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Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir
Cafe Passion kahve makinesini satın almış olduğunuz
için sizi kutlarız.
Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz,
ancak kullanma kılavuzunu okumak için zaman
ayırınız. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en
iyi verimi almanız için hazırlanmıştır.
Kullanma Talimatları
Hakkında Bilgi

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir
şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde
saklayınız.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak
şekilde kullanım sonucunca ortaya çıkabilecek bir hasar
oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic
A.Ş. sorumluluk kabul etmez.
Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir
yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi
durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş.
sorumluluk kabul etmez.

Kullanma Talimatları
Hakkında Uyarılar
UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek
tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.
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CE Uygunluk Deklerasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2014/30/EU Elektromanyetik
Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri’ne tamamen
uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine
sahiptir. Fakir tasarımsal ve donanımsal değişiklik
haklarını saklı tutar.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve
sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile
üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili
servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
• Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu
tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
• Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle
ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski
oluşturabilir.

Güvenlik Önemlidir
UYARI!
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü
çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu
kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunuda veriniz.

UYARI!
Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yapılmalıdır
(yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan
tamir ve bakımlar sonrasında oluşacak her türlü hasar ve
sorundan Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumlu
değildir.
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•Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik
önlemleri her zaman alınmalıdır:
• Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuyunuz.
• Cihazın sıcak yüzeylerine kesinlikle dokunmayınız. Tutma
sapı veya ayar tuşlarını kullanınız.
• Çevrenizdeki kişilerin yaralanmasını veya yangın, elektrik
çarpması riskini önlemek için kablo ve fişi kesinlikle suya
veya herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
• Çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılan
tüm cihazlar için yakın gözetim gereklidir.
• Cihazı kullanmadığınız zaman ya da temizlemeden önce
cihazın fişini prizden çekiniz. Cihazın parçalarını takıp
sökmeden önce veya cihazı temizlemeden önce soğuması
için bekleyiniz.
• Cihazınızı eğer kablosu, fişi veya herhangi bir parçası
arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fişi
veya parçaları hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi
için yetkili bir Fakir servisi tarafından yerine yenisi ile
değiştirilmelidir.
• Fakir tarafından tedarik edilmeyen aksesuarların
kullanılması yangın, elektrik çarpması ve ya kişisel
yaralanmalara sebep olabilir.
• Cihaz kablosunun masa veya tezgâh köşelerinden
sarkmasına veya sıcak yüzeylere değmesine izin
vermeyiniz.
• Cihazı kesinlikle sıcak gazlı veya elektrikli ısıtıcı üstüne
veya yakınına ya da ısınmış ocak üstüne bırakmayınız.
• Cihazın fişini prizden çekmeden önce, açma kapama
tuşunu “OFF” a (kapalı konuma) getirip, ardından fişi
prizden çekiniz.
• Cam sürahiyi çok sıcak veya çok soğuk yüzeyler üstünde
tutmayınız.
• Cam sürahiyi gevşek ve ya zayıf bir tutma sapıyla
kesinlikle kullanmayınız.
• Boş cam sürahiyi cihaz çalışırken kesinlikle ısıtma plakası
üstünde bırakmayınız, aksi takdirde cam sürahi kırılabilir.
• Cihazı kesinlikle temizleme malzemeleri, tel sünger ve ya
aşındırıcı temizleyicilerle temizlemeyiniz.
• Cihaza parçaları yerleştirirken dikkat ediniz.
• Öğütücü içindeki bıçaklar keskindir. Tutarken dikkat ediniz.
• Kahve öğütücüsünü çalıştırmadan önce, öğütücü kutusu
içinde herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol
ediniz.
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• Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal, beyinsel
yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik
kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi
tarafından gözetilmedikçe kullanması için yapılmadı.
Küçük çocukların cihaza ulaşmalarına engel olunuz.
• Çocukların cihazla oynamamaları için yakın gözetim
gereklidir.
• Cihazı kendi kullanım alanı dışında kullanmayınız.
• Cihazınızı dış ortamlarda kullanmayınız.

DİKKAT!
Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve
kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için
saklayınız.
Kutuyu Açma

Ilk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan
çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda
herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız
ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

UYARI!
Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.

NOT!
Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline
karşı saklayınız.
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Ürün parçalarının tanıtımı

Tank kapağı

Pencere

Su tankı

Öğütücü kutusu kapağı

Öğütücü kutusu
Kontrol paneli
İç kapak
Filtre kapağı

Su seviye
göstergesi

Filtre

Cam sürahi kapağı

Filtre bölmesi

Cam sürahi
Cam sürahi tutma sapı
Isıtma plakası

Teknik Özellikler
Güç: 1000W
Voltaj: 230V-50Hz
Kullanım ömrü 7 yıldır.
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Kontrol paneli
Çalışma göstergesi

Program göstergesi

Program

Dakika

Açma/kapama
tuşu

Saat

Öğütücü kapama

1-4 kupa

Öğütücü kapalı
göstergesi

1-4 kupa göstergesi

LED ekran

Gösterge ışığı yanıksa, bu durum ekrandaki saatin
programlanmış olduğunu gösterir.
Gösterge ışığı sönmüşse, bu durum ekrandaki saatin
mevcut saat olduğunu gösterir.
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Kullanım:
İlk kullanımdan önce, kahve makinenizin içindeki herhangi
küçük bir parçacığın ya da kirin temizlenmesi için, en az iki
defa su tankını max. seviyesine kadar suyla doldurup,
kaynatıp ardından kalan suyu boşaltmanız tavsiye
edilmektedir. Kahve makinesi içini temizlemek için
kullandığınız suyu kesinlikle kahve yapmak için
kullanmayınız. Cihazınızın ayrıca öğütücü kutusu, filtre,
filtre bölmesi v.b. gibi monte edilebilen parçalarını da
temizleyiniz.
Saat ayarı:
• Cihazın fişini prize taktığınız zaman, LED üzerinde 18:88
belirecektir. 5 saniye sonra LED üzerinde 12:00
belirecektir.

NOT!
Cihazın saatini ayarlamak istemiyorsanız, direk
diğer ayarlara geçebilirsiniz.
• Cihazın saat ayarını yaparken LED ekranına bakınız.
“Prog.” (program) tuşuna bir kez basınız. Bu işlemden
sonra saatinizi ayarlayabilirsiniz. “Hr” (saat) ve “min”
(dakika) ayarlarını seçerek istenilen saati ayarlayabilirsiniz.
• Saat ayarının onaylanması için 15 saniye boyunca
bekleyiniz.
Program zaman ayarı:
Kahve makinenizi hemen çalıştırmak istemiyorsanız,
otomatik çalışma fonksiyonunu aşağıdaki gibi
ayarlayabilirsiniz;
• Cihazın saatini ayarladıktan sonra “prog” (program) tuşuna
iki kez hızlı bir şekilde basınız. Bu işlemden sonra
“otomatik çalışma zamanını ayarlayabilirsiniz. İstenilen
zaman “hr” (saat) ve “min” (dakika) tuşlarına basılarak
ayarlanabilmektedir.
• İstenilen zaman ayarını seçtikten sonra, açma/kapama
(on/off) tuşuna iki kez basınız. Program (prog.) gösterge
ışığı yanacaktır. Saat önceden ayarlanmış olan zamana
ulaştığında ve program gösterge ışığı söndüğünde,
açma/kapama tuşu gösterge ışığı yanacak ve kahve
makineniz kahve yapmaya başlayacaktır.
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NOT!
Otomatik çalışma saat ayarını program (prog.)
tuşuna basarak görebilirsiniz.
Otomatik çalışma saat ayarını program (prog.) tuşuna
basarak görebilirsiniz.
• Önceden ayarlanmış programı iptal etmek için, on/off
(açma/kapama) tuşuna iki kez basınız. Cihaz direk kahve
yapmaya başlayacaktır.
• Otomatik çalışma saat ayarını tekrar kurmak için, 1. ve 2.
maddeleri tekrarlayınız.
Kahve çekirdeği ile kahve yapılması:
Yeni cihazınızla ilk kahvenizi yapmadan önce, sadece su
ve filtre kâğıdı kullanarak cihazı çalıştırmanız tavsiye edilir.
Bu işlem, üretim esnasında oluşan kir veya tortunun
temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Öğütücü içinde bulunan
3 adet işaret kahve
çekirdeği miktarını
göstermektedir.

Şekil 1

Şekil 2
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• Kahve çekirdeklerinin eklenmesi: ilk olarak tank kapağının
gevşetme tuşunu yukarı doğru kaldırarak açınız. Öğütücü
kutusunu çıkartınız, öğütücü kutusu kapağını gevşeterek
açınız. Öğütücü kutusunu kutunun içinde belirtilen
işaretlere dayanarak isteğiniz miktarda kahve çekirdeği ile
doldurunuz. Öğütücü içindeki işaretler kahve çekirdeği
miktarını göstermektedirler (Şekil 1). Kahve öğütücüsünü
şekilde gösterilen max. çizgisinden fazla doldurmayınız,
aksi takdirde öğütücünüz tıkanabilir veya kahve makineniz
taşabilir.

NOT!
Kahve çekirdeği koymak için lütfen öğütme
kutusunu cihazdan çıkartınız.
• Kahve çekirdeklerinin eklenmesi: ilk olarak tank kapağının
gevşetme tuşunu yukarı doğru kaldırarak açınız. Öğütücü
kutusunu çıkartınız, öğütücü kutusu kapağını gevşeterek
açınız. Öğütücü kutusunu kutunun içinde belirtilen
işaretlere dayanarak isteğiniz miktarda kahve çekirdeği ile
doldurunuz. Öğütücü içindeki işaretler kahve çekirdeği
miktarını göstermektedirler (Şekil 1). Kahve öğütücüsünü
şekilde gösterilen max. çizgisinden fazla doldurmayınız,
aksi takdirde öğütücünüz tıkanabilir veya kahve makineniz
taşabilir.
• Öğütücü kutusunun kapağını çıkartınız (Şekil 3). İlk olarak
kapağı öğütücü kutusu yanındaki kilit açık pozisyonunda
tutunuz, ardından öğütücü kutusunu saat yönünde kilitli
pozisyonuna gelip, kilitlenene kadar çeviriniz. Bu işlemin
yapılmaması durumunda, cihaz çalışmayacaktır.

Şekil 3
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• Tankın doldurulması: kahve çekirdeklerini öğütücüye
ekledikten sonra, istenilen miktarda suyu, iç kapakta
belirtilen göstergeden tanka dökünüz (Şekil 4). Suyu
tankın sağ kısmında belirtilen su seviye göstergesine
bakarak koyunuz.

NOT!
Suyu tanka koymadan önce, iç kapak yerleştirilmiş
olmalıdır.

Şekil 4

Suyu tanka buradan koyunuz.
Suyu tanka koymadan önce iç kapağın yerine
yerleşmiş olduğundan emin olunuz.

• Filtre bölmesinin çıkartılması: Filtreyi filtre bölmesi içine
yerleştiriniz ve filtre kapağını tekrar yerine takınız.
Ardından filtre bölmesini yerine doğru itiniz.

NOT!
Filtre içine filtre kâğıdı koymayı unutmayınız. Filtre,
kahvenin cam sürahi içine akmasını sağlar.
• Tank kapağının kapanması: kapağı kilitlenmesi için
aşağıya doğru itiniz. Bu cihaz “ güvenli iç kilit” sistemi ile
donatılmıştır.
• Kahveyi demlemeden önce: Cam sürahiyi ısıtma plakası
üstüne yerleştiriniz.
• Cihaz fişini prize takınız. LED ekranında “18:88” belirecek
ve yanacaktır. 5 saniye sonra siz saati ayarlayıncaya
kadar “12:00” belirecektir. Cihaz saatini “saat ayarı”
bölümünden ayarlayabilirsiniz.
• Cihazın öğütücü kapalı gösterge ışığının yandığından emin
olunuz.
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NOT!
Cihazınızın öğütücü kapalı gösterge ışığı yanık ise,
cihazınız kahve yapma operasyonuna geçmiştir.
• Kupa ayarının seçimi: eğer 1-4 kupa arası kahve yapmak
istiyorsanız, kontrol panelinde bulunan 1-4 kupa (1-4 cup)
tuşuna basınız. “1-4 cup” tuşu gösterge ışığı yanacaktır.
Kahve çekirdeklerinin öğütülme süresi 30 saniye kadardır.
“1-4 cup” tuşuna basmamanız durumunda cihaz otomatik
olarak 5-12 kupa arası kadar kahve yapacaktır. 5-12 kupa
arası kadar kahve içinse cihaz 40 saniye kadar kahve
çekirdeği öğütecektir.

NOT!
Yalnızca çekirdekli filtre kahve yapacağınız zaman, 1–4
kupa seçeneği çalışmaktadır. Bu durumda grind off
(öğütücü kapama) ışığı yanacaktır. Toz filtre kahve ile
kahve yapmak isterseniz 1–4 kupa seçeneği
kullanılamamaktadır.
• Kahvenin direk öğütülmesi ve demlenmesi: ON/OFF
tuşuna basınız, “run” (çalışma) gösterge ışığı yanacak ve
süreç başlayacaktır.
• Demlenmenin programlanması: Eğer kahve makinenizin
hemen kahve demlemesini istemiyorsanız, otomatik
başlama fonksiyonunu “program zaman ayarı” kısmında
belirtildiği biçimde ayarlaya bilirsiniz.
• Çekirdek kahveyi öğütme süreci bittikten sonra, kahvenin
demlenme süreci başlayacaktır.

NOT!
Kahvenin demlenmesi esnasında, cam sürahiyi ısıtma
plakasından çıkarıp istediğiniz zaman servis
edebilirsiniz. Cihazınız damıtma işlemini otomatik olarak
durduracaktır. Fakat süre 30 saniyeyi geçmeyecektir.
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DİKKAT!
Kahvenizin demlenmesinin bitmesine yakın, cihazın
oluşturacağı buhar miktarı artacaktır. Oluşmuş olan
fazla buhar kontrol paneli, filtre bölmesi v.b. kısımlardan
dışarı çıkabilir. Bu durum normal olup, buhardan
yanmamanız için ekstra dikkat etmeniz gerekmektedir.
Bu durum cihazın normal çalışma operasyonunu
etkilemeyecektir.
• Kahve makineniz demlemeyi bitirdikten sonra, kahve
içindeki özlerin karışması için servis etmeden önce
kahveyi karıştırınız. Cam sürahi altındaki kahve
üstündekine oranla her zaman için daha sert olacaktır.
Demleme işleminden sonra, cihaz kahveyi 40 dakika
boyunca sıcak tutacak ve ardından otomatik olarak
kapanacaktır. Eğer cihazı kendiniz kapatmak isterseniz,
ON/OFF tuşuna iki kez basınız ve fişi de prizden çekiniz.
Filtre kahve tozu ile kahve yapılması:
• Su tankının doldurulması: tank kapağını gevşetme tuşuna
basarak ve yukarıya doğru kaldırarak açınız. İç kapağın
yerinde olduğundan emin olunuz, ardından tankın sağ
tarafında bulunan su seviye göstergesine bakarak istenilen
miktarda su dökünüz.
• Filtre bölmesinin dışarı çıkartılması: filtre kahve tozunu
filtre içine koyunuz (Filtre içine filtre kağıdı koymayı
unutmayınız). Her bir kupa için birer kaşık filtre kahve tozu
koymanız tavsiye edilmektedir.

NOT!
Maksimum filtre kahve kapasitesi 10 kaşık kadardır.
Bu miktarın aşılması, taşmaya sebep olabilir.
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• Filtre kapağını yerine takıp, filtre bölmesini yerine
yerleştiriniz.
• Kahveyi demlemeden önce: Cam sürahinin düzgün bir
şekilde ısıtma plakası üstüne yerleştiğinden; filtrenin filtre
bölmesi içine yerleştiğinden ve filtre kapağının da üstünde
olduğundan emin olunuz.
• Cihaz fişini prize takınız. LED ekranında “18:88” belirecek
ve yanacaktır. 5 saniye sonra siz saati ayarlayıncaya
kadar “12:00” belirecektir. Cihaz saatini “saat ayarı”
bölümünden ayarlayabilirsiniz.
• “Grind off” tuşuna basınız ve “grind off” gösterge ışığı
yanacaktır. Cihazınız öğütme operasyonunu durduracak
ve ON/OFF tuşuna bir kez basmanız veya önceden
ayarlanmış saatin istenilen zamana ulaşmasıyla demleme
operasyonu başlayacaktır.
• Demlenmenin programlanması: Eğer kahve makinenizin
hemen kahve demlemesini istemiyorsanız, otomatik
başlama fonksiyonunu “program zaman ayarı” kısmında
belirtildiği biçimde ayarlayabilirsiniz.

NOT!
Kahvenin demlenmesi esnasında, cam sürahiyi ısıtma
plakasından çıkarıp istediğiniz zaman servis
edebilirsiniz. Cihazınız damıtma işlemini otomatik olarak
durduracaktır. Fakat süre 30 saniyeyi geçmeyecektir.

DİKKAT!
Kahvenizin demlenmesinin bitmesine yakın, cihazın
oluşturacağı buhar miktarı artacaktır. Oluşmuş olan
fazla buhar kontrol paneli, filtre bölmesi v.b. kısımlardan
dışarı çıkabilir. Bu durum normal olup, buhardan
yanmamanız için ekstra dikkat etmeniz gerekmektedir.
Bu durum cihazın normal çalışma operasyonunu
etkilemeyecektir.
• Kahve makineniz demlemeyi bitirdikten sonra, kahve
içindeki özlerin karışması için servis etmeden önce
kahveyi karıştırınız.
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Cam sürahi altındaki kahve üstündekine oranla her zaman
için daha sert olacaktır. Demleme işleminden sonra, cihaz
kahveyi 40 dakika boyunca sıcak tutacak ve ardından
otomatik olarak kapanacaktır. Eğer cihazı kendiniz
kapatmak isterseniz, ON/OFF tuşuna iki kez basınız ve fişi
de prizden çekiniz.
Durdur ve servis et özelliği:
Bu özellik sizin daha demleme işlemi bitmeden kahve
içebilmenizi sağlar. Cam sürahiyi ısıtma plakasından
çıkardığınız anda filtre sepetinin altından gelen kahve akışı
duracaktır.

DİKKAT!
Cam sürahiyi 30 saniye içinde ısıtma plakasına geri
koyunuz. Bu özellik esnasında sıcak su filtre sepetine
doğru akmaya devam edecektir. Filtre sepeti içindeki
fazla sıcak su veya kahve miktarı tehlikeye sebebiyet
vermektedir.
Otomatik kapanma:
Cihazın demleme özelliği başladıktan sonra, ısıtma plakası
cihaz kapanıncaya kadar 40 dakika boyunca sıcak
kalmaktadır. Ardından otomatik olarak cihaz kapanacaktır.
Kahve makinesini her zaman kapalı konumda tutup fişini
prizden çekiniz.
Cihazın temizlenmesi ve bakımı:
Cihazı kullandıktan sonra cihazın bütün monte edilebilen
parçalarını tamamen temizleyip, kurulayınız.
Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce
soğuması için bekleyiniz.
• Cihazı temizlemeden önce, her zaman cihazı kapatıp
fişini prizden çekiniz.
• Cihazın monte edilebilir parçalarını sökünüz.
• Filtre bölmesini cihazdan çıkartınız. Filtre bölmesi içinden
de filtre kapağı ve filtreyi çıkarınız.
• Öğütücü kutusu, öğütücü kutusu kapağı, filtre, filtre
bölmesi ve filtre kapağı ılık sabunlu suda yıkanabilmekte
olup ardından çalkalanabilmektedir. Bu parçalar ayrıca
bulaşık makinesinin üst bölmesinde de
yıkanabilmektedirler. Her kullanımdan sonra parçaları
durulayınız.
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• Öğütücü kutusu cihazdan çıkartıldıktan sonra kesinlikle
cihazı suya değdirmeye çalışmayınız. Öğütücü
kutusunun alt kısımlarını nemli bir bez ile
temizleyebilirsiniz. Öğütücü motoruna su kaçması
durumunda, motor zarar görebilir ve arızalanabilir.
• Cihazı temizledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyiniz.
• Cam sürahiyi ısıtma plakasından çıkartınız. Cam sürahi
içinde herhangi bir kahve kalıntısı kalmışsa, temizleyiniz.
Cam sürahi ve kapağı ılık sabunlu suda veya bulaşık
makinesinde yıkanabilip, durulanabi-lmektedir. Cam
sürahi ve kapağını bulaşık makinesinin üst bölmesine
yerleştiriniz.
• Kahve makinenizi temizlemek için kesinlikle sert
temizleme malzemeleri kullanmayınız. Her zaman ılık
sabunlu suda yıkayınız.
• Cihazınızın ana kısmını yani motorun bulunduğu
gövdesini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya
değdirmeyiniz. Cihazın gövdesini temizlemek için, nemli
ıslak bir bez kullanıp ardından kurulayıp muhafaza
edebilirsiniz.
• Isıtma plakasını temiz, nemli bir bez yardımıyla
temizleyebilirsiniz. Asla ısıtma plakasını temizlemek için
sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
• Su tankının iç kısmını kurulamanıza gerek yoktur.
Problem uyarısı:
Cihazın kullanımı esnasında tank kapağı, öğütücü kutusu
veya cam sürahi yerine tam yerleştirilmemişse, cihazın
motoru çalışmayı durduracak ve kontrol paneli üzerindeki
LED yanıp sönecektir.
• Tank kapağı yerine tam yerleşmemişse, LED ekranında
“OP1” belirecek ve alarm sesi duyulacaktır.
• Öğütücü kutusu yerine tam yerleşmemişse, LED
ekranında “OP2” belirecek ve alarm sesi duyulacaktır.
Cihazınızın ısınması esnasında, kahve öğütücüsünü ve su
tankını istenilen zamanda yerine tekrar koyabilirsiniz, cihaz
çalışmaya devam edecektir.
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Kirecin temizlenmesi:
Kireç temizleme, kahve makinenizin metal kısımlarında
zaman içinde oluşmuş olan kirecin temizlenmesini sağlar.
Ürününüzden en iyi performansı almanız için, zaman
zaman cihazınızın kirecini temizlemeniz önerilmektedir.
Kireci temizleme sıklığınız cihazınızı ne kadar
kullandığınıza ve suyunuzun sertlik oranına göre
değişmektedir.
Kireci temizlemek için, ilk olarak su tankının 1/3’i sirke,
2/3’si su olan karışımla doldurunuz. Kahve makinenizi ON
tuşuna basarak çalıştırınız. Sadece bir defa, sirke ve su
karışımı ile cihaz içi kirecin temizlenmesi yeterli olacaktır.
Cihaz temizleme işlemi bitirdikten ve bip sesi duyulduktan
sonra, cihazınızı kapatınız. Kireç temizleme işlemi bittikten
sonra, cihazınızın içini sadece soğuk su kullanarak bir defa
daha temizleyiniz.
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Geri Dönüşüm
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar
için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına
atınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun
madde-lerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp
kutularına atınız.
Cihaz 2012/19/EU sayılı AEEE direktiflerine uygundur.
Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.
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Thank you for purchasing Fakir Café Passion Coffee
Machine which has been designed and manufactured
to give you many years of trouble-free service.
You may already be familiar with using a similar
product, but do please take time to read these
instructions - they have been written to ensure you get
the very best from your purchase.
These operating instructions are intended to enable the
safe and proper handling and operation of the appliance.
Read these operating instructions carefully before using
the appliance for the first time.
Keep the operating instructions in a safe place. Include
these operating instructions when passing the appliance
on to another user.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. will accept no liability
for damages resulting from failure to comply with the
operating instructions.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. cannot assume any
liability in case the appliance is used for other purposes
than its intended use or handled, repaired or serviced
improperly.
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CE Declaration of
Conformity

Intended Use

Unauthorized Use

GENERAL
This appliance fulfills the requirements of the Appliance
and Product Safety Law and the EU Directives.
2014/30/EU “Electromagnetic Compatibility” and
2014/35/EU “Low-Voltage Directive”. The appliance bears
the CE mark on the rating plate. Fakir reserves the right to
change the design and equipment.
This product designed for just household use. It is not
suitable for Business and industry type. Otherwise it will be
accepted as “out of warranty conditions” by our Authorized
Services.
• This appliance is not designed to be used by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental
capacities or by persons lacking in experience and/or
knowledge, unless they are supervised by someone who is
responsible for their safety or have received instructions
on how to use the appliance. Children should be
supervi-sed to ensure that they do not play with the
appliance.
• Childrenshould be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. Electric appliances are not toys
for children! Therefore, use and store the appliance away
from the reach of children. Children do not recognize the
danger involved with handling an electric appliance. Do not
let the power cord dangle from the appliance...
• Keep packaging films away from children - danger of
suf-focation!

Safety is Important
WARNING!
For yours and other safety please read the instructions
before using the appliance. Please keep this instraction
in a safe place for the further use. If you pass the
appliance on, pass on the instractions too.

WARNING!
Repairs and maintenance may by performed only by trained technicians (e.g. Fakir customer service). Only original
Fakir replacement parts may be used. Improperly repaired
or serviced appliances may pose a danger to the user.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic A.Ş. will Not be
responable of any problem if any repair or maintenance
made by other than Fakir Services.
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When use electrical appliances, basic safety precautions
should always be followed, including the following:
• Before operating this appliance, please read the instruction
manual first.
• Do not touch hot surfaces. Please use handles or knobs.
• To protect against fire, electric shock and injury to persons
do not immerse cord or plug in water or any other liquid.
• Close supervision is necessary when any appliance is
used by or near children.
• Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
Allow to cooling before putting on or taking off parts, and
before cleaning the appliance.
• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug
or after the appliance malfunctions, or has been damaged
in any manner. Return appliance to an authorized Fakir
Service facility for examination, repair or adjustment.
• The use of accessory attachments not recommended by
Fakir may result in fire, electric shock or injury to people.
• Do not let cord hang over edge of table or counter, or
touch hot surface.
• Do not place the appliance on or near a hot gas or electric
burner, or in a heated oven.
• Always attach plug to appliance first, then plug cord into
the wall outlet. To disconnect, turn any control to “Off”,
then remove plug from wall outlet.
• Do not set a hot glass carafe on a hot or cold surface.
• Do not use the glass carafe having a loose or weakened
handle.
• Never leave the empty carafe on the keeping warm plate
otherwise the carafe is liable to crack.
• Do not clean container with cleaners, steel wool pads, or
other abrasive materials.
• Be careful while placing the removable parts.
• Blades in the coffee grinder are sharp. Handle them
carefully.
• Check the grinder box for presence of foreign objects
before using.
• This appliance is not intended for use by people (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliances by a person responsible for their
safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
• Do not use appliance for other than intended use.
• Do not use the appliance outdoors.
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NOTE!
Please read all instructions and safety guards carefully.
Please keep this instruction manual for further usage.
Unpacking

Unpack the device and check the content of the packaging
for completeness. Should you note any damage incurred
during transit, please contact your dealer immediately.

WARNING!
Never use a defective appliance.

NOTICE!
Keep the packaging for storage and future transports
(e.g. for moves, service).
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OVERVIEW
Parts of description

Tank cover

Viewing window

Water tank

Grinder box lid

Grinder box
Control panel (see below)
Inner cover
Filtre cover

Water gauge

Filter

Carafe lid

Filter comparment

Carefe
Carafe handle
Warming plate

Specifications
Power consumption: 1000W
Voltage: 230V- 50Hz
Lifetime: 7 years
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USAGE
Control panel
Run indicator

min

run

Program indicator

prog

on/off

hr

grind off

Grind off indicator

1-4 cup

1-4 cup indicator

LED display

If the indicator is light, it indicates the display time is
programmed time If the indicator is extinct, it indicates the
display time is current time.
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Usage:
Before first use, it is recommended that you fill to the
maximum level mark with fresh water, boil and empty the
coffee maker at least 2 times to clear coffee maker of any
tiny particles. Do not drink the water. Please clean all the
detachable parts, such as the grinder box, filter, and filter
compartment and so on completely.
Set the clock:
• Once the appliance is connected to power supply, 18:88
will display and flash on the LED display, after 5s, the LED
will display 12:00.

NOTE!
If you do not set the clock, you can go directly to
other settings.
• Press the “program” button once (see LED display). You
are now in the “Time Set” mode and can operate either
“hr” or “min” button to achieve the desired setting. The
buttons can be held down to scroll through the digits, or
pressed and released lightly to advance one digit at a time.
• Confirm the clock setting by waiting for 15 seconds.
Set the program time:
If you do not want the coffee maker start operation
immediately, you may set the automatic start function as
follows:
• After set the clock (suppose the current time is 13:30).
Press the “program” button twice. You will enter the state
of “preset the automatic start time” (see LED display). The
desired time can be set by pressing the” hr” and “min”
buttons to scroll forward through the digits.
• When the desired time setting approaches, press the
on/off button twice. The indicator of program will be
illuminated. When the preset time achieves and the
indicator of program will be extinguished. The indicator of
on/off will be illuminated and the coffeemaker will start to
brew.
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NOTE!
You can see the automatic start time by pressing the
“program”. You can determine the display time is
programmed time or current time by seeing the lower
indicator on the LED (the details refer to the LED display)
• If you want to cancel the preset program, press the on/off
button twice. The appliance will start to brew immediately.
• Reset the “automatic start” mode, only following the steps
1-2 again.
Make Coffee with Coffee Beans:
Before you make the first pot of coffee in your new
appliance, we recommend operating the coffee maker
once, using only water and paper filter. This will remove
any dust or residues which remain in the system from the
manufacturing process.

The three marks indicate
coffee bean quantity
wich making
corresponging coffee

Fig. 1

Fig. 2
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• Adding coffee beans: Open the tank cover by pushing the
release button and lifting up, and remove the grinder box ,
then open the grinder box lid by screwing it, fill the grinder
box with the desired quantity of beans according to the
marks on the grinder box. The marks indicate the coffee
bean which making corresponding coffee (see fig.1).
Generally load the Grind box till max. level. Do not overfill
or the Grinder box may be blocked and/or the
coffeemaker may overflow. After that assemble the
grinder box into the coffee maker, it must be noted the
connector groove must be locked into the motor shaft
(see fig.2). Otherwise the grinder box will not be
assembled in place properly, and it may damage the
grinder box.

NOTE!
The grinder box must be removed for adding beans.
• Replacing the grinder box cover: (see fig.3), first place the
grinder box cover in unlocked position, then turn the
grinder box lid in clockwise until it lock into the locked
position, otherwise the appliance will not operate.

Proportions
exaggerated
for clartiy
Fig. 3
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• Filling the tank: after adding the beans, pour the desired
amount of water in the tank from the indication on the inner
cover (see fig.4), and the water level shall according to the
gauge located at the right of the tank.

NOTE!
Before filling water, the inner cover must be assembled
in place.

Proportions
exaggerated
for clartiy
Fig. 4

ADD WATER HERE COVER MUST BE IN PLACE
BEFORE ADD WATER

• Pull out the filter compartment: Place itself permanent filter
in the filter compartment and replace the filter cover. Then
push the filter compartment in place.

NOTE!
Please do not forget to place the filter paper in to the
filter. Permanent filter may allow some ground coffee to
flow into carafe.
• Close the tank cover: Press down to lock. The appliance is
equipped with a safety interlock system. The details refer
to the section of “Trouble shooting”.
• Before brewing coffee: Make sure you have replaced the
carafe in its position on the keeping warm plate.
• Plug the cord into an electrical outlet. “18:88” will display
and flash on the LED, after 5s, “12:00” will appear until you
set the time. Set the current clock according to the “Set the
clock” section on the above.
• Make sure the indicator of grind off must be extinguished.
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NOT!
If the indicator of grind off is illuminated, it means that the
appliance is on the “make coffee with pre-ground bean”
mode. The appliance will omit the step of grinding bean.
• Select Cups Setting: The 1-4cup setting button is used to
control the time of grinding bean, if you want make 1-4 cup
coffee, press the button and the indicator of 1-4 cup will be
illuminated. The time of grinding bean is about 30s. If you
do not press the button, the default set is 5-12 cups. The
time of grinding time is about 40s.

NOTE!
The 1-4 cup button only use in the “make coffee with
bean” mode. In other words, the indicator above of the
button of grind off must be extinguished. In the “make
coffee with pre-ground bean” mode, it is unused. And
during operation, the button is not activated.
• Immediate grinding and brewing: Press the on/off button,
the indicator of run will light and the process will begin.
• Programmed brewing: If you do not want the coffee maker
start operation immediately, you may set the automatic
start function according to the “Set the program time” on
the above.
• When finish grinding bean, the brewing process begins.

NOTE!
During operation, you can take out carafe, pour and
serve at any time. The appliance will stop dripping
automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.
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CAUTION!
When the brewing has almost finished, the quantity of
steam will be much more, and the steam may run out
from control panel, filter compartment and other gap. It
is normal, you only need to care of not be burned by
steam, it will not affect the normal operation.
• Once the coffee has finished brewing, stir it before serving
to blend the flavors. The coffee at the bottom of the carafe
will be somewhat stronger than the coffee at the top. After
brewing, the unit will keep warm for 40 minutes and then
automatically shut power off or press the on/off button
twice to shut power off and unplug the power outlet.
Make Coffee with Pre-ground Coffee
• Filling the tank: Open the tank cover by pushing the
release button and lifting up. Make sure the inner cover is
in place, then pouring the desired amount of water in the
tank according to the gauge located at the right of the
reservoir.
• Pulling out the filter compartment: Add ground coffee to
your permanent filter. Our recipe suggestion is using 1
level scoop of ground coffee per cup. Adjust the recipe
according to your individual.

NOTE!
The maximum capacity for ground coffee is 10 level
scoops, using a permanent filter. Exceeding that amount
may cause overflow if the coffee is too finely ground.
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• Replace the filter cover and push the filter compartment in
place.
• Before brewing coffee: Make sure you have replaced the
carafe in its position on the keeping warm plate and have
placed a filter in the filter compartment, replace the filter
cover.
• Plug the cord into an electrical outlet. “18:88” will display
and flash on the LED, after 5s, “12:00” will appear until you
set the time. Set the current clock according to the “Set the
clock” section on the above.
• Press the “grind off” button and the indicator of grind off
will be illuminated. The appliance will omit the step of
grinding bean and enter the brewing operation once you
press the on/off button or the preset time achieves.
• Programmed brewing: If you do not want the coffee maker
start operation immediately, you may set the automatic
start function according to the “Set the program time” on
the above.

NOTE!
During operation, you can take out carafe, pour and
serve at any time. The appliance will stop dripping
automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.

CAUTION!
When the brewing has almost finished, the quantity of
steam will be much more, and the steam may run out
from control panel, filter compartment and other gap. It
is normal, you only need to care of not be burned by
steam, it will not affect the normal operation.
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• Once the coffee has finished brewing, stir it before serving
to blend the flavors. The coffee at the bottom of the carafe
will be somewhat stronger than the coffee at the top. After
brewing, the unit will keep warm for 40 minutes and then
automatically shut power off or press the on/off button
twice to shut power off and unplug the power outlet.
Pause and Serve:
This feature allows you to pour a cup of coffee before the
entire brew cycle has completed. By removing the Carafe,
the flow of coffee from the bottom of the filter basket will
stop.

CAUTION!
Return carafe to warming plate within 30 seconds. Hot
water continues to flow into the filter basket when this
feature is used. Overflowing coffee and hot water are a
burn hazard.
Automatic shutoff:
The Automatic Shutoff feature shuts off the warming plate
40 minutes after brew cycle begins. Always turn coffee
maker off and unplug when finished.
Cleaning and Maintenance
Completely clean and dry all detachable parts after every
use. It must be maintain for 30 minutes every two cycles.
The purpose is let the appliance cool down completely.
• Always turn coffeemaker off and remove the plug from
the electrical outlet before cleaning.
• Remove all the detachable parts.
• Pull out the filter compartment. Remove filter cover and
filter.
• The grinder box, grinder box lid, filter, filter compartment
and filter cover can be washed in warm soapy water and
rinsed thoroughly, or cleaned in the upper rack of the
dishwasher. Dry all parts after every use.
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• Do not put any water in the unit once the grinder box has
been removed. Wipe the area under the grinder box with
a damp cloth. If water gets into the grinder motor, the
motor may become damaged and may malfunction.
• Once after cleaning, reverse the below steps.
• Remove the carafe from the keeping warm plate. Discard
any remaining coffee. The carafe and lid can be washed
in warm soapy water and rinsed thoroughly, or placed in
a dishwasher. The carafe and carafe lid should be placed
on the upper rack only.
• Do not use scouring agential or harsh cleansers on any
part of the coffeemaker.
• Never immerse base unit in water or other liquid. To
clean base, simply wipe with a clean, damp cloth and dry
before storing.
• Wipe the keeping warm plate with a clean, damp cloth.
Never use rough, abrasive material or cleaners to clean
the resting plate.
• Do not dry the inside of the tank with a cloth, as lint may
remain.
Trouble shooting
During operation, if the water tank cover/ grinder
box/carafe are not in place separately, the motor will be
cut off, the buzzer will alarm, and the LED will display and
flash. The details of display according to the following:
• If the tank cover is not in place, the display will
show“OP1”and alarm sound will be heard.
• If the grinder box is not in place, the display will
show“OP2”and alarm sound will be heard.
• If on the state of heating, replace the grinder box and
water tank at any time, the appliance will continue to
working.
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Decalcification
Decalcification refers to removing the calcium deposits
which form over time on the metal parts of the
coffeemaker.
For best performance from your coffeemaker, decalcify the
base unit from time to time. The frequency depends upon
the hardness of your tap water and how often you use the
coffeemaker.
To clean, fill the water reservoir to capacity with a mixture
of 1/3 white vinegar and 2/3 water. Turn the coffeemaker
on by pressing the ON button. One cycle should be
sufficient to adequately clean the coffeemaker. When the
cycle is completed and the five beeps sound, turn
coffeemaker off. Repeat operation, this time using fresh
cold water.
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Waste Disposal
Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection
center.
The packaging of the device consists of recycling-capable
materials. Place these, sorted out according to material, in
the collectors provided, so that recycling can be carried out
on them.
For advice on recycling, refer to your local authority or your
dealer.
This appliance is compatible with 2012/19/EU WEEE
directive.
Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar,
well-padded package to prevent damage to the appliance.
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