağlı süt kullanın.

Süt sıcaklığı çok yüksek. Oda sıcaklığında ya da soğutulmuş
süt kullanın.

2. Süt köpürtme kazanı ses 
çıkarıyor.

Köpürtücü diski düzgün 
takılmamış.

Köpürtücü diskini doğru şekilde 
yerleştirin.

3. Süt köpüğü ısınmıyor. [Oda Sıcaklığı Modu] yanlışlıkla 
tetiklenmiş olabilir.

açma/kapama düğmesinin açık 
olduğundan emin olun.



OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (KAHVE DURUMU)

Sorun Olası Nedeni Çözümü

1. Kahve potu çok az veya çok 
fazla kahve yapıyor.

2. Makine bir bitiş uyarısı 
verdikten sonra kahve bitirme 
işlemi gecikiyor.

3. Kahve makineniz bir bitiş 
uyarısı verdikten sonra kahve akışı 
sağlanmıyor.

Su ısıtma haznesinde çok az veya 
çok fazla su mevcut.

Su ısıtma haznesinin ölçeğine kadar su 
ekleyin.

İnce öğütülmüş standart kahve kullanıp 
kullanmadığınızı kontrol edin.

Kullanmadan önce kahve potunun altını 
ve ısıtma plakasının yüzeyini olası bir 
yabancı madde açısından kontrol edin.
Kullanmadan önce kahve potunu 
kontrol edin ve sıkıca kapatın. 

Huniyi kullanırken koyulan kahve 
yeterli değil, çok sıkı bastırılmış 
veya çok ince çekilmiş kahve.

Kahve potunun dibinde veya 
ısıtma plakasının yüzeyinde 
yabancı madde mevcut.

Kahve potu sızıntıları.

Su ısıtma haznesinde çok fazla su 
mevcut.

Su ısıtma haznesinin ölçeğine kadar su 
ekleyin.

Kahve potunun dibinde veya 
ısıtma plakasının yüzeyinde 
yabancı madde mevcut. 

Kullanmadan önce kahve potunun altını 
ve ısıtma plakasının yüzeyini olası bir 
yabancı madde açısından kontrol edin.

Kullanmadan önce kahve 
potunun altını ve ısıtma plakasının 
yüzeyini olası bir yabancı madde 
açısından kontrol edin.

Kontrol etmek için kahve potunu çıkarın 
ve tamamen soğumaya bıraktıktan 
sonra su veya kahve tozunu ekleyin.

Kahve potu çalışır durumdayken 
ısıtma tabanından çıkarılmış.

Çalışır durumdayken kahve potunu 
çıkarmayın. Tekrar kahve yapmak 
istediğinizde, yeni malzeme kullanın.

Kahve potu sızıntıları, yetersiz iç 
basınç.

Kullanmadan önce kahve potunu 
kontrol edin ve sıkıca kapatın.



İthalatçı / Üretici firma teknik 

özelliklerde haber vermeden 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine 

uygun olarak geri dönüşümü olan 

parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmamalıdır. Lütfen, bu  kahve 

makinenizi  geri dönüşümünü 

sağlamak için Homend Müşteri 

Hizmetleri’ne başvurun.

homend.com.tr

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 

Tel: 0850 222 32 45

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ






