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Inainte de prima utilizare a masinii de cafea, va rugam sa cititi instructiunile
de instalare si de mentenanta.
In functie de model, accesoriile incluse în ma?ina de cafea pot varia in functie
de cele afisate in imagini.
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Informații de siguranță 

 Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala și de a utiliza 

echipamentul. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea incorectă și 

utilizarea echipamentului care poate cauza răni și daune. De asemenea păstrați instrucțiunile 

la îndemână astfel încât să puteți face referire la ele în timpul utilizării. 

 

Siguranța copiilor și a adulților vulnerabili 

Avertizare! Risc de sufocare, rănire și dizabilitate permanentă. 

• Acest aparat poate fi utilizat de copii u vârsta de peste 8 ani și peste și de 

persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de 

experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați de un adult sau de o persoană 

responsabilă de siguranța lor. 

• Curățarea și întreținerea nu trebuie realizată de către copiii de 8 ani și peste 

doar dacă aceștia sunt supravegheați. 

• Păstrați aparatul și cablul la distanță de copii mai mici de 8 ani. 

• Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 

 

Siguranța generală 

• Acest aparat trebuie utilizat pentru uz casnic și cu aplicați similare cum ar fi: 

- bucătării de personal în magazine, birouri și alte medii de muncă 

- ferme; 

- de clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale 

- în moteluri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Datorită faptului că dispozitivul funcționează prin conectarea lui la sursa 

principală de alimentare, posibilitatea de electrocutare nu poate fi exclusă. De 

aceea, respectați următoarele avertizări de siguranță: 

- nu atingeți aparatul sau sursa de alimentare cu mâinile umede 

- asigurați-vă ă sursa de alimentare folosită este într-un loc ușor accesibil; doar 

în acest mod puteți scoate ștecherul din priză oricând este necesar. 

- asigurați-vă că elementele electrice, ștecherul și cablul sunt uscate. 

- nu introduceți niciodată aparatul în apă 

- în cazul unei defecțiuni, nu încercați să reparați mașina. Opriți-o folosind 

butonul PORNIT/OPRIT și apoi deconectați-o și contactați serviciul de 

asistență tehnică. 

- nu lăsați cablul de alimentare lângă suprafețele fierbinți, marginile ascuțite sau 

alte obiecte ascuțite. 

• Pericol! Acest dispozitiv produce apă fierbinte și poate produce abur. Aveți 

grijă să evitați contactul cu stropii de apă sau cu aburul fierbinte. Atunci când 

folosiți aparatul nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți butoanele sau 

mânerele. 

• Nu așezați obiecte care conțin lichide, substanțe inflamabile sau corozive pe 

aparat. 

• Folosiți doar compartimentele de depozitare și sertarul pentru a depozita 

accesorii pentru cafea și altele. 

• Dacă nu mai folosiți aparatul la finalul duratei de viață, deconectați-l de la 

sursa de alimentare și asigurați-vă că cablul electric nu poate fi utilizat. În 

acest fel, aparatul nu va pune în pericol copii dacă aceștia l-ar folosi pentru 

joacă. 

• Nu folosiți aparatul dacă fața din sticlă este fisurată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instalare 

• Conexiunea trebuie să includă o împământare corectă în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

• Înainte de conectarea aparatului, verificați datele de putere (tensiune și frecvență) 

indicate pe plăcuța cu date să corespundă surse de alimentare utilizate. Dacă datele nu 

corespund poate exista o problemă. În caz de dubii, vă rugăm contactați un electrician. 

• Sistemul electric trebuie echipat cu un dispozitiv de deconectare cu separator de 

contact pentru toți polii care oferă o deconectare completă pentru subtensiunea 

categoria III. 

• Dacă se folosește un ștecăr pentru conexiunea electrică, atunci acesta trebuie să fie 

accesibil după instalare. 

• Doar personalul calificat poate instala aparatul și înlocui cablul. 

• Siguranța electrică a aparatului poate fi garantată doar dacă este împământat. 

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele care rezultă din lipsa sau 

defecte din sistemul de protecție al instalației (de ex. electrocutare). 

• Folosiți aparatul doar dacă a fost asamblat complet și dacă este gata de utilizare. Doar 

în acest fel se poate garanta că utilizatorii nu accesează componentele electrice. 

• Nu deschideți niciodată cadrul aparatului. Contactul posibil cu părțile conductoare 

electrice sau cu componentele mecanice poate reprezenta un pericol pentru siguranța 

utilizatorilor și poate prejudicia funcționarea corectă a aparatului. 

• OBSERVAȚIE: Vă rugăm să faceți referire la ultima pagină a acestui manual de 

utilizare pentru informații detaliate referitoare la dimensiunile de instalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curățare 

• Curățați aparatul cu grijă și în mod regulat. 

• Nu folosiți o presiune ridicată sau dispozitive de curățare cu jet de abur. Aburul poate 

afecta componentele electrice și poate cauza scurtcircuitarea. Presiunea aburului poate 

cauza deteriorarea suprafeței aparatului și a componentelor pe termen lung. 

• Curățarea și utilizarea nu trebuie realizate de copii doar dacă aceștia sunt peste 8 ani. 

• Respectați instrucțiunile referitoare la curățare din secțiunea ”Curățare și întreținere”. 

 

Reparații 

• Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua operațiunile de 

întreținere. 

• Dacă cablul este deteriorat trebuie înlocuit de producător sau de centrul de service 

autorizat pentru a evita riscurile posibile. 

• Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Pentru a îl deconecta, trebuie să 

se aplice una din următoarele condiții: 

- fișele panoului de comandă / disjunctorii trebuie deconectați. 

- ștecherul trebui scos din priză. Pentru a scoate ștecherul din priză nu trageți de 

cablu ci trageți de ștecăr direct. 

• Reparația și mentenanța în special a componentelor care conduc curent electric 

trebuie realizată doar de tehnicienii care au fost autorizați de către producător. 

Producătorul și distribuitorii nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate 

persoanelor, animalelor sau proprietății ca rezultat al reparațiilor și mentenanța  

efectuate de personalul neautorizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scopul utilizării 

 

• Acest aparat este creat pentru a face cafea espresso și a băuturilor fierbinți. Orice altă 

utilizare este considerată incorectă, Acest dispozitiv nu este destinat uzului comercial. 

Producătorul nu își poate asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea 

incorectă a dispozitivului. Acest aparat poate fi instalat deasupra unui cuptor 

convențional dacă acesta are un ventilator de răcire în partea de sus (puterea nominală 

a cuptorului nu trebuie să fie mai mare de 3kW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrierea aparatului 

 

 

 

 

 

1 Mâner capsulă 

2 Adaptor capsulă 

3 Orificiu abur 

4 Ecran/panou de control 

5 Grup extracție 

6 Compartiment depozitare 

7 Sertar depozitare 

8 Recipient deșeuri 

9 Grilaj inox 

10 Platformă cupă 

11 Tava reziduuri lichide 

12 Rezervor apă 

 

A Întrerupător general putere 

B Iluminare cu LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici: 

 

Platformă cupă (10) – Platforma cupei are trei înălțimi diferite; înălțimea poate fi reglată în 

funcție de cupa folosită pentru extracția băuturii rotind platforma. 

 

 

Compartimente de depozitare (6) și sertarul (7) poate fi folosit pentru a depozita accesorii și 

cafea. Apăsați pe zona centrală pentru a deschide. 

 

Panoul de control 

 

 

 

 

 

1 Buton functional rotativ 

2 Tasta PORNIT/OPRIT 

3 Tasta oprire 

4 Tasta OK 

5 Tasta pornire 

6 Buton rotativ parametru 

 

 



 

 

 

 

Adaptoare capsulă 

Mașina de cafea este recomandată pentru anumite tipuri de cafea ambalată. De aceea acest 

dispozitiv este echipat cu cinci adaptoare. Verificați tabelul următor pentru a vedea care este cel mai 

potrivit adaptor. 

 

Mâner Adaptor Tipuri de capsule 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

44mm ESE-Easy Serving 

Espresso 

Observație: Apăsați ESE din 

interiorul adaptorului 

  

Cafea măcinată 

 

 

  

 

Explicație mărci înregistrate: 

 

 

 

 

  

 
 

 

Folosirea capsulelor originale mentionate mai sus va garanta
functionarea corecta si durata de viata a masinii de cafea.
Utilizarea capsulelor care nu sunt originale (denumite si "compatibile")
pot duce la deteriorarea ma?inii de cafea.



 

Prima utilizare 

Pornirea mașinii de cafea 
1. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă 

și așezați-l corect în dispozitiv. 

2. Introduceți ștecărul în priză și apăsați 

butonul de pornire (A) pentru a porni 

dispozitivul. 

Configurarea ceasului 

 
Pentru a configura ceasul pentru prima oară , 

procedați după cum urmează: 

1.Rotiți butonul rotativ funcțional (1) pentru 

a configura ora. 

2. Rotiți butonul rotativ pentru parametri (6) 

pentru a configura minutele. 

3. Apăsați tasta OK (4) pentru a confirma 

durata. 

 

Duritatea apei 

 

După configurarea ceasului, apare setarea 

durității apei pe ecran: 

 

Pentru a configura duritatea apei pentru prim oară, 

procedați după cum urmează: 

1. Rotiți butonul rotativ al parametrului (6) 

pentru a selecta opțiunea dorită. 

2. Apăsați tasta OK (4) pentru a confirma 

duritatea apei. 

 

Duritatea apei 

Tip Ca+ 

Mg 

(ppm) 

Gr.engl. 

(eH) 

Gr. 

franțuzești 

(dF) 

Grade 

germane 

(dh) 

Apă 

moale 

0 la 

150 

0 la 11 0 la 15 0 la 8 

Apă 

medie 

151 

la 

350 

12 la 25 16 la 35 9 la 20 

Apă 

dură 

501 

la 

500 

26 la 35 36 la 50 21 la 28 

Observație 

Este posibilă configurarea ceasului și a durității 

apei oricând conform descrierii din capitolul setări. 

 

Curățarea înainte de prima utilizare 

Se recomandă să curățați mașina de cafea înainte de 

a o folosi pentru prima oară sau după ce nu ați mai 

folosit mașina de cafea pentru o perioadă lungă de 

timp. 

Pentru a curăța mașina de cafea pentru prima oară, 

procedați după cum urmează: 

1. După efectuarea primilor pași descriși mai 

sus, așezați un mâner pe mașina de cafea. 

2. Așezați un recipient mare sub mâner. 

3. Realizați ciclul de clătire. 

4. Selectați băuturi lungi pentru a vă asigura 

că sistemul mașinii este curat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



După Standby 

 Mod standby 

În acest mod toate sarcinile de încărcare sunt 

oprite și mașina consumă putere foarte scăzută. 

Dacă tasta pornit/oprit (2) nu este apăsată 

mașina va intra în modul standby după un 

anumit timp (din fabrică 15 min). Acest timp 

poate fi definit în setările de configurare ale 

utilizatorului (vezi capitol setări). 

După ce modul standby este activat ecranul 

indică doar ceasul (dacă nu este ascuns): 

 
Pentru a anula modul standby apăsați tasta 

pornit/oprit (2). Dacă funcția auto de trezire a 

fost configurată, mașina va pornit automat (vezi 

capitolul setări). 

 

Meniu încălzire 

Dacă mașina este rece, boilerul va trebui să se 

încălzească. Procesul de încălzire pornește și 

ecranul indică creșterea temperaturii. 

 
 

 

Curățarea sistemului 

 

La finalul procedurilor anterioare, sistemul 

hidraulic trebuie curățat de fiecare dată când 

iese din modul standby și boilerul se răcește, iar 

mesajul următor apare pe ecran: 

 
1.Așezați mânerul în grupul de extracție. În caz 

contrar mașina indică o avertizare. 

2.Așezați un recipient sub mâner. 

3.Pentru a începe curățarea apăsați tasta OK (4). 

4. Apăsați tasta OK (4) din nou pentru a opri 

curățarea sistemului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utilizarea mașinii de cafea 

Extracția băuturilor 

 
1. Alegeți adaptorul de cafea dorit (vedeți 

descrierea mașinii de cafea) 

2. Așezați adaptorul de cafea în mâner 

(dacă este necesar). 

3. Așezați capsula corect în adaptor. 

4. Așezați mânerul corect în mașina de 

cafea. 

5. Așezați o cupă pe platforma pentru 

cești. 

6. Rotiți butonul rotativ pentru funcții (!) 

până când simbolul ceașcă este în 

centru. 

7. Rotiți butonul rotativ al parametrului (6) 

pentru a selecta băutura dorită: cafea 

scurtă, cafea medie, cafea lungă sau 

băutură lungă. 

8. Apăsați tasta pornire (5) pentru a iniția 

extracția. 

9. Pentru a opri extracția, apăsați tasta 

oprire (3). 

 

AVERTIZARE 

La finalul extracției băuturii mașina de cafea va 

emite 3 beep-uri; scoateți mânerul doar după 

aceste semnale sonore. 

 

INFORMAȚII 

Cantitatea fiecărei băuturi poate fi programată în 

funcție de gustul utilizatorului (vezi setări). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcție abur 

 
 

 

1. Rotiți butonul funcție (1) până când 

simbolul este în centru. 

2. Apăsați tasta pornire (5) pentru a începe 

procesul de încălzire. 

3. Preparați lapte în recipient și așezați 

orificiul de abur în interior. 

4. Rotiți butonul rotativ parametru (6) 

pentru a selecta opțiunea dorită (acum 

pentru a continua procesul sau anulare) 

5. Apăsați tasta pornire (5) pentru a porni 

aburul. 

6. Pentru a opri extracția, apăsați tasta 

oprire (4). 

AVERTIZARE 

Atunci apăsați tasta Stop (3) pentru a întrerupe 

aburul, va dura aproximativ 10 secunde pentru a 

opri complet aburul. 

 

INFORMAȚII 

După ce procesul de vaporizare este complet, 

recipientul de reziduuri trebuie să fie la locul lui 

datorită posibilelor ieșiri de apă și abur. 

 

Ghid general de utilizare 

 

• Pentru a preveni scurgerile de apă, 

asigurați-vă că rezervorul de apă este 

introdus corect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Pentru a preveni scurgerile de apă, 

atunci când reumpleți rezervorul de apă, 

ștergeți urmele de apă din rezervor 

înainte de a îl reintroduce 

• Asigurați-vă că introduceți capsula în 

adaptorul corect, în poziția corectă și că 

mânerul are toate componentele. 

• Dacă apare EROARE 5 verificați 

 

 

 

 

 

CONFIGURĂRI 

 

 

Dacă este posibilă accesarea setărilor meniului 

cafea, prin meniul setări  pentru a modifica 

parametrii doriți procedați după cum urmează: 

1. Rotiți butonul rotativ al funcției (1) 

până când simbolul setări se află în 

centru. 

2. Rotiți butonul rotativ parametru (6) 

pentru a introduce configurația 

parametrului. 

3. Apăsați tasta OK (4) pentru validare. 

4. Rotiți butonul rotativ parametru (6) 

pentru a selecta un sub-parametru dacă 

este necesar. 

5. Apăsați tasta OK (4) pentru validare. 

6. Rotiți butonul rotativ funcție (1) pentru 

a selecta o acțiune (Dacă este necesar). 

7. Apăsați tasta OK (9) pentru validare. 

8. Pentru a anula apăsați tasta stop (3) și 

va reveni înapoi la meniul setări fără 

validarea opțiunii. 

 

Pe meniul setări se pot modifica 

următorii parametrii: 

• Lungimea cafelei  - folosiți această 

setare pentru a regla cantitatea fiecărei 

din cele patru opțiuni: 

-de la nivelul 5 la nivelul 5. 

• Temperatura  folosiți setarea pentru a 

regla temperatura băuturilor. 

Temperatura se poate modifica de la 76 

la 88. 

• Ceas  - Folosiți setarea pentru a regla 

durata. 

 

 

 

 

 

- Dacă capsula este deteriorată 

- dacă se folosește o capsulă 

reutilizată 

- dacă adaptorul se potrivește 

capsulei selectate 

- dacă adaptorul conține toate 

componentele 

- dacă rezervorul de apă este 

introdus corect 

- dacă eroare continuă contactați 

serviciul clienți și suportul 

 

 

 

 

• Ascunderea ceasului  - Folosiți 

setarea pentru a ascunde ceasul în 

modul standby. 

• Durata abur - folosiți setarea pentru 

a regla durata modului abur. 

• Trezire auto  / Folosiți setarea 

pentru a configura o oră pentru pornirea 

mașinii și când este gata de utilizare. 

 

OBSERVAȚIE 

Aveți în vedere că mașina se va opri automat 

după durata definită Standby (vedeți mai jos). 

• Limba LANG 

• Durata de standby Folosiți această 

configurare pentru a selecta perioada de 

timp când mașina este pornită după 

ultima utilizare. 

• Duritatea apei Hardness – Folosiți 

această configurare pentru a modifica 

duritatea apei mașinii de cafea. 

• Mod showroom Modul showroom 

este folosit în spații expoziționale 

pentru a arăta clienților cum 

funcționează mașina de cafea pentru 

fiecare funcție dar nu există activarea 

încălzirii. 

 

Blocaj de siguranță 

Pentru a activa blocajul de siguranță procedați 

după cum urmează. 

 

 

 

 

 



1. Apăsați tasta Stop (2) timp de 

aproximativ 3 secunde. 

 

Curățare și întreținere 
 

Decalcifiere 

 

Atunci când apa este încălzită sau vaporizată, 

indiferent de duritatea sursei locale de apă 

(conținutul de calcar al apei), calcarul se depune 

în interiorul generatorului de abur. 

Intervalul de timp între detartrare depinde de 

duritatea apei și de frecvența utilizării. 

Atunci când aparatul atinge un număr 

determinat de servicii (vezi tabelul de mai jos), 

acțiunea de detartrare se va afișa automat. Cu 

toate acestea mașina de cafea poate fi detartrată 

atunci când utilizatorul consideră că acest lucru 

este adecvat. 

 

Duritatea apei Cicluri permise 

SOFT 1200 

MED 600 

HARD 300 

 Mașina detectează automat atunci când este 

necesară decalcifierea și când acest lucru se 

întâmplă simbolul decalcifiere apare pe ecran. 

Dacă procedura de decalcifiere nu este realizată, 

la anumite cicluri după decalcifiere simbolul 

începe să ilumineze intermitent. Dacă din nou 

procedura de decalcifiere nu este realizată, 

anumite cicluri de extracție sunt blocate, 

simbolul decalcifiere apare pe ecran. 

 

OBSERVAȚIE 

Eroare de a decalcifia aparatul va bloca 

funcționarea sau poate cauza deteriorarea 

mașinii de cafea. 

 

Soluții recomandate de decalcifiere 

Pentru decalcifiere folosiți soluție  durgol swiss 

espresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pentru a dezactiva blocajul de siguranță, 

repetați același proces. 

 

 

Această soluție permite o decalcifiere 

profesională și atentă a mașinii  de cafea. 

Disponibilă la Centrul de Relații Clienți. 

 

Avertizare 

Nu folosiți oțet sau produse pe bază de oțet 

deoarece acestea pot deteriora circuitul intern al 

mașinii de cafea. 

 

Soluțiile tradiționale de decalcifiere nu sunt 

adecvate deoarece pot conține agenți spumanți. 

 

Procedura de decalcifiere 

 

 
1. Îndepărtați tava cu resturi lichide și 

platforma pentru cești, 

2. Așezați recipientul de 1 l sub adaptor și 

țeava de abur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Rotiți butonul rotativ funcțional (1) până când 

simbolul setări este în centru. 

4. Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a 

selecta opțiunea decalcifiere  

5. Apăsați tasta OK (4) pentru a confirma. 

6.Rotiți butonul rotativ parametru (6) pentru a 

selecta opțiunea dorită (acum pentru a continua 

procesul sau anulare). 

7.Umpleți rezervorul cu apă cu 125ml de 

substanță detartrantă și 375ml de apă proaspătă. 

8. Apăsați tasta pornire (5) pentru a începe 

procesul de detartrare. Pe ecran va apărea o 

animație. 

9. După ce procesul de decalcifiere se 

finalizează, un mesaj apare pe ecran. 

10.Goliți rezervorul de apă, curățați-l și 

reumpleți-l cu 1 l de apă proaspătă. 

11. Goliți rezervorul și așezați-l sub duza de 

extracție și orificiul de abur. 

12. Apăsați tasta pornire (5) pentru a continua. 

13.Repetați pașii 8 și 9 din nou. 

14.Goliți rezervorul de apă, curățați-l și 

reumpleți-l. 

15.Apăsați tasta OK (9) pentru a reveni la 

modul de utilizare, 

 

ATENȚIE 

Nu întrerupeți ciclul de detartrare. Dacă ciclul 

este întrerupt, există un risc ca soluția de 

detartrare rămâne în circuitul intern care poate 

cauza deteriorarea mașinii și poate fi periculos 

la ingerare. 

 

AVERTIZARE 

La câteva secunde după procesul de detartrarea, 

orificiul de abur încă lasă abur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curățarea mașinii de cafea 

 

AVERTIZARE 

Înainte de curățarea mașinii de cafea, lăsați 

dispozitivul să se răcească. Curățarea trebuie 

realizată cu ștecherul scos din priză. 

 

Nu folosiți produse de curățare agresive sau 

abrazive. 

Nu introduceți mașina de cafea în apă. 

Nu folosiți aparate de curățat cu presiune sau cu 

jet de abur. 

Curățați mașina de cafea cu o lavetă umedă. La 

finalul procesului ștergeți mașina cu o lavetă 

umedă.  

 

Curățarea adaptorilor 

Pentru a garanta o calitate mai bune a cafelei, 

îndepărtați capsulele uzate și curățați adaptorii. 

Pentru a curăța adaptorii, așezați un recipient sub 

adaptor, selectați orice tip de băutură și lăsați să 

fucționeze. 

 

Curățarea recipientului de reziduuri, a tăvii 

pentru deșeuri lichide și a platformei pentru cești 

 

Recipientul pentru deșeuri, tava pentru deșeuri 

lichide și platforma pentru cești trebuie golite și 

curățate în mod regulat pentru a preveni apariția 

mucegaiului. 

Pentru a curăța recipientul de deșeuri, tava pentru 

deșeuri lichide și platforma pentru cești procedați 

după cum urmează: 

1. Îndepărtați recipientul pentru reziduuri, 

tava pentru deșeuri lichide sau platforma 

pentru cești; 

2. Curățați sub jet de apă și ștergeți cu o 

lavetă umed dacă este necesar și adăugați 

câteva picături de detergent lichid 

asigurându-vă că ștergeți tot detergentul 

la finalul procesului. 

3. Lăsați să se usuce sau ștergeți cu o lavetă 

uscată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Asigurați-vă că îndepărtați toate 

resturile pentru a preveni formarea 

mucegaiului. 

6. Așezați înapoi în mașină. 

 

Curățarea rezervorului de apă 

Curățați în mod regulat rezervorul de apă (De 

ex. o dată pe săptămână) sau atunci când mașina 

de cafea indică avertizarea pentru reumplere. 

Pentru a curăța rezervorul de apă procedați după 

cum urmează: 

1. Scoateți rezervorul de apă. 

2. Goliți rezervorul de apă 

3. Curățați rezervorul de apă cu o lavetă 

umedă și un detergent blând (De ex. 

lichid mașină de spălat) 

4. Clătiți rezervorul de apă pentru a 

îndepărta toate resturile de detergent 

5. Reumpleți rezervorul de apă cu apă 

proaspătă 

6. Așezați-l înapoi în dispozitiv 

 

Curățarea acului dispozitivului de abur 

 

Orificiul de abur trebuie curățat de fiecare dată 

când este folosit. Pentru a curăța orificiul de 

abur procedați după cum urmează: 

1.Curățați-l cu o lavetă umedă. 

2. Așezați orificiul de abur într-un pahar cu apă 

și efectuați procesul de aburire pentru a curăța 

acul. 

3.Curățați cu o lavetă uscată. 

Sau este posibilă și deșurubarea orificiului de 

abur și curățarea lui cu apă. 

 

AVERTIZARE 

Orificiul de abur se încălzește după utilizare, 

lăsați-l să se răcească pentru a îl curăța. 

 

Curățarea grupului de extracție 

Datorită utilizării zilnice a mașinii de cafea, 

grupul de extracție se poate murdări de la cafeaua 

din interiorul capsulelor sau de la cafeaua 

măcinată. 

Pentru curățarea grupului de extracție procedați 

după cum urmează: 

1. Așezați mânerul cu un adaptor în grupul 

extractor. 

2. Rotiți butonul rotativ pentru parametru 

(6) și selectați extracția pentru băuturi 

lungi și veți permite extracția pentru a 

finaliza și a îndepărta mânerul. 

3. Curățați grupul de extracție cu o perie. 

4. Așezați mânerul la loc în grupul de 

extracție. 

5. Rotiți butonul rotativ al parametrului (8) 

și selectați extracția băuturii lungi și 

lăsați să funcționeze încă o dată. 

OBSERVAȚIE 

Se recomandă să realizați o extracție a apei de 

fiecare dată când o băutură este extrasă astfel 

încât aromele să nu se amestece. 

 

 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

Dacă apare vreunul din mesaje pe ecran procedați după cum urmează: 

 Mesaj Semnificație Ce este de făcut? 

 
Lipsă apă 

Vă rugăm să reumpleți 

rezervorul cu apă și să apăsați 

OK 

Rezervorul de apă este gol. 

Rezervorul de apă nu este 

așezat corect. 

Reumpleți rezervorul de apă cu 

apă proaspătă. 

Așezați rezervorul de apă 

corect. 

Asigurați-vă că plutitorul nu 

este blocat. 

 Dacă eroarea persistă, contactați serviciul relații clienți și 

suportul. 

 
Mâner capsulă scos 

Mânerul capsulei a ieșit. Așezați mânerul capsulei în 

dispozitiv. 



Vă rugăm să amplasați mânerul 

pentru capsulă în poziția 

corectă și să apăsați OK. 

 Dacă eroarea persistă, contactați serviciul clienți. 

 

 

Atunci când apare o problemă la mașina de cafea, indică un mesaj de eroare. Înainte de a 

solicita asistența tehnică realizați primele verificări: 

Problema Soluție 

Mașina de cafea nu pornește. Porniți sursa de alimentare 

Verificați conexiunea. 

Verificați fișa din instalație 

Mașina de cafea nu iese din modul standby Repornirea mașinii 

Mașina de cafea intră în modul standby automat Verificați setările standby (vedeți capitolul 

configurări) 

Cafeaua nu este suficient de fierbinte Configurați temperatura de extracție corect 

(vedeți capitolul configurări) 

Preîncălziți ceștile cu funcția abur 

Cafeaua are gust ars Reduceți setarea de temperatură (vedeți 

capitolul configurări) 

Cafeaua este prea lungă sau prea scurtă Setați volumul de extracție corect (vedeți 

capitolul setări) 

Mașina oferă mai puțină cafea decât de obicei Detartrați mașina 

Mașina de cafea se încălzește foarte greu Detartrați mașina 

Simbolul detartrare este indicat pe ecran Detartrați mașina 

Fără iluminare Porniți întrerupătorul principal 

Eroare nn Reporniți echipamentul și dacă problema 

persistă contactați serviciul clienți și oferiți 

informații cu privire la numărul de eroare afișat. 

Eroare 05 Dacă apare această eroare, verificați: 

- dacă capsula este deteriorată 

- dacă capsula reutilizată este 

utilizată 

- dacă adaptorul se potrivește 

capsulei selectate 

- dacă adaptorul conține toate 

componentele 

- dacă rezervorul este introdus 

corect 

- dacă eroare continuăm 

contactați serviciul clienți și 

suportul. 

 

 

 

 

 

 



Caracteristici tehnice 

Specificații 

Tensiune AC 220-240v, 50 Hz, 14A, 

2900W 

Greutate  18 kg 

Rezervor apă 1 l 

Capacitatea tăvii de scurgere 0,8l 

Capacitate pompă 19 bari 

Iluminare 2 LED-uri 

Dimensiuni exterioare (LxIxA) 595x455x325 

  

 

Protecția mediului 

 

Eliminarea ambalajului  

Ambalajul are simbolul punctului verde. Eliminați toate materialele din ambalaj cum ar fi 

carton, polistiren expandat și folii din plastic în coșurile corespunzătoare. În acest fel puteți fi siguri că 

materialele de ambalaj vor fi reutilizate. Păstrați toate materialele de ambalaj la distanță de copii mici 

deoarece pot reprezenta pericol de sufocare/înecare. 

Eliminarea echipamentelor uzate 

 În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE referitoare la managementul 

echipamentelor electrice și electronice (WEEE), aparatele electrocasnice nu trebuie eliminate la 

gunoiul normal menajer. Echipamentele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea 

materialelor și ratele de reciclare și pentru a preveni daunele potențiale asupra sănătății umane și a 

mediului. Simbolul containerului tăiat trebuie amplasat pe toate produsele pentru a reaminti 

persoanelor de obligația de a colecta aceste obiecte separat. 

Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau punctele de vânzare și să solicite informații 

referitoare la locațiile unde pot fi lăsate aceste aparate. Înainte de eliminarea aparatului trebuie să îl 

faceți neutilizabil trăgând cablul din priză. 

 

Instrucțiuni de instalare 

Înainte de instalare 

 

Verificați ca tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța cu date tehnice să fie aceeași cu tensiunea de 

ieșire. 

Scoateți toate accesoriile și îndepărtați materialul de ambalat al mașinii de spălat. 

Asigurați-vă că mașina de cafea nu este deteriorată. Verificați dacă ușile compartimentelor de 

depozitare se închid corect și dacă interiorul ușii nu este deteriorat. Dacă identificați o daună 

contactați Centrul de relații clienți de pe numărul furnizat pe carcasa din spate. 



NU FOLOSIȚI MAȘINA DE CAFEA dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă 

mașina de cafea nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorată. Contactați Centrul de relații clienți 

de pe coperta din spate a manualului. 

Așezați mașina de cafea pe o suprafață plană și stabilă. Mașina de cafea nu trebuie instalată în 

apropiere de sursele de căldură, radiouri sau televizoare. 

În timpul instalării asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu alte surse de căldură, 

radiouri sau televizoare. 

În timpul instalării asigurați-vă că cablul de putere nu intră în contact cu umezeala sau cu margini 

ascuțite. 

AVERTIZARE 

După ce mașina de cafea este instalată vă puteți asigura că puteți accesa ștecherul. 

După instalare 

Mașina de cafea este echipată cu un cablu de alimentare și un ștecăr pentru curent monofazic. Dacă 

mașina de cafea trebuie instalată în mod permanent trebuie instalată de un tehnician calificat. În acest 

caz mașina de cafea trebuie conectată la un circuit cu întrerupător de contact multipolar cu un 

separator minim de 3 mm între contacte. 

 

AVERTIZARE 

Mașina de cafea trebuie împământată. 

Producătorul și distribuitorii nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care pot fi provocate 

persoanelor, animalelor sau proprietății dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate. 

Mașina de cafea funcționează doar atunci când rezervorul de apă este plin și mânerul este amplasat 

corect. 

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că veți curăța mașina de cafea conform indicațiilor din 

capitolul ”Prima Utilizare” și ”Mentenanța și curățare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALARE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 Împingeți dispozitivul complet în dulap și centrați-l. 

 Fixați aparatul de dulap folosind cele patru șuruburi furnizate. Introduceți șuruburile prin 

orificiile frontale. 
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