ESPRESSOR DE CAFEA
MODEL: ESPRESSIA WHITE/BLACK

Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare și păstrați-l la îndemână
pentru a-l putea folosi și în alte ocazii.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
Înainte de a folosi acest aparat, rețineți următoarele măsuri de siguranță elementare:
1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Înainte de folosire, asigurați-vă că voltajul prizei de alimentare corespunde cu voltajul
nominal indicat pe eticheta de specificații tehnice.
3. Acest aparat este prevăzut cu un ștecăr cu împământare. Aveți grijă ca și priza pe care o
folosiți dumneavoastră să fie cu împământare.
4. Pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare și accidentare, nu scufundați părțile
principale ale aparatului, cablul de alimentare sau ștecărul în apă sau alte lichide.
5. Nu scufundați aparatul în apă.
6. Scoateți din priză înainte de a curăța aparatul și ori de câte ori acesta nu este folosit.
Așteptați să se răcească bine înainte de a scoate sau de a monta piesele componente ale
acestuia sau înainte de a-l curăța.
7. Nu folosiți niciodată aparatul dacă ștecherul sau cablul acestuia sunt deteriorate sau
după survenirea unei disfuncțiuni, după trântire sau orice alt tip de deteriorare. Trimiteți
aparatul la cel mai apropiat centru service autorizat pentru examinare, reparare sau reglaj
electric sau mecanic.
8. Folosirea unor accesorii nerecomandate de către producătorul aparatului poate
determina producerea unui incendiu, electrocutarea sau accidentarea.
9. Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă sau pe masă și nu lăsați cablul să atârne peste
marginea mesei sau a tejghelei.

10. Feriți cablul de alimentare de suprafețele fierbinți ale aparatului.
11. Nu așezați espressorul pe o suprafață fierbinte sau lângă o sursă de foc pentru a nu se
avaria.
12. Pentru a decupla de la curent, scoateți ștecărul din priză. Prindeți întotdeauna de ștecăr.
Nu trageți niciodată de cablu.
13. Nu folosiți aparatul decât în scopurile pentru care a fost conceput și țineți-l într-un
mediu uscat.
14. Aveți grijă să nu vă ardeți cu aburii fierbinți produși de acesta.
15. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului (precum tubul de aburi și filtrul metalic
în timpul funcționării). Folosiți mânerul sau butoanele prevăzute.
16. Nu lăsați espressorul să lucreze fără apă.
17. Nu scoateți portfiltrul metalic în timpul preparării cafelei. Puteți scoate portfiltrul
metalic pentru a mai face cafea abia la 10 secunde de la prepararea cafelei. Acționați cu
grijă și când scoateți portfiltrul metalic întrucât părțile sale metalice vor fi fierbinți.
Țineți-l doar de mâner și folosiți clema de fixare a filtrului pentru a arunca zațul. Aveți
grijă dacă mutați aparatul dintr-un loc în altul cu lichide fierbinți în el.
18. Băgați ștecărul în priză înainte de folosire și opriți orice comandă înainte de a-l scoate
din priză.
19. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani dacă sunt
supravegheați și dacă au primit instrucțiuni clare de folosire în condiții de siguranță și au
înțeles pericolele implicate. Operațiunile de curățare și întreținere nu se vor efectua de
copii cu vârsta mai mică de opt ani sau nesupravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul

acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub opt ani.
20. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fără experiență și putere de înțelegere doar dacă sunt supravegheate și
dacă au primit instrucțiuni clare privind folosirea acestora în siguranță și înțeleg
pericolele implicate.
21. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
22. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și alte aplicații similare, cum ar fi:
– 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.
23. Nu utilizați aparatul în aer liber.
24. Păstrați aceste instrucțiuni.

DESCRIEREA APARATULUI

PANOUL DE COMENZI

MONTAREA FILTRULUI
1. Pentru a introduce filtrul selectat în portfiltru, aliniați proeminența de pe filtru cu
șanțul din interiorul portfiltrului.

2. Rotiți filtrul spre stânga sau spre dreapta pentru a-l fixa în poziție. Astfel, filtrul va fi
bine fixat în portfiltru.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Pentru a obține un gust excelent încă de la prima ceașcă de cafea, spălați espressorul cu
apă caldă după cum urmează:
1. Scoateți rezervorul de apă din aparat. Umpleți-l cu apă astfel încât nivelul să nu
depășească marcajul „MAX”, apoi montați-l la loc.
2. Notă: Aparatul este prevăzut cu un rezervor detașabil pentru o curățare ușoară. Puteți
umple mai întâi rezervorul cu apă și apoi să îl reintroduceți în aparat.
3. Puneți filtrul metalic în suport (fără cafea), apoi așezați portfiltrul sub elementul de
prindere a acestuia (ca în Fig.1) și rotiți spre stânga pentru a-l fixa bine (Fig.2 și
Fig.3).

Element de prindere portfiltru
Fig.1

Fig.2

Fig.3

4. Așezați o ceașcă de espresso pregătită dinainte pe placa de scurgere. Butonul de aburi
trebuie comutat în poziția „O”.
5. Notă: Întrucât aparatul nu vine dotat cu ceașcă sau cană, pregătiți-vă dinainte această
cană sau ceașcă.

6. Băgați în priză și apăsați butonul ON/OFF „

” pentru a pune aparatul în funcțiune.

Indicatorul de putere (roșu) se va aprinde.
7. Apăsați butonul de control al pompei „

”. Pompa pompează apa când curge apa.

Pentru a opri pompa, apăsați încă o dată butonul „

”.

8. Asigurați-vă că butonul de preparare cafea /aburi „

”/„ ” este în poziția inițială

(decomprimat) și așteptați un moment. Aparatul începe procesul de preîncălzire până
când indicatorul de cafea (verde) se aprinde – moment în care preîncălzirea s-a
încheiat.
9. Apăsați din nou butonul de control al pompei „

” și apa va începe să curgă.

10. Lăsați apa să curgă timp de 1 minut, apoi apăsați butonul de control al pompei „

”.

Goliți rezervoarele de apă și spălați-le bine. Puteți începe acum prepararea cafelei dorite.
Notă: La prima pompare a apei, este posibil să auziți ceva zgomot. Acest lucru este
normal întrucât se elimină aerul acumulat în aparat. După aproximativ 20s, zgomotul va
dispărea.

PREÎNCĂLZIREA
Pentru a face un espresso bun, fierbinte, se recomandă să preîncălziți aparatul
înainte, inclusiv portfiltrul și ceașca, pentru ca aroma cafelei să nu fie afectată de
părțile reci.
1. Scoateți rezervorul detașabil și umpleți-l cu cantitatea dorită de apă. Nivelul trebuie să
fie cuprins între marcajele „MAX” și „MIN” de pe rezervor. Apoi montați corect
rezervorul la loc.
2. Puneți filtrul metalic în suport (fără cafea), apoi așezați portfiltrul sub elementul de

prindere a acestuia (ca în Fig.1). Rotiți spre stânga până când portfiltrul este bine fixat în
poziție (Fig.2 și Fig.3).
3. Așezați o ceașcă de espresso pregătită dinainte pe raftul de cești detașabil.
4. Conectați aparatul la rețeaua electrică. Comutați butonul de aburi în poziția „O”.
5. Apăsați butonul ON/OFF „

” pentru a pune aparatul în funcțiune. Indicatorul de

putere (roșu) se va aprinde. Asigurați-vă că butonul de cafea /aburi „

”/„ ” este în

poziția inițială (decomprimat).
6. Apăsați butonul de control al pompei „
apăsând încă o dată butonul „

” când curge apa, opriți pompa imediat

” pentru a reveni în poziția inițială. Scopul acestei

proceduri este acela de a pompa apa din rezervor în corpul aparatului.
7. Când indicatorul de cafea (verde) se aprinde, apăsați încă o dată butonul de control al
pompei „

”. Va curge apă fierbinte.

8. Lăsați apa să curgă timp de 20S, apoi apăsați butonul de control al pompei „

”.

Preîncălzirea s-a încheiat.

PREPARAREA UNUI ESPRESSO
1. Scoateți portfiltrul rotindu-l spre dreapta.
2. Adăugați cafea măcinată în filtru cu lingurița de măsurare; o linguriță de cafea măcinată
poate ajunge pentru o cană de cafea de cea mai bună calitate. Presați bine cafeaua în filtru
cu tasatorul.
3. Așezați filtrul în suport (fără cafea?), apoi puneți portfiltrul metalic sub elementul de
prindere a acestuia (ca în Fig.1) și rotiți spre stânga până când este bine fixat în poziție

(Fig.2 și Fig.3).
4. Aruncați apa fierbinte din cană. Așezați apoi cana fierbinte (cana dumneavoastră) pe
raftul de cești detașabil.
5. Asigurați-vă că butonul de aburi este în poziția „O”, iar butonul de cafea /aburi „

”

în

poziția inițială (decomprimat).
6. Indicatorul de cafea (verde) este aprins. Când ledul se aprinde, apăsați butonul de
control al pompei „

”, așteptați un pic și esența de cafea va începe să curgă.

7. Apăsați și eliberați butonul de control al pompei „

” pentru a reveni în poziția inițială

când obțineți cantitatea dorită de cafea sau când culoarea cafelei devine mai puțin intensă.
8. După ce ați terminat de preparat cafeaua, apăsați butonul ON/OFF „ ”, iar indicatorul
de putere și cel de cafea se vor stinge. Aparatul se oprește și cafeaua dumneavoastră este
gata.
AVERTISMENT: Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul preparării cafelei; uneori
este nevoie să interveniți și manual!
Notă: În timpul preparării cafelei sau producerii de abur, este probabil și normal ca
indicatorul ready /gata de lucru să se stingă. Aceasta nu înseamnă decât că sistemul de
încălzire lucrează pentru a menține temperatura la valoarea standard.
9. Puteți scoate portfiltrul din aparat rotindu-l spre dreapta. Aruncați zațul de cafea din
filtru.
10. Așteptați să se răcească bine, apoi clătiți sub jet de apă.

PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO
Puteți obține o cană de cappuccino adăugând spumă de lapte la o cană de espresso.
Notă: În timpul producerii de aburi, portfiltrul trebuie să fie montat în poziție.
Metodă:
1. Preparați mai întâi un espresso într-o cană suficient de mare urmând indicațiile din
secțiunea „PREPARAREA UNUI ESPRESSO” și asigurați-vă că butonul de aburi se află
în poziția „O”.
2. Apăsați butonul de cafea /aburi „ ”, așteptând până când indicatorul de aburi (galben)
se aprinde.
3. Puneți într-o cană aproximativ 100 grame de lapte pentru fiecare cappuccino care
urmează a fi preparat. Se recomandă să folosiți lapte integral de la frigider (nu cald!).
4. Pentru o mai bună spumare a laptelui, țineți butonul de lapte în poziția deschis timp de
aproximativ 15s deoarece primii aburi produși vor conține prea multă apă. Apoi, comutați
în poziția „O” și treceți la pasul următor.
5. Introduceți tubul de aburi în lapte aproximativ doi centimetri, apoi rotiți încet butonul
spre stânga. Prin tub vor începe să iasă aburi. Spuma de lapte se produce prin agitarea
vasului de sus în jos.
Notă: Nu atingeți niciodată orificiul de ieșire a aburilor în timpul producerii jetului de
aburi și aveți grijă să nu vă opăriți.
Notă: Nu rotiți butonul de aburi rapid deoarece aburii se acumulează în scurt timp ceea ce
poate crește riscul de explozie.

6. Când obiectivul urmărit a fost atins, puteți comuta butonul de aburi în poziția „O”.
7. Urmați procedeul de mai jos pentru a evita înfundarea orificiului de ieșire a aburilor
după fiecare spumare: așezați o cană goală sub tubul de aburi, rotiți butonul de aburi și
apăsați butonul de control al pompei „

”. Pompa va începe să pompeze apa. Lăsați apa

să curgă timp de 30 secunde, apăsați butonul de control al pompei „

” pentru a reveni în

poziția inițială. În cele din urmă, curățați orificiul de ieșire a aburilor cu un burete ud însă
aveți grijă să nu vă ardeți!
8. Apăsați și eliberați butonul ON/OFF „ ” pentru a întrerupe alimentarea cu curent.
9. Turnați spuma de lapte peste espresso. Cappuccino este gata! Îndulciți dacă doriți.
Presărați un praf de cacao peste spuma de lapte.
Notă: Dacă orificiul de ieșire a aburilor este înfundat: mai întâi rotiți butonul de aburi în
poziția „O” și așteptați cam jumătate de oră ca espressorul să se răcească. Introduceți apoi
de câteva ori un ac cu diametrul de 1 mm în orificiul de ieșire a aburilor. Apăsați butonul
de cafea /aburi „ ” și rotiți butonul de aburi pentru a verifica dacă acum aparatul poate
produce aburi în mod normal când indicatorul de aburi (galben) este aprins. Contactați
departamentul service dacă nici după această operațiune aparatul nu poate produce aburi.

SPUMAREA

LAPTELUI

/PRODUCEREA

DE

ABURI

PENTRU

ÎNCĂLZIREA LICHIDELOR
Tubul de aburi se poate folosi pentru a face spumă de lapte și pentru a încălzi băuturi ca
ciocolată caldă, apă sau ceai.
Metoda:
1. Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l cu cantitatea dorită de apă. Nivelul apei nu

trebuie să depășească marcajul „MAX” de pe rezervor. Puneți apoi rezervorul la loc în
aparat.
2. Conectați aparatul la rețeaua de curent.
3. Apăsați butonul ON/OFF „ ” pentru a pune aparatul în funcțiune. Indicatorul de putere
(roșu) se aprinde.
4. Apăsați butonul de control al pompei „

”

și asigurați-vă că butonul de cafea /aburi

„ ” este în poziția inițială (decomprimat). Pompa va pompa apa, când iese apă, opriți
pompa imediat.
5. Apăsați butonul de cafea /aburi „ ” și așteptați un moment. Aparatul începe procesul de
încălzire până când lampa (galbenă) se aprinde – moment care indică încheierea
procesului de încălzire.
6. Scufundați tubul de aburi în lichidul pe care doriți să îl încălziți. Dacă doriți să faceți
spumă de lapte, introduceți tubul de aburi în lapte aproximativ 2 centimetri. Rotiți încet
butonul de aburi spre stânga pentru a începe producerea de aburi.
7. Când obțineți rezultatul dorit, puteți roti butonul de aburi în poziția „O”.
8. Urmați procedeul de mai jos pentru a evita înfundarea orificiului de ieșire a aburilor
după fiecare spumare de lapte: așezați o cană goală sub tubul de aburi, apoi rotiți butonul
de aburi și apăsați butonul de control al pompei „

”. Pompa va pompa apa. Lăsați apa să

curgă timp de aproximativ 30 secunde, apăsați butonul de control al pompei „

” pentru a

reveni în poziția inițială și, în cele din urmă, curățați orificiul de ieșire a aburilor cu un
burete ud însă aveți grijă să nu vă ardeți!
9. Apăsați și eliberați butonul ON/OFF „ ” pentru a întrerupe alimentarea cu curent

electric.
Notă: Urmați procedeul de mai jos dacă orificiul de ieșire a aburilor este înfundat: mai
întâi rotiți butonul de aburi în poziția „O” și așteptați aproximativ jumătate de oră ca
aparatul să se răcească. Introduceți apoi de câteva ori un ac cu diametrul de 1 mm în
orificiul de ieșire a aburilor. În final, apăsați butonul de cafea /aburi „ ” și rotiți butonul
de aburi pentru a verifica dacă aparatul poate produce acum aburi în mod normal când
indicatorul de aburi (galben) este aprins. Contactați departamentul service dacă aparatul nu
poate produce aburi nici după această operațiune.

FUNCȚIA DE DECUPLARE AUTOMATĂ
Aparatul se va opri automat la 29 minute de la apăsarea butonului ON/OFF.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:
1. Opriți alimentarea cu curent și așteptați ca aparatul să se oprească înainte de a-l curăța.
2. Ștergeți des corpul espressorului cu un burete absorbant și spălați cu regularitate
rezervorul de apă, tava de colectare și raftul detașabil, lăsându-le apoi să se usuce.
Notă: Nu folosiți substanțe de curățat pe bază de alcool sau diluanți. Nu scufundați corpul
aparatului în apă pentru a-l curăța.
3. Scoateți portfiltrul rotindu-l spre dreapta, aruncați zațul de cafea din acesta și curățați-l
apoi cu soluție de curățat dar clătiți în final bine cu apă curată. Nu spălați portfiltrul la
mașina automată.
4. Spălați accesoriile în apă și lăsați-le să se usuce bine.
Notă: Pentru o funcâionare eficientă, aparatul trebuie curățat după fiecare folosire.

ÎNDEPĂRATREA DEPUNERILOR MINERALE
1. Pentru o funcționare eficientă a aparatului și obținerea unei cafele savuroase, este
indicat să curățați și tuburile interne și să îndepărtați depunerile minerale la fiecare 1-2
luni.
2. Umpleți rezervorul cu apă și detartrant până la nivelul MAX (proporția de apă și
detartrant 4:1); pentru detalii, citiți instrucțiunile de pe produsul detartrant folosit. Puteți
folosi un „detartrant domestic” – acid citric (se poate procura de la farmacie sau drogherie)
în loc de detartrant (o sută de părți apă și trei părți acid citric).
3. Montați portfiltrul (fără cafea în el) conform indicațiilor de preîncălzire și așezați carafa
(cana). Fierbeți apa urmând indicațiile din secțiunea „PREÎNCĂLZIREA”.
4. Apăsați butonul ON/OFF „ ” pentru a porni aparatul. Indicatorul de putere (roșu) se va
aprinde. Apăsați butonul de control al pompei „
/aburi „

”

”, asigurați-vă că butonul de cafea

se află în poziția inițială când apa curge și opriți pompa apăsând încă o dată

butonul de control al pompei „

”. Așteptați un pic. Aparatul începe să se încălzească.

5. Când indicatorul ready /gata de lucru (verde) se aprinde, înseamnă că încălzirea s-a
încheiat. Apăsați butonul de control al pompei „

” și faceți două cești de cafea

(aproximativ 70 gr). Opriți pompa și așteptați 5s.
6. Apăsați butonul de cafea /aburi „

”, așteptând ca indicatorul galben să se aprindă.

Produceți aburi timp de 2 min, apoi rotiți butonul de aburi în poziția „O” pentru a
întrerupe producerea de aburi. Apăsați butonul ON/OFF „ ” pentru a deconecta imediat
aparatul. Lăsați soluția de detartrare în aparat cel puțin 15 minute.
7. Reporniți aparatul și repetați pașii 4-6 de cel puțin 3 ori.
8. Apăsați și eliberați butonul de cafea /aburi „

” pentru a reveni în poziția inițială; când

lampa verde este aprinsă, apăsați butonul de control al pompei „

” pentru ca aparatul să

lucreze până la consumarea soluției de detartrare.
9. Porniți apoi circuitul de preparare cafea (fără cafea) cu apă de la robinet până la nivelul
MAX. Repetați pașii 4-6 de 3 ori (nu este nevoie să așteptați 15 minute la pasul 6) și
continuați procesul până când se consumă toată apa din rezervor.
10. Repetați pasul 9 de cel puțin 3 ori pentru a fi sigur că toate conductele sunt bine
curățate.

DEPANAREA
Simptom
Cauză
Se scurge apă pe la baza S-a adunat multă apă în tava
aparatului.
de colectare.
Espressorul este stricat.

Corecții
Goliți și curățați tava de
colectare.
Contactați un centru service
autorizat pentru reparare.
Curge apă pe marginile
Marginea filtrului este
Îndepărtați surplusul de
filtrului.
încărcată cu cafea.
cafea.
Cafeaua espresso are gust Aparatul nu a fost curățat
Curățați de mai multe ori
acid (de oțet).
corect după îndepărtarea
espressorul respectând
depunerilor minerale.
indicațiile din secțiunea
„Înainte de prima utilizare”.
Cafeaua măcinată a fost
Folosiți cafea proaspăt
păstrată într-un loc cald și
măcinată sau păstrați
umed o perioadă lungă de
cafeaua într-un loc uscat și
timp. Cafeaua nu mai este
răcoros. După deschiderea
bună.
unui pachet de cafea,
resigilați-l bine și păstrați-l
în frigider pentru a-și
menține prospețimea.
Espressorul
nu
mai Ștecărul nu este bine băgat în
Introduceți corect ștecărul în
pornește.
priză.
priză. Dacă aparatul tot nu
pornește, contactați un
service autorizat pentru
reparare.
Aburii
nu
formează Indicatorul de aburi ready
Aburii pot fi folosiți pentru
spumă.
/gata de lucru nu este aprins.
producerea spumei doar
după ce indicatorul de aburi
gata de lucru este aprins.
Recipientul este prea mare sau Folosiți o ceașcă înaltă și
forma sa nu este potrivită.
îngustă.
Ați folosit lapte degresat.
Folosiți lapte integral sau
lapte semi-degresat.

Nu reparați singur aparatul. Dacă nu găsiți cauza defecțiunii, contactați un centru service autorizat.

NORME ECOLOGICE
Puteți contribui și dumneavoastră la protejarea
mediului înconjurător!
În acest sens, respectați reglementările locale: predați
toate aparatele electrice nefuncționale la un centru
autorizat de colectare.
FIȘA PRODUSULUI
1. Marca comercială a producătorului:
2. Modelul de fabricaţie:

Espressia White/Black

3. Tipul aparatului:

Espressor de cafea

4. Importator:
5. Adresa importator:

SC ALF Electrocasnice SRL
bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti,RO

6. Puterea nominală(W):

1100

7. Capacitate rezervor apă(ml):

1600

8. Presiune pompa abur(bari):

15

9. Material sită(filtru):

Oţel inoxidabil

9. Buton pornit/oprit:

DA

10. Selector nivel abur:

DA

11. Comutator control pompă:

DA

12. Dispozitiv detasabil de spumare a laptelui:

DA

13. Termometru:

DA

14. Tăviță colectare:

DA(detaşabilă)

15. Material boiler:

Aliaj de aluminiu

16. Protecție pentru supraîncălzire și supra-presiune:
17. Culoare carcasă:
18. Greutate netă(produs,kg):
19. Greutate brută(cu ambalaj,kg):
20. Dimensiuni nete(produs,mm):

DA

Alb(Espressia White)/Negru (Espressia Black)
3
3,4
300x240x300

21. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):

332x250x362

22. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):

220-240/50

23. Nivel de zgomot[dB(A)]:

<78

24. 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.

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!!

