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îndemână pentru a-l putea consulta și în alte ocazii. 
 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 
Folosirea aparatelor electrocasnice impune respectarea permanentă a unor 

măsuri de siguranță elementare pentru reducerea oricăror riscuri de incendiu, 

electrocutare și /sau accidentare. Între aceste măsuri, amintim:  

 

1. Citiți în întregime instrucțiunile de utilizare. 

2. Asigurați-vă că tensiunea în prizele de curent folosite corespunde cu 

valorile indicate pe eticheta de specificații tehnice a aparatului 

dumneavoastră. 

3. Pentru a evita producerea unui incendiu, electrocutarea și accidentarea, nu 

introduceți niciodată cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide. 

4. O atenție specială se impune ori de câte ori aparatul este folosit de copii sau 

în apropierea acestora. 

5. Scoateți aparatul din priză când nu este folosit și înainte de curățare. 

Așteptați să se răcească înainte de asamblare sau dezasamblare și înainte 

de curățare. 

6. Nu folosiți aparate cu cablul sau ștecherul deteriorate sau aparate care au 

prezentat anumite disfuncțiuni sau au fost deteriorate în vreun fel. Trimiteți 

aceste aparate la un centru service autorizat pentru examinare, reparare 

sau reglare. 

7. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului poate 

induce declanșarea unui incendiu, electrocutarea sau accidentarea. 

8. Pentru a deconecta de la curent, opriți mai întâi orice comandă, apoi 

scoateți ștecherul din priză. 

9. Nu atingeți părțile fierbinți; folosiți mânerele sau butoanele prevăzute. 

10. Nu folosiți aparatul afară și nici în scopuri comerciale. 

11. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei și feriți-l de 

suprafețele fierbinți. 

12. Folosiți aparatul doar pe o suprafață solidă și netedă pentru a un întrerupe 
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circulația aerului pe dedesubt. 

13. Asigurați-vă întotdeauna că rezervorul de apă este bine fixat și cu capacul 

închis și, înainte de a porni aparatul, umpleți rezervorul cu apă până la 

nivelul minim sau peste acesta. 

14. Nu scoateți suportul de filtru (portfiltrul) în timpul procesului de preparare a  

cafelei. Asigurați-vă că cele trei leduri sunt aprinse înainte de a scoate 

portfiltrul pentru a mai face cafea. De asemenea, aveți grijă când scoateți 

filtrul întrucât părțile metalice sunt fierbinți. Țineți de mâner și folosiți clema 

de fixare a filtrului pentru a arunca zațul. Aveți grijă când mutați aparatul cu 

lichide fierbinți. 

15. Nu scoateți rezervorul de apă înainte ca aparatul să fie oprit. 

16. Acest dispozitiv nu a fost conceput pentru a fi acționat de un timer extern 

sau un sistem separat de telecomandă. 

17. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de minim 8 ani și de persoane cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane cu 

experiență sau cunoștințe insuficiente doar dacă sunt supravegheate sau 

au fost instruite cu privire la folosirea aparatului în condiții de siguranță și 

sunt conștiente de pericolele posibile. Este interzis copiilor să se joace cu 

aparatul! Operațiunile de curățare și întreținere nu vor fi efectuate de copii 

dacă nu au cel puțin opt ani și nu sunt supravegheați. 

18. Aparatul și cablul de alimentare al acestuia nu trebuie lăsate la îndemâna 

copiilor mai mici de 8 ani. 
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19. Înainte de a scoate orice piese și accesorii din aparat, asigurați-vă că cele 

trei leduri sunt aprinse, comutați butonul de pornit/oprit în poziția oprit („O”) 

și scoateți din priză.  

20. Nu scoateți niciodată portfiltrul în timpul procesului de preparare a cafelei. 

21. Acționați cu prudență când scoateți portfiltrul. Părțile sale metalice pot fi 

încă fierbinți. În plus, este posibil ca în partea superioară a filtrului să se fi 

format o peliculă de apă fierbinte. Manevrați-l ținând doar de mâner și 

aruncați zațul de cafea folosind clema de fixare a filtrului. 

22. Dacă esența de cafea nu curge, este posibil ca filtrul să fie înfundat. Opriți 

aparatul și așteptați să se răcească. Cauza acestei probleme ar putea fi o 

măcinare prea fină a cafelei. Citiți secțiunea „PROBLEME ȘI CAUZE”. 

23. LA CURĂȚAREA TUBULUI DOZATOR DE SPUMĂ DE LAPTE: Așezați o 

ceașcă mare sub tub. Umpleți rezervorul de lapte cu apă și așezați-l înapoi 

în aparat. Rotiți spre stânga butonul de spumare în poziția     , apoi 

apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Latte/Clean  și 

eliberați pentru a activa funcția de curățare. Așteptați aproximativ 30 

secunde ca aparatul să evacueze apa prin tubul dozator, apoi apăsați o 

dată butonul Latte/Clean pentru a încheia procesul. 

24. Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui aragaz cu gaz sau electric, 

nici într-un cuptor încălzit. 

25. Nu folosiți aparatul decât în scopurile pentru care a fost realizat. 

26. Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat. 

27. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și alte aplicații similare, 

precum: 

– bucătării destinate angajaților din magazine, birouri și alte medii de 

lucru; 

– gospodării; 

– clienți din hoteluri, moteluri și alte spații rezidențiale; 

– spații de cazare tip demipensiune. 
28. Păstrați aceste instrucțiuni. 
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ATENȚIE: PRESIUNE! 
Pentru a evita accidentarea și/sau opărirea cu apa sau aburii fierbinți sau 

avarierea aparatului, nu scoateți niciodată rezervorul de apă sau portfiltrul în timpul 

procesului de preparare a cafelei sau a spumei de lapte. Asigurați-vă că cele trei 

leduri sunt aprinse înainte de a scoate portfiltrul în ideea de a mai face cafea. Dacă 

trebuie să mai adăugați apă sau lapte în rezervoare, asigurați-vă că cele trei leduri 

sunt aprinse și opriți aparatul, comutând butonul roșu de pe aparat în poziția închis, 

„O”. 

 
PREZENTAREA ESPRESSORULUI 
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LA PRIMA UTILIZARE  
Curățarea și sterilizarea aparatului înainte de prima utilizare. 

 

Citiți secțiunea „Descrierea aparatului” pentru a vă familiariza cu produsul și 

a identifica toate piesele componente ale acestuia. 

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit, cu butonul pornit/oprit în poziția „O”. 

Scoateți cablul de alimentare din priză. 

2. Îndepărtați abțibildurile și etichetele de pe aparat. 

3. Scoateți și spălați rezervorul de apă, rezervorul de lapte, portfiltrul, cele trei 

filtre și lingurița dozatoare într-o soluție de apă și detergent moale. Clătiți 

bine fiecare piesă și amplasați-o la loc în unitate. 

4. Citiți instrucțiunile din secțiunea „Montarea portfiltrului” înainte de a monta 

sau demonta portfiltrul și filtrul. 

5. Pentru a curăța interiorul aparatului, urmați pașii prezentați în secțiunea 

„CUM SĂ PREPARAȚI CAPPUCCINO”; umpleți ambele rezervoare cu 

apă și nu puneți cafea în filtru. Nu scufundați aparatul în apă și nu 

încercați să atingeți vreuna dintre piesele sale interne. 
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NOTĂ: Pentru ca aparatul să funcționeze corespunzător mereu, curățați-l 

după fiecare utilizare. 

 
IMPORTANT – STERILIZAREA 
Pentru a steriliza aparatul, porniți ciclul de aburi timp de 90 secunde, 

urmând pașii de mai jos: 

1. Umpleți rezervorul de apă până la un nivel cuprins între limitele „Min” și 

„Max”. 

2. Umpleți rezervorul de lapte cu apă până la un nivel cuprins între limitele 

„Min” și „Max”. 

3. Selectați unul dintre filtre și montați-l în portfiltru. Fixați bine portfiltrul în 

aparat și așezați o cană dedesubt. Totodată, asigurați-vă că vârful tubului 

dozator de spumă de lapte este în interiorul canei. 

4. Conectați aparatul la o priză de curent corespunzătoare. 

5. Comutați butonul pornit/oprit în poziția „I”. 

6. Cele trei leduri de pe panoul de comenzi vor începe să clipească. Când 

aceste leduri rămân aprinse, apăsați de două ori pe butonul Cappuccino. 

7. Când procesul s-a încheiat, cele trei leduri de pe panoul de comenzi vor 

rămâne aprinse. 

Aparatul dvs. este acum sterilizat și gata de folosire! 

 

SELECTAREA CEȘTII CORECTE 
Înainte de a vă prepara băutura, aveți grijă să alegeți dimensiunea potrivită 

a ceștii, ghidându-vă după următorul tabel: 
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ALEGEREA CAFELEI POTRIVITE 
CAFEAUA 
Cafeaua trebuie să fie proaspăt râșnită și prăjită bine. Ați putea încerca o 

cafea espresso franțuzească sau italienească, prăjită și măcinată. Cafeaua 

premăcinată își păstrează savoarea doar pentru 7 – 8 zile și doar dacă este 

păstrată într-un recipient etanș, într-un loc răcoros și ferit de lumină. Nu păstrați 

cafeaua în frigider sau în congelator. Boabele întregi ar trebui măcinate chiar 

înainte de folosire. Cafeaua boabe păstrată într-un recipient etanș își va menține 

savoarea până la 4 săptămâni. 

MĂCINAREA 
Măcinarea constituie un pas esențial în prepararea unui espresso atunci 

când vă măcinați singur cafeaua și necesită antrenament. Cafeaua măcinată 

trebuie să aibă o textură fină. 

O cafea corect măcinată trebuie să arate ca sarea. 

Dacă textura cafelei măcinate este prea fină, apa nu va curge nici sub 

presiune prin cafea. O astfel de textură are aspect prăfos și se simte între degete 

ca făina. 

Dacă textura cafelei măcinate este grosieră, apa va curge prea repede prin 

cafea și nu va reuși să extragă întreaga aromă a acesteia. 

Folosiți o râșniță de calitate pentru o consistență uniformă. 
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INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 
UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ 

a. Umpleți rezervorul cu apă; pentru aceasta, puteți folosi o cană sau puteți 

scoate rezervorul din aparat și umple direct de la robinet. Dacă alegeți să 

scoateți rezervorul din aparat pentru a-l umple cu apă de la robinet, aveți 

grijă să îl puneți bine la loc. Umpleți rezervorul cu cantitatea dorită de apă, 

asigurându-vă că nivelul este cuprins între marcajele „MIN” și „MAX” de pe 

rezervor. Nu folosiți apă caldă sau fierbinte. 

b. Închideți capacul rezervorului de apă și puneți-l la loc în aparat 

asigurându-vă că este bine fixat. 

 
UMPLEREA REZERVORULUI DE LAPTE 
Dacă doriți să preparați cappuccino sau latte, scoateți rezervorul de lapte 

din aparat, deschideți capacul și turnați cantitatea de lapte rece de care estimați că 

aveți nevoie, urmărind ca nivelul să fie între marcajele „MIN” și „MAX”. Puneți apoi 

rezervorul de lapte înapoi în aparat, asigurându-vă că este bine fixat. 

NOTĂ: Puteți folosi tipul de lapte preferat, de ex. lapte integral, lapte 

degresat, lapte organic sau lapte din soia. 

 
ALEGEREA FILTRULUI 
Alegeți tipul de filtru dorit astfel: 

A. PENTRU O CEAȘCĂ MICĂ – folosiți filtrul pentru o ceașcă mică de 

espresso dacă folosiți cafea măcinată 

 
B．PENTRU O CEAȘCĂ MARE SAU DOUĂ CEȘTI MICI – folosiți filtrul pentru 

o ceașcă mare. 
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NOTĂ:  Filtrul cu capsulă cu care este prevăzut aparatul dvs. a fost conceput 

pentru a funcționa doar cu CAFEA TIP ESPRESSO 
 

MONTAREA FILTRULUI 
a.Pentru a introduce filtrul în suport (portfiltru), aliniați proeminența de pe filtru 

cu șanțul din interiorul portfiltrului. 

 

 

 

b. Răsuciți filtrul la dreapta sau la 

stânga pentru a-l fixa în poziție. 

Astfel, acesta va rămâne fix în portfiltru. 

 

 
 

ÎNCĂRCAREA CAFELEI 
Puneți filtrul ales în portfiltru astfel: 

 
PENTRU CAFEA MĂCINATĂ: 

a. Umpleți filtrul cu cafea espresso proaspăt și fin măcinată (nu încărcați prea 

mult). Notă: Cantitatea de cafea măcinată nu trebuie să depășească 

marcajul MAX. 

b. Îndesați și tasați ferm și uniform cafeaua măcinată.  

c. Îndepărtați cafeaua în exces de pe margini pentru o prindere corectă sub 

capul infuzorului. 
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NOTĂ: Pentru a scoate și curăța filtrul, răsuciți-l spre stânga sau dreapta, 

aliniind protuberanța de pe acesta cu șanțul din interiorul portfiltrului. 

ATENȚIE: Așteptați ca filtrul să se răcească înainte de a-l scoate. 

 

 
 
MONTAREA PORTFILTRULUI 

a. Poziționați portfiltrul sub capul infuzorului; fixați portfiltrul trăgând mai întâi 

clema de fixare înspre spate.  

b. Poziționați mânerul astfel încât acesta să vină în dreptul simbolului lacăt 

deschis „ ” de pe aparat și să se potrivească în șanțul prevăzut.  

c. Răsuciți apoi încet spre dreapta până când clema de fixare se aliniază cu 

simbolul lacăt închis „  ” de pe aparat. 

 

 
 

Notă: Tubul dozator de spumă de lapte este foarte fierbinte. Acționați cu 

atenție!  
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AȘEZAREA CEȘTII /-ILOR 

a. Trageți tăvița de ajustare a înălțimii atunci când folosiți o ceașcă mică pentru 

a prepara espresso. 

b. Țineți tăvița de ajustare a înălțimii în compartimentul său atunci când folosiți o 

ceașcă mai mare pentru a prepara cappuccino. 

c. Țineți tăvița de ajustare a înălțimii în compartimentul său atunci când  folosiți 

o ceașcă mai mare pentru a prepara latte. 

ATENȚIE: Când preparați cappuccino sau latte, asigurați-vă că levierul 

tubului dozator de spumă de lapte este reglat astfel încât capătul acestuia să intre 

în ceașca folosită. Puteți regla și lungimea tubului dozator de spumă, fixându-l 

într-o poziție diferită pe levier pentru a se ajusta la o dimensiune diferită de ceașcă. 

Vedeți imaginea alăturată:   

 

 

 

 

 

 

PORNIREA APARATULUI 
a. Asigurați-vă că aparatul este în priză.  

b. Comutați butonul pornit/oprit în poziția „I”. 

Cele trei leduri de pe panoul de comenzi vor clipi pe 

durata funcționării și până în momentul în care apa atinge 

temperatura perfectă. Când aceste leduri rămân aprinse, 

aparatul esta gata de folosire. 

 

SELECTAREA FUNCȚIEI 
PREPARARE ESPRESSO 
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a. Apăsați butonul Espreso scurt pentru o ceașcă mică. 

b. Apăsați butonul Espreso lung pentru o ceașcă mare. 

c. Apăsați de două ori butonul Espresso lung pentru a personaliza procesul de 

preparare după plac. Când este gata, apăsați încă o dată butonul Espresso 

pentru a opri. 

Aparatul va începe să prepare espresso potrivit selecției dumneavoastră. 

Aparatul se va opri automat și ledurile vor rămâne aprinse indicând faptul că ciclul 

de preparare a fost încheiat. Puteți savura acum un espresso delicios! 

NOTĂ:  Dacă doriți să preparați mai puțină cafea decât este prevăzut prin 

setarea prestabilită, apăsați butonul de funcții pentru a opri procesul de preparare 

atunci când s-a obținut cantitatea dorită de cafea. 

 

PREPARARE CAPPUCCINO 
Înainte de a vă prepara propriul cappuccino, ajustați cantitatea de spumă de 

lapte după preferințe, rotind butonul de spumă de lapte (Froth Control) spre 

dreapta, pentru mai multă spumă și spre stânga, pentru mai puțină spumă. 
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NOTĂ: Intensitatea spumei de lapte se poate regla în timpul procesului  

de preparare. 

a. Apăsați butonul Cappuccino mic pentru a prepara o ceașcă mică de 

cappuccino. 

b. Apăsați butonul Cappuccino mare pentru a prepara o ceașcă mare de 

cappuccino. 

Aparatul va începe să prepare cappuccino potrivit selecției dumneavoastră. 

Puteți savura acum un cappuccino delicios! 

 
PREPARARE LATTE 
Înainte de a vă prepara latte, reglați cantitatea de spumă de lapte după plac, 

răsucind butonul de spumă de lapte la dreapta, pentru mai multă spumă și la 

stânga, pentru mai puțină spumă. 

 

 
 

a. Apăsați butonul Latte mic pentru a prepara o ceașcă mică de latte. 

b. Apăsați butonul Latte mare pentru a prepara o ceașcă mare de latte. 

 
PREPARARE SPUMĂ DE LAPTE 
Aparatul vă permite să preparați și numai spumă de lapte. Apăsați de două 

ori butonul Cappuccino mare dacă doriți să adăugați mai multă spumă băuturii 

dumneavoastră sau să adăugați mai multă spumă în orice altă băutură (macchiato, 

ciocolată caldă, chai latte, etc.). Când este gata, apăsați încă o dată butonul 

Cappuccino mare pentru a opri. 
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SETAREA CANTITĂȚII DE CAFEA DOZATĂ PENTRU UN ESPRESSO 
SCURT 

(1) Apăsați și mențineți apăsat butonul „Espresso scurt” până când se 

activează pompa; aparatul începe setarea manuală a cantității de cafea 

dozată pentru un espresso scurt; eliberați butonul când obțineți cantitatea 

dorită. Apăsați încă o dată butonul „Espresso scurt”. Aparatul începe să 

lucreze și prepară cafeaua potrivit setării dumneavoastră. Timpul ajustabil 

pentru setarea cantității de cafea dozată variază între 5S și 50S.   

(2) Comutați butonul pornit /oprit în poziția oprit, apăsați și mențineți apăsat 

butonul „Espresso scurt” și comutați simultan butonul pornit/oprit în poziția 

pornit până când indicatorul „Espresso scurt” clipește de cinci ori continuu. 

Cantitatea de cafea dozată pentru un espresso scurt va reveni astfel la 

setarea prestabilită. 

(3) Setarea manuală a cantității de cafea dozată pentru un espresso scurt va 

rămâne salvată în memoria aparatului dacă nu este ștearsă prin 

operațiunea de la Pasul (2). 
 

SETAREA CANTITĂȚII DE CAFEA DOZATĂ PENTRU UN ESPRESSO 
LUNG 

(1) Apăsați și mențineți apăsat butonul „Espresso lung” până când se activează 

pompa; aparatul începe setarea manuală a cantității de cafea dozată pentru 

un espresso lung; eliberați apoi butonul. Când obțineți cantitatea dorită, 

apăsați încă o dată butonul „Espresso lung”. Aparatul începe să lucreze din 

nou și prepară cafeaua potrivit setării dumneavoastră. Timpul ajustabil 

pentru setarea cantității de cafea dozată variază între 5S și 75S.   

(2) Comutați butonul pornit /oprit în poziția oprit, apăsați și mențineți apăsat 

butonul „Espresso lung” și comutați simultan butonul pornit /oprit în poziția 

pornit până când indicatorul „Espresso lung” clipește de cinci ori continuu. 

Cantitatea de cafea dozată pentru un espresso lung va reveni astfel la 
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setarea prestabilită. 

(3) Setarea manuală a cantității de cafea dozată pentru un espresso lung va 

rămâne salvată în memoria aparatului dacă nu este ștearsă prin 

operațiunea de la Pasul (2). 

 
SETAREA TIMPULUI DE PREPARARE A SPUMEI DE LAPTE PENTRU 

UN CAPPUCCINO MIC 

(1) Apăsați și mențineți apăsat butonul „Cappuccino mic” până când se 

activează pompa; aparatul începe procesul de setare manuală a timpului de 

preparare a spumei de lapte pentru un cappuccino mic; eliberați apoi 

butonul. Când obțineți setarea dorită, apăsați din nou butonul „Cappuccino 

mic”. Aparatul începe să lucreze și prepară cafeaua potrivit setării 

dumneavoastră. Timpul ajustabil de preparare a spumei pentru un 

cappuccino mic variază între 20ml și 70ml.  

(2) Comutați butonul pornit /oprit în poziția oprit, apăsați și mențineți apăsat 

butonul „Cappuccino mic” și comutați simultan butonul pornit/oprit în poziția 

pornit  până când indicatorul „Cappuccino mic” clipește de cinci ori. Timpul 

de preparare a spumei de lapte pentru un cappuccino mic va reveni astfel la 

setarea prestabilită. 

(3) Setarea manuală a timpului de preparare a spumei de lapte pentru un 

cappuccino mic va rămâne salvată în memoria aparatului dacă nu este 

ștearsă prin operațiunea de la Pasul (2). 
 

SETAREA TIMPULUI DE PREPARARE A SPUMEI DE LAPTE PENTRU 
UN CAPPUCCINO MARE 

(1) Apăsați și mențineți apăsat butonul „Cappuccino mare” până când se 

activează pompa; aparatul începe setarea manuală a timpului de preparare 

a spumei de lapte pentru un cappuccino mare; eliberați apoi butonul. Când 

obțineți setarea dorită, apăsați încă o dată butonul „Cappuccino mare”. 

Aparatul începe să lucreze și să prepare cafeaua potrivit setării 
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dumneavoastră. Timpul ajustabil de preparare a spumei de lapte pentru un 

cappuccino mare variază între 40ml și 150ml.  

(2) Comutați butonul pornit /oprit în poziția oprit, apăsați și mențineți apăsat 

butonul „Cappuccino mare” și comutați simultan butonul pornit /oprit în 

poziția pornit până când indicatorul „Cappuccino mare” clipește de cinci ori 

continuu. Timpul de preparare a spumei de lapte pentru un cappuccino 

mare va reveni astfel la setarea prestabilită. 

(3) Setarea manuală a timpului de preparare a spumei de lapte pentru un 

cappuccino mare va rămâne salvată în memoria aparatului dacă nu este 

ștearsă prin operațiunea de la Pasul (2). 
 

SETAREA TIMPULUI DE PREPARARE A SPUMEI DE LAPTE PENTRU 
UN LATTE MIC 

(1) Apăsați și mențineți apăsat butonul „Latte mic” până când se activează 

pompa;  aparatul începe setarea manuală a timpului de preparare a 

spumei de lapte pentru un latte mic; eliberați apoi butonul. Când se obține 

setarea dorită, apăsați din nou butonul „Latte mic”. Aparatul începe să 

lucreze și să prepare băutura potrivit setării dumneavoastră. Timpul 

ajustabil de preparare a spumei pentru un latte mic variază între 5S și 70S.  

(2) Comutați butonul pornit /oprit în poziția oprit, apăsați și mențineți apăsat 

butonul „Latte mic” și comutați simultan butonul pornit /oprit în poziția pornit 

până când indicatorul „Latte mic” clipește de cinci ori. Timpul de preparare a 

spumei de lapte pentru un latte mic va reveni la setarea prestabilită. 

(3) Setarea manuală a timpului de preparare a spumei de lapte pentru un latte 

mic va fi salvată în memoria aparatului dacă nu este ștearsă prin 

operațiunea de la Pasul (2). 
 

SETAREA TIMPULUI DE PREPARARE A SPUMEI DE LAPTE PENTRU 
UN LATTE MARE 

(1) Apăsați și mențineți apăsat butonul „Latte mare” până când se activează 
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pompa; aparatul pornește setarea manuală a timpului de preparare a 

spumei de lapte pentru un latte mare; eliberați apoi butonul. Când se obține 

setarea dorită, apăsați din nou butonul „Latte mare”. Aparatul începe să 

lucreze și prepară cafeaua potrivit setării dumneavoastră. Timpul ajustabil 

de preparare a spumei de lapte pentru un latte mare variază între 5S și 90S.  

(2) Comutați butonul pornit /oprit în poziția oprit, apăsați și mențineți apăsat 

butonul „Latte mare” și comutați simultan butonul pornit /oprit în poziția 

pornit până când indicatorul „Latte mare” clipește de cinci ori. Timpul de 

preparare a spumei de lapte pentru un latte mare va reveni astfel la setarea 

prestabilită. 

(3) Setarea manuală a timpului de preparare a spumei de lapte pentru un latte 

mare va fi salvată în memoria aparatului dacă nu este ștearsă prin 

operațiunea de la Pasul (2). 
 

DUPĂ PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE 
După prepararea băuturilor cu lapte dorite, laptele rămas poate fi păstrat în 

rezervor în frigider (gata pentru folosirea următoare) sau poate fi aruncat. 

 

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 15 minute, aparatul intră în 

modul repaus. Pentru a-l repune în funcțiune, apăsați orice buton. 

 
INTRODUCERE 
ESPRESSO 
O metodă unică de preparare a cafelei prin forțarea apei fierbinți sub 

presiune prin cafeaua fin măcinată. Populară în Europa, aceasta este o băutură 

mult mai bogată și consistentă decât cafeaua obișnuită la filtru. Datorită intensității 

sale, espresso se servește de regulă în cești cu dimensiuni cuprinse între 44 și 59 

ml (1,5 - 2 uncii), în ceșcuțe foarte mici. 

CAPPUCCINO 
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O băutură conținând aproximativ 1/3 espresso, 1/3 lapte fierbinte și 1/3 

spumă de lapte. 

LATTE 
O băutură conținând aproximativ 1/4 espresso și 3/4 lapte fierbinte.  

 

Citiți cu atenție TOATE instrucțiunile, avertismentele, notele și atenționările 

incluse în acest manual înainte de a folosi aparatul. În timpul folosirii aparatului, 

unele piese și accesorii se înfierbântă și trebuie lăsate să se răcească.  

Folosirea și întreținerea corespunzătoare vor asigura o viață lungă a 

Automatului de Espresso, Cappuccino și Latte, precum și funcționarea fără 

problema a acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și consultați-le cu regularitate 

pentru efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere. 

 

FOLOSIREA CORECTĂ A CAFELEI MĂCINATE 
PENTRU ESPRESSOARE 

Nu folosiți cafea măcinată prăjită cu zahăr sau boabe de cafea prăjite cu 

zahăr pentru a nu înfunda filtrul și a nu deteriora aparatul. Dacă ați folosit din 

greșeală cafea prăjită cu zahăr, opriți aparatul și duceți-l la cel mai apropiat centru 

service pentru întreținere. Recomandăm detartarea periodică a aparatului pentru a 

rămâne în stare corespunzătoare de funcționare. Contactați centrele noastre 

service pentru a afla mai multe despre acest proces. 

 

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE LAPTE ȘI A 
TUBULUI DOZATOR DE SPUMĂ DE LAPTE 

Chiar dacă puteți păstra la frigider rezervorul cu laptele rămas, este 

important să curățați cu regularitate atât rezervorul, cât și tubul dozator de spumă 

de lapte pentru a evita înfundarea și formarea de depuneri.  

Pentru a curăța rezervorul de lapte, urmați instrucțiunile de mai jos: 
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1. Scoateți rezervorul de lapte din aparat. 

2. Scoateți capacul rezervorului. 

3. Vărsați laptele rămas și spălați bine cu apă caldă și detergent rezervorul de 

lapte și capacul acestuia. Clătiți bine și lăsați să se usuce. Nu folosiți 

substanțe dure de curățat și lavete abrazive pentru a nu zgâria suprafața 

aparatului. Rezervorul de lapte poate fi spălat și la mașina de spălat vase 

(pe raftul superior). Nu puneți capacul rezervorului de lapte în mașina de 

spălat vase. 

4. Așezați o cană mare goală sub tubul dozator de spumă de lapte. 

5. Rotiți butonul de spumă de lapte spre dreapta în poziția “     ”  , apoi 

apăsați de două ori butonul Latte mare  și eliberați pentru a activa 

funcția de curățare. Aparatul va începe să purjeze aburi prin tubul dozator; 

așteptați câteva secunde până când observați că în cană nu mai curge 

niciun pic de lapte. La final, apăsați o dată butonul Latte mare pentru a 

încheia procesul. 

6. Aruncați apa rămasă în rezervorul de apă și puneți-l la loc în aparat. 

 

NOTĂ: Pentru a scoate rezervorul de lapte, trageți un pic în sus, apoi în 

afară. 
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CURĂȚAREA CAPULUI INFUZOR, A 

PORTFILTRULUI ȘI FILTRULUI 
1. Comutați butonul de alimentare în poziția „O” și scoateți din priză.  

2. O parte dintre piesele metalice pot fi încă fierbinți. Nu le atingeți înainte de a 

se fi răcit.  

3. Scoateți portfiltrul și aruncați zațul de cafea sau capsulele folosite. Spălați și 

portfiltrul și filtrul cu apă caldă și detergent moale și clătiți bine. Nu spălați 

portfiltrul și filtrele în mașina de spălat vase.  

4. Ștergeți partea inferioară a capului infuzor cu o cârpă umedă sau șervet de 

hârtie pentru a îndepărta tóate resturile de zaț de cafea.  

5. Plasați portfiltrul (fără niciun filtru) înapoi în capul infuzor al unității.  

6. Așezați o cană mare goală sub portfiltru.  

7. Apăsați o dată butonul espresso și lăsați aparatul să infuzeze doar cu apă 

până când se oprește automat.  

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ 
Aruncați apa rămasă scoțând rezervorul și răsturnându-l cu gura în jos în 

chiuvetă. Este recomandat să goliți rezervorul de apă între utilizări. Spălați 

rezervorul de apă cu apă și detergent, clătiți bine și ștergeți. Și rezervorul de apă 

se poate spăla la mașina de spălat vase. 

CURĂȚAREA APARATULUI 
Curățați carcasa aparatului cu o cârpă moale și umedă. Nu folosiți substanțe 

dure de curățat sau lavete abrazive pentru a nu zgâria suprafața acestuia. 

Nu țineți portfiltrul montat în capul infuzor. Aceasta ar putea afecta 

etanșeitatea  garniturii dintre capul infuzor și portfiltru în timpul preparării băuturii. 

Puteți păstra portfiltrul și filtrul așa cum se arată în imaginea de mai jos. 
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ATENȚIE: Nu scufundați aparatul în apă! 

 

DECALCIFIEREA 
Depunerile minerale formate în aparat vor afecta funcționarea acestuia. 

Aparatul trebuie decalcifiat atunci când observați că timpul necesar pentru 

prepararea unui espresso este mai mare și când se produc prea mulți vapori. În 

plus, este posibil să observați formarea unor depuneri albe pe suprafața capului 

infuzor.  

Frecvența de curățare depinde de gradul de duritate a apei folosite. Tabelul 

de mai jos prezintă intervalele de timp recomandate pentru această operațiune. 

 

INTERVALE RECOMANDATE DE CURĂȚARE 
 

Tipul de apă Frecvența de curățare 
Apă moale (apă filtrată) Fiecare 80 de cicluri de preparare 

Apă dură (apă de la robinet) Fiecare 40 de cicluri de preparare 

 
PENTRU DECALCIFIEREA REZERVORULUI DE APĂ: 

1. Umpleți rezervorul cu oțet alimentar alb, proaspăt. 

2. Lăsați aparatul peste noapte cu soluția de oțet în rezervorul de apă. 
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3. Aruncați oțetul scoțând rezervorul și răsturnându-l cu gura în jos în chiuvetă. 

4. Clătiți bine rezervorul de apă cu apă de la robinet, umplându-l pe jumătate cu 

apă și apoi vărsați din nou apa în chiuvetă. Repetați acest pas de două ori. 

 
PENTRU DECALCIFIEREA PIESELOR INTERNE: 

1. Asigurați-vă că mai întâi ați decalcifiat interiorul rezervorului de apă urmând 

pașii de mai sus  - „Decalcifierea”. 

2. Comutați butonul pornit/oprit în poziția „O” și scoateți din priză.  Umpleți 

rezervorul cu oțet alb peste nivelul minim marcat în rezervor. 

3. Introduceți portfiltrul (cu filtru, dar fără cafea) și așezați cana /carafa sau 

ceașca obișnuită pe tăvița colectoare și dedesubtul portfiltrului. 

4. Puneți în priză. 

5. Comutați butonul pornit /oprit în poziția „I”, odată ce cele 3 leduri de pe panoul 

de comenzi sunt albastre, apăsați de două ori butonul Espresso mare. Oțetul 

va începe să curgă prin aparat, iar acesta se va opri automat.  

6. Puneți un vas sau o cană mare (de cel puțin 325ml/ 11uncii) sub tub. Umpleți 

rezervorul de lapte cu apă și puneți-l înapoi în aparat. Răsuciți spre dreapta 

butonul de spumă de lapte în poziția de curățare    ,  apoi apăsați butonul 

Latte  mare pentru a activa funcția de curățare. Lăsați aparatul să 

evacueze apa prin tub timp de aproximativ 30 secunde și apoi apăsați o dată 

butonul Latte mare pentru a încheia procesul. 

7. Repetați Pașii 1 – 7 la nevoie, folosind doar apă de la robinet pentru a elimina 

toate urmele de oțet din aparat. 
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PROBLEME ȘI POSIBILE CAUZE 
PROBLEMĂ CAUZE SOLUȚII 

Nu iese cafea. 1. Nu este apă în rezervor. 

2. Cafeaua este măcinată 

prea fin. 

3. În filtru este prea multă 

cafea. 

4. Aparatul nu a fost pornit 

sau nu este în priză. 

 

 

5. Cafeaua a fost îndesată 

/tasată prea tare. 

1. Adăugați apă. 

2. Măcinați mediu cafeaua. 

 

3. Puneți mai puțină cafea 

în filtru. 

4. Puneți aparatul în priză 

și comutați butonul de 

alimentare în poziția 

pornit. 

5. Reumpleți coșul filtrului 

cu cafea, dar nu îndesați 

prea tare. 

Cafeaua iese pe la 

marginile portfiltrului 

1. Portfiltrul nu este fixat 

bine în poziție. 

2. În jurul garniturii coșului 

filtrului este zaț de cafea. 

3. Prea multă cafea în filtru. 

1. Rotiți suportul filtrului în 

poziția corectă. 

2. Ștergeți marginile 

 

3. Încărcați mai puțină 

cafea. 
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Laptele nu este 

spumos după procesul 

de spumare sau nu 

iese prin tubul dozator 

1. Nu se mai produc vapori. 

 

 

2. Laptele nu este suficient 

de rece. 

 

3. Tubul de spumare este 

blocat /înfundat. 

1. Asigurați-vă că există 

apă suficientă în 

rezervor. 

2. Răciți laptele și vasul de 

spumare înainte de a 

face cappuccino. 

3. Respectați instrucțiunile 

de curățare a 

rezervoarelor de lapte și 

a tubului de spumare. 

Cafeaua iese prea 

repede 

1. Cafeaua este măcinată 

prea mare. 

2. Nu este suficientă cafea 

în filtru. 

 

1. Măcinați mai fin. 

 

2. Folosiți mai multă cafea. 

Cafeaua este prea 

slabă. 

1. Se folosește un filtru mic 

pentru o ceașcă mare 

de espresso 

2. Cafeaua este măcinată 

prea mare. 

1. Folosiți un filtru mare 

pentru o ceașcă mare de 

espresso 

2. Măcinați mai fin. 

Cele trei leduri de pe 

panoul de control 

clipesc alternativ 

Rezervorul de apă s-a golit. Adăugați apă în rezervor. 

                         
                          FIȘA PRODUSULUI 
1. Marca comercială a producătorului:                                                                               
2. Modelul de fabricaţie:                                                        Intense 

3. Tipul aparatului:                                                 Espressor de cafea 
4. Importator:                                              SC ALF Electrocasnice SRL 

5. Adresa importator:    bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti,RO 
6. Puterea nominală(W):                                                    1230-1470 
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7. Capacitate rezervor apă(ml):                                                    1200  

8. Capacitate rezervor lapte(ml):                                                    500  
9. Presiune pompa abur(bari):                                                        15  

10. Material sită(filtru):                                                  Oţel inoxidabil 

11. Butoane pentru espresso(mic/mare):                                               DA  
12. Butoane pentru cappuccino(mic/mare):                                             DA  

13. Butoane pentru latté(mic/mare):                                                   DA  
14. Selector cantitate lapte:                                                           DA                                           

15. Comutator pornit/oprit:                                                           DA                         
16. Dispozitiv detaşabil de spumare a laptelui:                                          DA  

17. Tăviță colectare:                                                    DA(detaşabilă) 
18. Material boiler:                                                    Aliaj de aluminiu 

19. Protecție pentru supraîncălzire și supra-presiune:                                    DA           

20. Culoare carcasă:                                                             Negru 
21. Greutate netă(produs,kg):                                                       3,2 

22. Greutate brută(cu ambalaj,kg):                                                   3,8 
23. Dimensiuni nete(produs,mm):                                          343x211x310 

24. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):                                        384x262x388 
25. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                                 220-240/50 

26. Nivel de zgomot[dB(A)]:                                                       <78 
27. Fabricat în PRC 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 
2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 2014/35/EU 

pentru echipamente de joasă tensiune. 
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INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv 

pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, 
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 

naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la 
centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă 

o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 
Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, 

persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a 
unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceştia pot 

opera corect aparatul. 

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!! 
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