
 

         
 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

 

Model: GRANDISSIMO 20 

 

 
Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l la îndemână pentru a-l 

consulta ori de câte ori este nevoie. 
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 

Înainte de a utiliza acest aparat, țineți cont de următoarele precauții elementare: 

1. Citiți toate instrucțiunile. 

2. Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că tensiunea la priza de perete corespunde 

tensiunii nominale indicate pe plăcuța de valori tehnice. 

3. Acest aparat a fost prevăzut cu un ștecher cu împământare. Asigurați-vă că și priza de 

alimentare din locuința dumneavoastră are conexiune corespunzătoare la pământ. 

4. Pentru a elimina riscul de incendiu, electrocutare și accidentare, nu scufundați părțile 

principale ale aparatului, cablul de alimentare sau ștecherul acestuia în apă sau în alte 

lichide. 

5. Nu scufundați aparatul în apă. 

6. Scoateți ștecherul din priză înainte de a curăța aparatul și ori de câte ori acesta nu 

este folosit. Așteptați ca aparatul să se răcească bine înainte de a scoate sau de a 

atașa piese sau înainte de a-l curăța. 

7. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate sau dacă 

aparatul a prezentat semne de funcționare necorespunzătoare sau a fost trântit sau 

avariat în orice fel. În acest caz, duceți aparatul la cel mai apropiat service autorizat 

spre examinare, reparare sau ajustare electrică sau mecanică. 

8. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului se poate solda cu 

incendiu, electrocutare sau accidentare. 

9. Așezați aparatul pe o suprafață plată sau pe masă. Nu lăsați cablul de alimentare să 

atârne peste muchia mesei sau a blatului de lucru. 

10. Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu suprafața fierbinte a aparatului. 

11. Nu așezați espressorul pe o suprafață fierbinte sau în spatele unei surse de foc pentru 

a evita avarierea  acestuia. 

12. Pentru a deconecta aparatul de la curent, scoateți ștecherul din priza de perete, 

apucând de ștecher, nu de cablu. 

13. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și păstrați-l 
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într-un mediu uscat. 

14. Aveți grijă să nu vă opăriți cu aburii produși de aparat. 

15. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului (cum ar fi vaporizatorul și sita de oțel 

imediat după fierbere). Folosiți mânerul sau butoanele. 

16. Nu acționați aparatul fără apă. 

17. NU scoateți port-filtrul metalic în timpul preparării cafelei. Pentru a prepara o nouă 

cafea, scoateți portfiltrul metalic abia după ce ați așteptat cel puțin 10 secunde după 

finalizarea procesului anterior de preparare. De asemenea, acționați cu grijă când 

scoateți portfiltrul metalic deoarece părțile metalice sunt fierbinți. Apucați de mâner și 

folosiți clema de fixare a filtrului pentru a arunca zațul. Mutați cu grijă aparatul dacă are 

apă fierbinte în el. 

18. Conectați ștecherul la priză înainte de a folosi aparatul și dezactivați orice comandă 

înainte de a scoate ștecherul din priză. 

19. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste opt ani dacă sunt supravegheați 

sau dacă au primit instrucțiuni privind folosirea aparatului în condiții de siguranță și 

înțeleg pericolele presupuse. Operațiunile de curățare și de întreținere de către 

utilizator nu vor fi efectuate de copii mai mici de opt ani sau nesupravegheați. Nu lăsați 

aparatul sau cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de opt ani. 

20. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau 

mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere sau dacă 

au primit instrucțiuni privind utilizarea acestora în condiții de siguranță și înțeleg 

pericolele implicate. 

21. Nu se va permite copiilor să se joace la aparat. 

22. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și alte aplicații similare, cum ar fi: 

– în spațiile de gătit destinate personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; 

– în gospodării; 

– de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor unități rezidențiale; 

– în unități de cazare cu demipensiune. 

23. Nu folosiți aparatul afară.  

24. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână. 
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Avertisment: Pentru a elimina riscul de opărire sau accidentare cu aburi și apă 

fierbinte, precum și de avariere a acestui produs, nu scoateți rezervorul sau ansamblul 

portfiltrului în timpul procesului de preparare a cafelei sau de spumare. Înainte de a scoate 

ansamblul portfiltrului pentru a prepara o altă ceașcă de cafea, asigurați-vă că aparatul 

este în modul standby (în așteptare). Dacă doriți să completați rezervorul cu apă, apăsați 

butonul de alimentare și cei patru indicatori luminoși se vor stinge, aceasta fiind o garanție 

că aparatul este oprit. 

Avertisment: Nu atingeți partea superioară a aparatului după ce acesta a funcționat 

o perioadă lungă de timp pentru a nu vă arde. 
 

PREZENTAREA PRODUSULUI 
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GHIDUL UTILIZATORULUI 
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PANOUL DE COMENZI 

 
Indicatori luminoși 

Fiecare buton are un cerc luminos, iar pe inelul de fixare al butonului de aburi se află un 

triunghi luminos. 

Preîncălzire: Apăsați butonul ON/OFF o dată. Mașina va intra în modul de preîncălzire, 

iar cei patru indicatori vor clipi pe lumină albă. Pentru preîncălzire, sunt necesare 

aproximativ 50 s. 

Standby: După preîncălzire, mașina intră în modul standby (așteptare). Cei patru 

indicatori luminoși rămân aprinși, albi. 

Înfierbântarea apei: În modul standby, apăsați o dată butonul Hot Water pentru a activa 

funcția de apă fierbinte. Indicatorul butonului ON/OFF rămâne acum aprins alb, cel al 

butonului Hot Water clipește alb, iar indicatorii butoanelor Single Cup și Double Cup se 

sting. Apăsați încă o dată butonul Hot Water și funcția de apă fierbinte se va anula. Mașina 

intră în modul standby. 

Prepararea unei căni de cafea: Când mașina este în modul standby, apăsați butonul 

Single Cup pentru a activa funcția de preparare a unei singure căni de cafea. Indicatorul 

butonului On/Off rămâne acum aprins, iar cel pentru prepararea unei căni de cafea va clipi 

alb, în timp ce indicatorul butonului Hot Water și al butonului Double Cup se vor stinge. 
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Apăsați încă o dată butonul Single Cup sau așteptați ca funcția de preparare a unei căni 

de cafea să se finalizeze și mașina va intra în modul standby. 

Prepararea unei căni duble de cafea: În modul standby, apăsați o dată butonul Double 

Cup pentru a activa funcția de preparare a unei căni duble de cafea. Indicatorul butonului 

On/Off va rămâne acum aprins alb, cel al butonului Double va clipi alb, iar cel al butonului 

Hot Water și al butonului Single Cup se vor stinge. Apăsați încă o dată pe butonul Double 

Cup sau așteptați ca funcția de preparare a unei căni duble de cafea să se finalizeze și 

mașina va intra în modul standby. 

Preîncălzirea aburilor: 

În modul standby, rotiți butonul de aburi în poziția de preîncălzire. Indicatorul butonului 

On/Off va rămâne acum aprins alb, indicatorii butoanelor Hot Water, Single Cup sau 

Double Cup sunt stinși, iar indicatorul (triunghiul) de aburi clipește alb. Începe acum 

procesul de preîncălzire a aburilor. Indicatorul de aburi rămâne aprins, iar aburii sunt 

preîncălziți. 

Producerea de aburi: Când aburii sunt preîncălziți, rotiți butonul de aburi în poziția Max. 

Indicatorul butonului On/Off este acum aprins alb, cei ai butoanelor Hot Water, Single Cup 

și Double Cup sunt stinși, iar cel al butonului de aburi clipește alb. Funcția de producere de 

aburi este acum în curs. Rotiți butonul de aburi din nou în poziția de preîncălzire. 

Indicatorul de aburi revine la normal pe alb. Funcția de aburi este finalizată. Puneți butonul 

de aburi în poziția „off". Mașina intră în modul de răcire. Indicatorul de aburi este acum 

stins. Până la răcirea completă a aparatului, acesta intră în modul standby 

Măcinarea cafelei boabe: Apăsați butonul On/Off. Indicatorul Grinding (măcinare) este 

aprins alb, indicând că unitatea intră în modul de pregătire a măcinării cafelei. Atașați 

acum portfiltrul presurizat în suport și împingeți înspre înainte pentru a măcina boabele de 

cafea. În timpul măcinării, indicatorul luminos alb Grinding va clipi. Dacă râșnița nu este 

instalată, indicatorul de măcinare va clipi roșu. Măcinarea boabelor de cafea nu va fi 

posibilă dacă râșnița nu este bine instalată. 

Modul de veghe: Dacă nu se acționează nicio comandă timp de 30 minute în modul 

standby, mașina va intra automat în modul de veghe. Trei indicatori sunt stinși acum, mai 

puțin cel al butonului On/Off. Butonul On/Off clipește roșu de două ori și un semnal sonor 
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va fi emis de două ori.Apăsând orice buton în modul de veghe, mașina reintră în modul de 

preîncălzire. 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

1. Verificați și asigurați-vă că toate accesoriile sunt întregi. 

2. Umpleți rezervorul cu apă potabilă. 

3. Introduceți portfiltrul presurizat în poziția de fixare a suportului și rotiți spre stânga pentru 

a fixa în poziție. 

 
4. Puneți un vas pe placa de picurare și conectați aparatul la curent. Butonul de aburi va fi 

în poziția off. Apăsați butonul On/Off. Mașina intră în modul de preîncălzire. După ce 

procesul de preîncălzire se încheie, mașina intră în modul standby. 

5. Apăsați butonul Hot Water pentru a elibera apă fierbinte, apoi apăsați același buton 

pentru a nu mai elibera apă fierbinte. Apăsați butonul Single Cup sau Double Cup pentru a 

curăța sistemul de conducte al mașinii. 

6. Curățați toate piesele detașabile cu apă caldă. 

Alegerea corectă a cafelei măcinate 

Cafeaua trebuie proaspăt măcinată și bine prăjită. Pentru espresso, este recomandat să 

folosiți cafea franțuzească sau cafea prăjită și măcinată italienească. Cafeaua 

pre-măcinată își păstrează aroma doar 7-8 zile dacă nu este ținută într-un recipient etanș, 

la loc răcoros. Nu păstrați cafeaua în frigider sau congelator. Este indicat să măcinați toată 

cafeaua boabe înainte de utilizare. Mirosul boabelor de cafea păstrate într-un recipient 

etanș se poate menține 4 săptămâni. 
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Dacă vă măcinați singur cafeaua, acesta este un pas cheie în procesul de preparare a 

cafelei espresso și necesită mai multă practică. Boabele de cafea trebuie măcinate fin. 

Puteți regla granulozitatea și finețea  cafelei din butonul de ajustare. La ieșirea din 

fabrică, mașina are o setare optimă de măcinare intermediară. Dacă, odată cu folosirea, 

cafeaua măcinată de râșniță devine mai grunjoasă, butonul de ajustare poate fi 

corespunzător rotit pentru a obține o cafea mai fină. 

• Cafeaua măcinată trebuie să aibă aspectul sării. 

• Când cafeaua măcinată este prea fină, chiar dacă este presată, esența de cafea s-ar 

putea să curgă intermitent. Cafeaua astfel măcinată are aspect de făină. 

• Când cafeaua măcinată este prea mare, apa va curge prea repede, ceea ce va afecta 

extragerea aromei intense. 

Pentru a obține o aromă uniformă, intensă, folosiți o râșniță de cafea de calitate 

superioară. 

Instrucțiuni de operare 

1. Umpleți rezervorul cu apă potabilă. Nu depășiți nivelul MAX. marcat pe vas. 

2. Conectați aparatul la o sursă de curent. Apăsați butonul On/Off (butonul de aburi trebuie 

să fie închis). Mașina inițiază procesul de preîncălzire. Indicatorul luminos clipește până 

când procesul de preîncălzire se încheie; indicatorul de alimentare rămâne aprins și intră 

în modul standby. 

3.Măcinarea cafelei: Apăsați butonul On/Off. Montați râșnița în aparat. Indicatorul de 

măcinare este aprins alb. Umpleți compartimentul cu cafea boabe recomandată, rotiți 

butonul de ajustare pe setarea corespunzătoare, apoi atașați portfiltrul presurizat în suport 

și împingeți ușor înspre față până când obțineți cantitatea de cafea măcinată dorită. 

Sugestie: 1. Pentru o cafea savuroasă, se recomandă să folosiți setarea de măcinare 

8-10; durata continuă de măcinare nu trebuie să depășească 1 min de fiecare dată. 

2. Dacă manometrul indică o presiune prea scăzută în timpul preparării, comutați butonul 

de măcinare pe o setare mai fină, apoi încercați să măcinați boabele pentru a prepara 

cafeaua. (vedeți imaginea de mai jos) 

3. Dacă manometrul indică o presiune prea mare în timpul preparării astfel încât cafeaua 

nu poate fi preparată sau este supraextrasă, comutați butonul de măcinare pe o setare mai 
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mare și încercați să măcinați boabele pentru a prepara cafeaua. (vedeți imaginea de mai 

jos) 

 
 

4. Prepararea apei fierbinți: Apăsați butonul Hot Water. Indicatorul corespunzător funcției 

de apă caldă va clipi. Din conducta de apă fierbinte va curge apă fierbinte. După ce 

eliberează o cantitate de 200ml apă fierbinte, mașina se oprește automat și revine în 

modul standby. Pentru a opri în orice moment funcția de apă fierbinte, apăsați din nou 

butonul Hot Water. 

 

5. Prepararea unei căni de cafea: Puneți filtrul pentru o cană în portfiltru, încărcați 13-15 

grame de cafea măcinată în filtru și, cu ajutorul presei de cafea, presați cafeaua măcinată 

cu o forță de 10-15 Kg. Apoi, aliniați ansamblul portfiltrului cu poziția de blocare a 

suportului portfiltrului și rotiți spre stânga în suport. Așezați o cană de cafea pe placa de 

picurare sub portfiltru. Apăsați butonul Single Cup cu aparatul în modul standby. 

Indicatorul butonului Single Cup clipește. Mașina începe să prepare cafea, iar manometrul 

afișează parametrii de presiune în timpul procesului de preparare. Când cafeaua este 

gata, manometrul de presiune se resetează, toți indicatorii luminoși de pe panou sunt 

aprinși, iar mașina revine în modul standby. 

 

6. Prepararea unei căni duble de cafea: Puneți filtrul pentru o cană dublă în portfiltru, 

încărcați 20-22 grame de cafea măcinată în filtru și, cu ajutorul presei de cafea, presați cu 

o forță de 10-15 kg. Apoi, aliniați ansamblul portfiltrului cu poziția de blocare a suportului și 



 

 12 

rotiți spre stânga în suport. Așezați o cană de cafea pe placa de picurare sub portfiltru. 

Apăsați butonul Double Cup cu aparatul în modul standby. Indicatorul luminos al butonului 

Double Cup clipește. Mașina începe să prepare cafea, iar manometrul afișează parametrii 

de presiune în timpul procesului de preparare. Când cafeaua este gata, manometrul se 

resetează, toți indicatorii de pe panou rămân aprinși, iar mașina revine în modul standby. 

Recomandare: Pentru a prepara un espresso savuros, vă recomandăm ca, înainte 

de a prepara cafeaua, să preîncălziți aparatul, precum și portfiltrul, filtrul și cana 

pentru ca temperatura scăzută a acestora să nu afecteze gustul cafelei. 

 

7. Producerea de aburi pentru spumarea laptelui: Comutați butonul de aburi de pe 

poziția oprit pe cea de preîncălzire. Mașina inițiază acum procesul de preîncălzire a 

aburilor. Indicatorul de aburi clipește. Când se atinge temperatura de preîncălzire a 

aburilor, indicatorul luminos rămâne aprins. Rotiți butonul de aburi din poziția de 

preîncălzire pe poziția Max. Mașina începe să producă aburi. Indicatorul de aburi clipește 

în timpul procesului de producere de aburi. Pentru a opri funcția de producere de aburi, 

comutați butonul de aburi din poziția MAX în poziția de preîncălzire și producerea de aburi 

se va întrerupe. Comutați butonul de aburi din poziția de preîncălzire pe poziția oprit. 

Indicatorul de aburi se stinge. Mașina se răcește. Când toți indicatorii luminoși de pe 

panou rămân aprinși, mașina intră în modul standby. 

Recomandare: Mașina trebuie lăsată un minut în repaos după realizarea funcției de 

producere de aburi timp de 10 minute pentru a preveni supraîncălzirea acesteia. 

Avertisment: Când mașina se răcește, portul de evacuare din placa de picurare va 

elibera aburi. Nu vă apropiați. 

 

8. Reglarea volumului cănii: Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele Single Cup 

și Double Cup. Mașina intră în modul de personalizare a volumului cănii (indicatorul 

luminos Single Cup și Double Cup clipesc simultan). Apăsați acum butonul Single Cup 

(indicatorul pentru o cană clipește, iar cel pentru cană dublă rămâne aprins) pentru a 

memora volumul unei căni în timp ce se eliberează apă fierbinte. Apăsați încă o dată 

butonul Single Cup (indicatorul acestuia se aprinde) pentru a opri dispensarea apei 
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fierbinți și a finaliza memorarea. După finalizarea procesului de memorare, mașina revine 

la stadiul de personalizare a volumului cănii. Setați volumul pentru o cană dublă 

procedând în același fel ca mai sus. (Cantitatea de apă pentru o cană simplă este de 

20-60 ml, iar pentru o cană dublă, 60-100ml) 

Notă:  

1) Butonul de aburi va fi în poziția oprit în timpul procesului de preîncălzire atunci când 

preparați cafea sau apă fierbinte. 

2) Prepararea unei căni simple sau duble de cafea este posibilă numai după 

finalizarea preîncălzirii. 

3) Puteți apăsa butonul Single Cup sau Double Cup pentru a întrerupe prepararea 

cafelei. 

4) Când rezervorul de apă este gol (sub nivelul MIN), aparatul va emite o alarmă. 

Indicatorul clipește. După umplerea rezervorului, revine la normal. 

5) Dacă doriți să restabiliți volumul cănii la setările din fabrică, apăsați pur și simplu și 

mențineți apăsat butonul corespunzător pentru 5s în timp ce indicatorul butonului 

clipește de două ori. 

6) După ce terminați de spumat laptele, conducta de aburi trebuie ștearsă imediat cu o 

cârpă umedă. Aburii se vor mai produce un timp pentru ca laptele uscat să nu 

înfunde duza de aburi. În cazul înfundării conductei de aburi, puteți folosi acul de 

curățare pentru a desfunda orificiul acesteia. 

7) După încheierea procesului de producere de aburi, funcțiile de apă fierbinte și de 

preparare a cafelei nu pot fi realizate în timpul etapei de răcire a mașinii până când 

aceasta nu intră în modul standby. 

8) Când flotorul roșu al tăvii de picurare se ridică deasupra plăcii de picurare, 

înseamnă că tava de picurare este aproape plină. Goliți tava imediat. 

 

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 

Sugestie: Râșnița acestei mașini este detașabilă. Mai jos este prezentată metoda de 

detașare: 
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Metoda de detașare: Apăsați butonul de eliberare așa cum se arată în imagine. Rotiți 

butonul de ajustare pe setarea maximum și apoi rotiți în direcția de desprindere indicată în 

imagine pentru a putea scoate râșnița vertical. 

Metoda de atașare: Aliniați proeminența râșniței cu fanta unității și puneți râșnița în unitate 

vertical. Rotiți butonul de ajustare pe setarea cea mai fină și rotiți râșnița în direcția de 

prindere până când se aude un clic. 

La fiecare folosire a râșniței, boabele și pudra de cafea măcinată rămase în râșniță se pot 

îndepărta cu o perie. 
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1. Întrerupeți sursa de alimentare și lăsați aparatul să se răcească bine înainte de a-l 

curăța. 

2. Curățați frecvent exteriorul espressorului cu un burete hidrofug și spălați rezervorul 

de apă, tava de picurare și raftul detașabil, uscându-le apoi bine. 

Notă: Nu curățați cu alcool sau dizolvanți. Nu scufundați niciodată unitatea în apă 

pentru a o curăța. 

3. Desprindeți portfiltrul metalic rotindu-l spre dreapta. Îndepărtați resturile de cafea din 

interior, apoi curățați cu un agent de curățare dar nu uitați să clătiți la sfârșit cu apă 

curată. Nu spălați portfiltrul la mașina automată. 

4. Spălați accesoriile în apă și uscați-le bine. 

Notă: Rezervorul de apă detașabil, compartimentul de boabe de cafea, râșnița și 

suportul portfiltrului nu pot fi spălate la mașina automată. 

 

CURĂȚAREA DEPUNERILOR MINERALE 

Pentru ca mașina să continue să funcționeze eficient, va trebui să îndepărtați depunerile 

minerale lăsate de apă cu regularitate, în funcție de calitatea apei din zona dvs. și de 

frecvența de utilizare a aparatului. Detaliile sunt prezentate mai jos: 

1. Umpleți rezervorul cu apă și detartrant până la nivelul MAX de pe manometrul 

espressorului (proporția de apă și detartrant este 4:1). Pentru detalii, citiți 

instrucțiunile de pe produsul de detartrare. Folosiți „un detartrant domestic”. Puteți 

folosi acid citric în loc de detartrant (o parte apă și trei părți acid citric). 

2. Apăsați butonul de pornire, unitatea intră în proces de preîncălzire. După 

preîncălzire, indicatorul rămâne aprins. 

3. Asigurați-vă că portfiltrul se blochează în poziție. 

4. Puneți un recipient suficient de mare (aprox. 2L) pentru a colecta apă sub duza 

portfiltrului, a conductei de apă fierbinte și a celei de aburi. 

5. Apăsați și mențineți apăsat butonul Hot Water timp de 5s. Mașina va intra automat 

pe funcția de curățare. Rotiți apoi butonul de aburi pe poziția Max. În timpul 

procesului de curățare, soluția de detartrare va curge din portfiltru, conducta de apă 
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fierbinte și, respectiv, conducta de aburi. După 10-15 minute, funcția de curățare 

este încheiată, iar mașina intră în modul oprit. 

6. După îndepărtarea depunerilor, umpleți rezervorul cu apă potabilă. Repetați pasul 4 

până când soluția de detartrare este curățată. 

7. După curățare, spălați rezervorul de apă și tava de picurare. 

 

Notă: 

1) În timpul procesului de curățare automată, plasați un vas adecvat (aproximativ 2L) 

la duza portfiltrului și cea de apă fierbinte pentru a colecta apa. 

2) În timpul curățării, pompa se va porni și opri intermitent. Acesta este un fenomen 

normal. 

3) În timpul curățării, butonul de aburi trebuie pornit. Dacă funcția de curățare 

automată este comutată pe curățarea vaporizatorului, mașina va emite o alarmă 

dacă butonul de aburi este oprit. Puneți butonul de aburi pe poziția pornit și apa va 

începe să curgă prin vaporizator. 

4) Este indicat să realizați operațiunea de detartrare la 1000 cicluri de folosire. Dacă 

ciclul total de folosire ajunge la 1000 cicluri, un semnal de avertizare va fi emis la 

pornirea mașinii (patru indicatori de pe panou vor clipi roșu de două ori), atrăgând 

atenția asupra necesității de a efectua operațiunea de detartrare. 

DEPANAREA 
Problemă Cauză Soluție 

S-a acumulat multă apă în 
tava de picurare. 

Goliți tava de picurare. Curge apă pe la baza 
aparatului. 

Aparatul este avariat.  Contactați un service 
autorizat pentru reparare. 

Curge apă pe la marginea 
filtrului. 

Pe marginea filtrului este 
cafea măcinată. 

Îndepărtați cafeaua de pe 
marginea filtrului. 

Aparatul nu a fost corect 
spălat după îndepărtarea 
depunerilor minerale. 

Curățați aparatul de mai 
multe ori conform 
instrucțiunilor din secțiunea 
„Înainte de prima utilizare”. 

Cafeaua espresso are gust 
acid (de oțet). 

Cafeaua măcinată a fost 
păstrată mult timp într-un 
loc cald. Gustul acesteia a 
fost alterat. 

Folosiți cafea proaspăt 
măcinată sau păstrați 
cafeaua măcinată și 
nefolosită într-un loc uscat și 
răcoros. După ce ați deschis 
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un pachet de cafea 
măcinată, resigilați-l și țineți-l 
în frigider pentru a-și păstra 
prospețimea. 

Espressorul nu mai 
funcționează. 

Ștecherul nu este bine 
băgat în priză. 

Băgați corect ștecherul în 
priză și, dacă aparatul tot nu 
funcționează, contactați 
unitatea service autorizată 
pentru reparare. 

Vasul este prea mare sau 
forma acestuia nu este 
potrivită. 

Folosiți o cană înaltă și 
îngustă. 

Aburul nu ajută la formare 
spumei. 

Ați folosit lapte degresat. Folosiți lapte integral sau 
semi-degresat. 

În timpul preparării, atât 
indicatorul butonului Single 
Cup, cât și al butonului 
Double Cup clipesc roșu, iar 
din portfiltru nu curge niciun 
pic de cafea sau curge doar 
câte o picătură. 

Verificați dacă portfiltrul este 
înfundat. 

Cafeaua măcinată nu trebuie 
să fie prea fină și nu trebuie 
depășită cantitatea standard. 

Toți indicatorii luminoși ai 
mașinii clipesc roșu. 

Verificați dacă rezervorul nu 
s-a golit. 

Umpleți rezervorul cu apă 
până când alarma dispare. 

Indicatorul de măcinare 
clipește roșu. 

1. Dacă râșnița 
funcționează bine, iar 
indicatorul de măcinare 
clipește roșu, aceasta 
indică o alarmă de 
temperatură ridicată a 
râșniței. 

2. Dacă râșnița nu 
funcționează bine, iar 
indicatorul de măcinare 
clipește roșu, înseamnă 
că râșnița nu este bine 
instalată. 

1. Lăsați râșnița să se 
odihnească până 
când alarma dispare. 

2. Remontați râșnița. 

Râșnița nu produce cafea 
măcinată la setarea cea mai 
fină. 

Acest lucru este normal, dar 
cafeaua măcinată se poate 
elibera dacă se folosește 
timp îndelungat, puteți 
ajusta pe setarea de 
măcinare mai mare. 

Ajustați corect setarea de 
măcinare. 

Nu demontați aparatul în caz că nu descoperiți cauza problemei. 
Contactați centrul local de service. 
Protecția mediului 
Puteți contribui personal la protejarea mediului înconjurător! 
Respectați strict regulile: Predați echipamentele electrice scoase din uz la un 
centru autorizat de colectare și tratare a deșeurilor. 
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FIȘA PRODUSULUI 
1. Marca comercială a producătorului:  

2. Modelul de fabricaţie:                                                  Grandissimo 20  

3. Tipul aparatului:                                                    Espressor de cafea 

4. Importator:                                          SC Smart Electro-Distribution SRL 

5. Adresă importator:          bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti,RO 

6. Puterea nominală/maximă (W):                                               1360-1620 

7. Capacitate rezervor apă(ml):                                                      2800  

8. Presiune pompă abur(bari):                                                         15 

9. Material site(filtre):                                                           Oţel-inox 

10. Comutator pornit/oprit:                                                             DA                         

11. Selector nivel abur/apă caldă:                                                   DA/DA                                           

12. Optiune 1 ceașcă/2 cești:                                                           DA                                         

13. Dispozitiv detașabil de spumare a laptelui:                                            DA  

14. Dispozitiv pentru tamponarea cafelei în filtru:                                          DA 

15. Râşniţă încorporată:                                                         DA(250 g)  

16. Cană pt. spumarea laptelui:                                                 DA(350 ml)  

17. Tăviță colectare:                                                       DA(detaşabilă) 

18. Material boiler:                                                      Aliaj din aluminiu 

19. Protecție pentru supraîncălzire și supra-presiune:                                      DA           

20. Carcasă si parte frontală:                                  din metal turnat sub presiune  

21. Greutate netă/brută (produs/ cu ambalaj,kg):                                      8,8/12,1 

22. Dimensiuni nete(produs,mm):                                             346×301×412 

23. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):                                            393x373x514 

24. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                                     220-240~50 

25. Nivel de zgomot[dB(A)]:                                                           <82 

26. Fabricat în PRC 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru 

echipamente de joasă tensiune. 
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