
 

 
 

 MANUAL DE INSTRUCŢIUNI  
 

 
ESPRESSOR DE CAFEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODEL: MAGNIFIQUE 

 
220-240V ~ 50/60Hz  1350-1550 W 

 
 
 
 

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 folosi aparatul, țineți cont de o serie de precauții 

elementare, inclusiv următoarele: 

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 
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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 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 inoxidabil în timpul fierberii). Folosiți 

mânerul sau butoanele. 

16. Nu acționați aparatul fără apă. 

17. NU scoateți pâlnia metalică în timpul preparării cafelei. Pentru a 

prepara o nouă cafea, scoateți pâlnia  abia după ce ați așteptat cel 
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puțin 10 secunde după finalizarea procesului anterior de preparare. 

De asemenea, acționați cu grijă când scoateți pâlnia metalică 

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 
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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. Compartimentul de boabe de cafea nu are funcție de etanșare. 

Curățați la timp acest compartiment și puneți boabele de cafea 

înapoi în recipientul etanș pentru ca posibila umezire a boabelor de 

cafea să nu altereze gustul cafelei și utilizarea normală a râșniței.  

24. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână. 

Avertisment: presiune 

Pentru a elimina riscul de opărire sau accidentare cu aburi și apă 

fierbinte, precum și de avariere a acestui produs, nu scoateți apa din 

rezervor sau din pâlnie în timpul procesului de preparare a cafelei sau 

de spumare. Înainte de a scoate pâlnia pentru a prepara o altă ceașcă 

de cafea, asigurați-vă că aparatul este în modul standby (așteptare).  

Dacă doriți să completați rezervorul cu apă, opriți aparatul 

acționând butonul . Când cei patru indicatori luminoși sunt stinși, 
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aparatul este oprit. Când doriți să extrageți cafeaua, asigurați-vă că ați 

pus pâlnia în poziția specificată pentru ca aceasta să nu se slăbească din 

cauza presiunii și să nu vă accidentați. 

 

Temperatură ridicată 

În timp ce aparatul este în funcțiune, nu atingeți cu mâinile sau cu 

alte părți ale corpului baza pâlniei sau vaporizatorul pentru a nu vă arde; 

în niciun moment nu este permis să atingeți vaporizatorul cu mâinile 

sau cu alte părți ale corpului. Puteți folosi în acest sens un manșon de 

silicon. 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
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Panoul de comenzi 
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ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE  

Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul nu a mai fost folosit o 

perioadă lungă de timp, urmați pașii de mai jos pentru a clăti și a încălzi 

sistemul intern de conducte.  

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

nedeteriorate. 

2. Umpleți rezervorul cu apă curată. Nu depășiți nivelul maxim indicat 

pe rezervor. 

3. Aliniați filtrul cu pâlnia (fără a adăuga deocamdată cafea măcinată) 

și rotiți pâlnia spre stânga pentru a o bloca în poziție (alegeți poziția 

corespunzătoare pentru o singură ceașcă sau o ceașcă dublă, după 

caz). 

4. Așezați o cană pe placa de picurare, băgați ștecherul în priză și 

apăsați butonul ON/OFF; indicatorul luminos  începe să 

clipească, iar aparatul intră în modul de preîncălzire până când 
culoarea indicatorului devine albă și procesul de preîncălzire se 
încheie.  

5. Comutați butonul rotativ pe poziția  (apă fierbinte). După un 
timp, din vaporizator va începe să curgă apă fierbinte. Aliniați 
vaporizatorul cu tava de picurare sau folosiți o cană pentru a 
colecta apa fierbinte.  

6. Apăsați butonul SINGLE sau DOUBLE pentru a curăța conductele 
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aparatului. Din pâlnie va curge apă fierbinte. Folosiți tava de 
picurare sau o cană pentru a colecta apa fierbinte.  

Notă: Nu vă apropiați cu nicio parte a corpului de pâlnie și 
vaporizator în timpul preparării apei fierbinți pentru a nu vă opări.  

7. După ce nu mai curge apă, aruncați apa acumulată în tavă sau 
cană. 

8. Spălați bine piesele detașabile ale întregului aparat cu apă caldă. 

Notă: La prima pompare a apei, este posibil să se producă ceva 
zgomote. Acest lucru este normal.  

 

ALEGEREA CORECTĂ A CAFELEI MĂCINATE 

Cafea măcinată 
Cafeaua ar trebui să fie proaspăt măcinată și bine prăjită. Pentru 

cafea espresso, va trebui să folosiți cafea franțuzească sau cafea prăjită 

și măcinată tip espresso. Cafeaua premăcinată își păstrează aroma doar 

șapte-opt zile dacă nu este ținută într-un recipient etanș, la loc răcoros.  

Nu păstrați cafeaua în frigider sau în congelator. De regulă, nu este 

recomandat să folosiți cafea premăcinată. Cafeaua boabe proaspăt 

măcinată își păstrează mai bine aroma, iar savoarea cafelei obținute va 

fi mai intensă. 
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MĂCINAREA 

Acest proces constituie un pas cheie în procesul de preparare a 

cafelei espresso și necesită mai mult antrenament. 

o Granulația corectă a cafelei măcinate trebuie sa fie ca la sare. 

o În cazul unei cafele măcinate prea fin, este posibil ca esența să 

curgă intermitent sau să nu fie extrasă deloc. 

o În cazul unei cafele măcinate prea mare, apa va curge prea repede 

prin cafea, ceea ce va afecta aroma și gustul cafelei extrase. 

o Puteți ajusta granulația cafelei măcinate ajustând compartimentul 

de boabe de cafea, lucru care diferă în funcție de tipul și de 

calitatea boabelor de cafea folosite. Astfel, pentru rezultate optime, 

va trebui să faceți ajustările potrivite. 

o Pentru boabele de cafea măcinate proaspăt (până într-o lună), 

poziția de măcinare este setată între 5-10. Râșnița pentru o ceașcă 

dublă produce cam 19g de pudră, iar cea pentru o singură cană, 

13g. Această setare va asigura o extracție de cafea relativ bună. 

o Pentru a preveni umezirea boabelor de cafea, lucru ce ar putea 

afecta procesul de măcinare și gustul final al cafelei, nu puneți prea 

multe boabe de cafea în compartiment. 

Pentru a obține o pudră de cafea uniformă și consistentă și o ceașcă 
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de cafea de calitate superioară, asigurați-vă că ajustați gradul de 

măcinare în funcție de tipul și de calitatea boabelor de cafea. 

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 

Prepararea cafelei, funcția de apă fierbinte și aburi 

1. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă . Nu depășiți nivelul 

„max." marcat pe rezervor. 

Băgați ștecherul în priză și apăsați butonul ON/OFF (asigurați-vă că 

butonul rotativ se află în poziția orei douăsprezece). Mașina va intra în 

modul de preîncălzire. Modul exact de operare este prezentat mai jos: 

În jurul butonului rotativ sunt trei indicatori luminoși: în stânga este 

indicatorul pentru apă fierbinte, în dreapta, indicatorul pentru aburi. 

Indicatorii luminoși în diferite stadii indică diferite moduri de lucru ale 

mașinii. Prepararea cafelei, funcția de apă fierbinte și aburi nu se pot 

realiza simultan. Nu se pot acționa mai multe funcții în același timp.  

Încălzirea: Apăsați butonul ON/OFF o dată. Mașina intră în modul 

de încălzire. Indicatorul luminos  clipește. În același timp, se 

aprinde indicatorul luminos de măcinare . 
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Modul standby (așteptare): După ce mașina s-a încălzit, aceasta 

intră în modul standby (de așteptare). Cu excepția indicatorului de 

curățare/preîncălzire din dreapta (Indicator de curățare / 

preîncălzire), toate celelalte indicatoare sunt aprinse și toate funcțiile 

mașinii pot fi folosite normal. 

 

Prepararea unei singure cești de cafea: În modul standby (de 

așteptare), instalați pe pâlnie filtrul pentru o singură ceașcă.  

Puneți aproximativ 13 grame de cafea măcinată și, cu ajutorul 

presei, presați cafeaua cu o forță de aproximativ 12,5Kg.  

Aliniați apoi pâlnia cu suportul pâlniei și rotiți-o spre stânga pentru 

a o bloca în poziție. Așezați o ceașcă de cafea pe placa de picurare. 

Apăsați butonul SINGLE. Mașina începe să prepare o ceașcă de cafea. 

 În acest timp, indicatorul luminos pentru o singură ceașcă  

rămâne aprins, iar cele pentru ceașcă dublă , apă fierbinte  și 

aburi  se sting. Când se obține cantitatea de cafea setată 

(aproximativ 30 ± 10ML), mașina se oprește automat din funcționare.  

Toate luminile de pe panoul de comenzi rămân aprinse, iar mașina 

intră în modul standby (de așteptare). 
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Prepararea unei cești duble de cafea: În modul standby (de 

așteptare), instalați pe pâlnie filtrul pentru o ceașcă dublă de cafea. 

Puneți aproximativ 19 grame de cafea măcinată și, cu ajutorul unei 

prese, presați cafeaua cu o forță de aproximativ 12,5 kg.  

Aliniați apoi pâlnia cu suportul pâlniei și rotiți-o spre stânga pentru 

a o fixa în poziție. Puneți o ceașcă de cafea pe placa de picurare. 

Apăsați butonul DOUBLE.  

Apartaul începe să prepare o ceașcă dublă de cafea. În acest timp, 

indicatorul luminos pentru ceașcă dublă rămâne aprins, iar cele 

pentru ceașcă simplă , apă fierbinte și aburi  se sting. Când 

se obține cantitatea de cafea setată (aproximativ 60±15ml), mașina se 

oprește automat. Toate luminile de pe panoul de comenzi rămân 

aprinse, iar mașina intră în modul standby (de așteptare). 

Recomandare: Vă recomandăm să preîncălziți aparatul, inclusiv 

pâlnia, filtrul și ceașca înainte de a prepara cafeaua. Astfel, calitatea 

cafelei nu va fi afectată de aparatul rece.  

Puneți filtrul pe pâlnie și fixați-le împreună pe suportul pâlniei 

fără a pune cafea măcinată înăuntru. Apăsați butonul pentru o singură 

ceașcă sau cel pentru ceașcă dublă. Apa fierbinte va începe să curgă 

prin sistemul de conducte al mașinii și va ieși prin pâlnie. Colectați apa 
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fierbinte în ceașca de cafea. Mașina, pâlnia, filtrul și ceașca sunt acum 

încălzite. Când mașina se oprește, puteți începe să preparați o cafea 

savuroasă! 

Setare personalizată:  

1. Doza de cafea pentru o singură ceașcă și o ceașcă dublă. Puteți 

ajusta doza specifică de cafea după preferințele dvs. astfel:  

Apăsați prelung butonul pentru o singură ceașcă sau cel pentru o 

ceașcă dublă. Indicatorul luminos pentru o singură ceașcă sau cel 

pentru o ceașcă dublă  va clipi, iar cafeaua va începe să curgă.  

Când se obține cantitatea dorită, eliberați butonul SINGLE sau 

DOUBLE. Se va emite un semnal sonor, iar mașina va memora doza 

respectivă de cafea. La următoarea utilizare, mașina va prepara 

cantitatea corespunzătoare setării dvs. (doza maximă pentru o cafea 

simplă este de 120mL, iar cea pentru o cafea dublă, 220mL) 

2. Apăsați prelung butoanele ON/OFF+GRIND+SINGLE sau ON/ 

OFF+GRIND+DOUBLE și veți reveni la setările din fabrică pentru doza 

corespunzătoare unei singure cești sau unei cești duble. 

         La extragerea cafelei, aveți grijă să rotiți pâlnia spre stânga în 

poziția corectă așa cum se indică în imaginea de mai jos.  
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Fierberea apei: Cu mașina în modul standby (de așteptare), 

comutați butonul rotativ în dreptul indicatorului luminos de apă 

fierbinte . Mașina va intra în modul apă fierbinte. În acest timp, 

indicatorul luminos de apă fierbinte  va clipi, iar cel de pornire 

/oprire  și cel de măcinare  vor rămâne aprinși. Ceilalți 

indicatori luminoși se sting. Aduceți butonul rotativ în poziția . 

Mașina oprește procesul de preparare a apei fierbinți și intră în modul 

standby (de așteptare). 

Notă: Producția maximă de apă fierbinte este de 180-220 ml. Este 

important să folosiți un vas suficient de mare pentru a colecta apa 

fierbinte sau ca cineva să supravegheze întregul proces. La încheierea 

funcției de preparare a apei fierbinți, readuceți la timp butonul în 

poziția orei douăsprezece. În caz contrar, indicatorul de apă fierbinte 
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va clipi ca semn de avertizare. Alte funcții nu vor fi disponibile. 

Preîncălzirea aburilor și funcția de aburi: În modul standby, puneți 

butonul rotativ în poziția . Indicatorul de curățare /preîncălzire 

va clipi în acest moment. Indicatorul luminos de apă fierbinte , cel 

pentru o singură ceașcă  și cel pentru ceașcă dublă  se vor 

stinge. Când indicatorul luminos de aburi rămâne aprins constant , 

funcția de aburi pornește încălzirea. Așteptați până când indicatorul de 

curățare /preîncălzire de pe partea dreaptă rămâne aprins, iar 

indicatorul de aburi  clipește. Funcția de aburi este preîncălzită, iar 

mașina intră în modul de producere de aburi. 

  Notă:  

1. Funcția de aburi va genera aburi foarte fierbinți. Aveți grijă să 

nu vă opăriți. 

2. Pentru a asigura un efect optim de spumare a laptelui, 

așteptați ca funcția de aburi să funcționeze timp de 3-5 secunde și 

apoi rotiți butonul în poziția orei douăsprezece. Coborâți 

vaporizatorul în lapte și rotiți butonul spre indicatorul de aburi  

pentru a spuma laptele. 

3. Timpul maxim de spumare a laptelui este de 5 minute; 

4. După spumarea laptelui, rotiți la timp butonul de spumare în 
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poziția orei 12. Dacă nu readuceți butonul înapoi în poziție, 

indicatorul luminos de aburi  va clipi ca semn de avertizare. Alte 

funcții nu vor fi disponibile. 

 

Modul de veghe: După 20 minute de neoperare, mașina va intra 

automat în modul de veghe. Puteți reactiva mașina apăsând butonul 

ON/OFF. Mașina va reintra în modul de încălzire. 

 

MĂCINAREA BOABELOR DE CAFEA 

Acest produs este prevăzut cu o funcție de măcinare a boabelor de 

cafea. Înainte de a folosi această funcție, asigurați-vă că toate piesele 

componente sunt instalate conform indicațiilor. Detaliile sunt 

prezentate mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: instalați capul cuterului 2 și strângeți 
rotind spre dreapta; apoi instalați 
compartimentul de boabe 1 și strângeți așa 
cum se arată în figura 2. 

1 

2 
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Compartimentul de boabe prezintă niște marcaje care indică 

granulația cafelei. Analizați Figura 3. Pentru a obține granulația dorită, 

asigurați-vă că ați aliniat setarea de granulație dorită de pe 

compartiment cu poziția marcată pe capacul superior (așa cum se arată 

în Figura 4). 

 
 
 
                  

    
 
 
 
 

 
 

1. Asigurați-vă că ați instalat bine compartimentul de boabe de cafea 

și că indicatorul luminos corespunzător acestuia (din stânga 

Figura 2: aliniați pozițiile marcate în cercurile 
roșii din imagine și apăsați; rotiți spre dreapta și 
instalați în mașină. 

Figura 3: de la 0 la 30, respectiv 
măcinare fină – măcinare mare. O 
valoare mai mare indică o granulație 
mai mare. Figura 4 
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panoului de comenzi) nu mai este aprins roșu, ci s-a stins. Râșnița 

este acum gata de folosire. 

2. Adăugați cantitatea corespunzătoare de boabe de cafea în 

compartiment. Pentru ca boabele să nu se umezească, lucru ce ar 

putea afecta funcția de măcinare și gustul final al cafelei, nu 

încărcați compartimentul prea mult; 

3. Așa cum se arată în Figura 5, puneți pâlnia cu filtrul pentru o 

singură ceașcă sau pentru o ceașcă dublă în suportul de cafea 

măcinată. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apăsați butonul GRIND pentru a începe măcinarea. Procesul de 

măcinare se va întrerupe automat când se obține cantitatea setată. 

Puteți opri măcinarea și la jumătatea procesului acționând același 

buton. 

Figura 5 
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Notă: Timpul de măcinare este setat pentru o ceașcă dublă, iar 

râșnița produce aproximativ 19 g (circa 14 secunde) de pudră la o 

granulație de 5-10, ceea ce asigură un efect de extragere a cafelei 

relativ bun.  

Dacă folosiți filtrul pentru o singură ceașcă, va trebui să controlați 

manual cantitatea de boabe măcinate sau să resetați cantitatea de 

măcinat pentru a asigura producerea unei cantități de pudră de 

aproximativ 13g (circa 10 secunde). 

Notă: Gradul de prăjire și prospețimea boabelor de cafea va afecta 

gustul cafelei. S-ar putea să fie nevoie să setați pe un grad de 

măcinare fină a cafelei. 

5. Scoateți pâlnia, bateți-o ușor de blat și pre-distribuiți cafeaua pudră 

în filtru; 

6. Folosiți accesoriul de presare al cafelei și aplicați o forță de 

aproximativ 12,5 kg pentru a compacta cafeaua așa cum se arată 

mai jos. 

 

 

 

7. Rotiți pâlnia spre stânga în suportul acesteia și selectați butonul 

Când marginea presei se aliniază 
cu marginea pâlniei, cantitatea 
de cafea este potrivită. 

Presați cafeaua. 
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corespunzător, SINGLE sau DOUBLE, în funcție de dimensiunea 

filtrului. 

Notă: 

1. Când compartimentul de boabe nu este instalat, indicatorul 

luminos corespunzător rămâne aprins roșu. 

2. Când funcția de măcinare nu poate fi folosită normal, indicatorul 

luminos al compartimentului de boabe  clipește, emițând în 

același timp trei semnale sonore pentru a proteja sistemul de 

măcinare. 

3. Când râșnița funcționează continuu timp de 3 minute și timpul 

rămas este mai mic de 6 minute, mașina va limita folosirea funcției 

de măcinare. Când timpul rămas de măcinare ajunge la 6 minute, 

mașina va elibera automat limitarea, iar râșnița își va putea relua 

lucrul.  

4. Când râșnița are timp limitat de utilizare, apăsați butonul GRIND. 

Se vor emite trei semnale sonore și indicatorul luminos de 

măcinare    va clipi. 

Ajustarea timpului de măcinare: puteți seta timpul de măcinare în 

funcție de preferințele dvs. Mențineți apăsat butonul GRIND. 

Indicatorul luminos de măcinare  și indicatorul luminos pentru 
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compartimentul de boabe  vor clipi. Râșnița se pune în funcțiune.  

Când ajungeți la durata de funcționare dorită, eliberați butonul 

GRIND. Se va auzi un semnal sonor, iar mașina va memora acel timp. 

La următoarea măcinare, râșnița va funcționa pentru timpul setat de 

dvs.  

Aparatul poate memora ca timp de măcinare un interval de 

minim 5 secunde; dacă intervalul este mai mic de 5 secunde, mașina 

nu îl va putea memora. 

Notă: apăsați simultan butoanele ON/OFF+GRIND și veți putea 

reveni la setările din fabrică stabilite pentru râșniță. 

 

CURĂŢAREA RÂŞNIŢEI 

Când folosiți râșnița de boabe, în funcție de boabele de cafea 

folosite, dar și de alți factori, canalul de ieșire a cafelei măcinate se 

poate înfunda. Curățați la timp acest canal atunci când se produc 

următoarele circumstanțe: 

1. Curățați pasajul de ieșire a cafelei măcinate și râșnița cel puțin o 

dată la două săptămâni. 

2. Când observați o reducere a cantității de cafea măcinată, curățați 

pasajul de ieșire a cafelei măcinate și roata râșniței. 
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3. Când râșnița este folosită pentru a măcina cafeaua fin, curățați la 

timp canalul de ieșire a cafelei măcinate. 

4. Mașina este prevăzută cu un sistem anti-static menit să prevină 

împrăștierea cafelei măcinate la măcinare. Când cafeaua măcinată 

iese din pâlnie, folosiți o perie pentru a curăța imediat zona de 

intrarea a cafelei. 

Curățarea râșniței: 

Notă: Când curățați râșnița, asigurați-vă că în compartiment nu au 

mai rămas boabe și că, la apăsarea butonului GRIND, râșnița poate 

funcționa corect, iar din pasajul de ieșire a cafelei măcinate nu iese 

niciun pic de cafea. 

1. Rotiți compartimentul de boabe înspre stânga pentru a-l scoate din 

aparat. 

2. Rotiți spre stânga roata internă de măcinare pentru a o scoate afară. 

Folosiți peria de curățare inclusă pentru a curăța roata de măcinare 

și a îndepărta cafeaua măcinată din angrenaje. Nu clătiți roata de 

măcinare direct cu apă. 

3. Folosiți peria de curățare pentru a curăța camera de măcinare și 

pasajul de cafea măcinată; 
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4. Nu instalați roata de măcinare acum. Reinstalați compartimentul 

de boabe de cafea gol, apăsați butonul GRIND, lăsați râșnița să 

funcționeze pentru a elimina resturile de cafea măcinată din 

camera de măcinare. (Dacă resturile de cafea măcinată din interior 

nu au fost complet îndepărtate, repetați pașii 3 și 4). 

5. Scoateți apoi compartimentul de boabe rotind spre stânga. Instalați 

roata de măcinare. Procesul  de curățare este încheiat. 
 

DETARTRAREA  

Acest produs este prevăzut cu o funcție care vă va avertiza cu 

privire la necesitatea detartrării și a rulării unui program de detartrare 

care necesită intervenția dvs. Procesul de detartrare durează 

aproximativ 10 minute. 

Notă: La începerea programului de detartrare, asigurați-vă de 

următoarele: 

1. Asigurați-vă că există cel puțin 1 litru de apă în rezervorul de apă; 

2. Goliți tava de picurare și montați-o la loc; 

3. Porniți mașina și lăsați-o în modul standby (de așteptare); 

4. Puneți filtrul pentru ceașcă dublă în pâlnie; 

5. Rotiți pâlnia în suportul corespunzător; 
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6. Puteți anula funcția de curățare în orice moment apăsând butonul 

ON/OFF; 

7. Când începe procesul de curățare, indicatorul luminos de măcinare 

 și cel de curățare /preîncălzire vor clipi pe toată durata 

procesului.  

8. Dacă detartrarea nu începe în interval de un minut, aparatul va ieși 

din ciclul de detartrare și va reveni în modul standby. 

    

Instrucțiuni de detartrare 

Se recomandă detartrarea la fiecare 4-6 luni 

Detartrarea se poate face cu: 

A. Tablete de detartrare a mașinii de cafea; 

B. Lichid de detartrare; 

C. Oțet alb și apă caldă. 

Ciclu de detartrare 

Ciclul de detartrare durează aproximativ 10 minute. 

Notă: După declanșarea alarmei de detartrare sau înainte ca 

utilizatorul să inițieze programul de detartrare, realizați următoarele 

pregătiri. 

Pregătirea detartrării 



 

 27 

Adăugați soluție în rezervorul de apă (alegeți una dintre cele trei 

metode prezentate) 

A. Puneți un litru de apă în rezervorul de apă. Adăugați tablete de 

detartrare și așteptați ca acestea să se dizolve. 

B. Adăugați jumătate de ceașcă de agent lichid de detartrare în 

rezervorul de apă, apoi puneți un litru de apă caldă și așteptați ca 

soluția să se amestece bine; 

C. Puneți o cupă jumate (1,5) de oțet alb în rezervorul de apă, apoi 

adăugați un litru de apă caldă așteptând ca soluția să se amestece 

bine; 

D. Puneți rezervorul de apă la loc. 

 
Așezarea recipientului 

Puneți un recipient de un litru sub capul de preparare și un alt 

recipient de un litru sub vaporizator. 
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După ce ați parcurs pașii de mai sus, puteți începe procesul de 

curățare după cum urmează: 

1. Când sistemul detectează că volumul fluxului întregii mașini a ajuns 

la 15 litri, funcția de detartrare se va iniția și mașina va intra 

automat în programul de detartrare; 

2. În modul standby, mențineți apăsat butoanele ON/OFF și DOUBLE. 

Mașina va iniția procesul de detartrare. Când indicatorul luminos 

de curățare /preîncălzire se aprinde și clipește rapid, urmați 

pașii de mai jos: 

 

Pasul 1: Inițierea ciclului de detartrare 

Comutați butonul rotativ în poziția . 

Indicatorul de aburi se va aprinde. 

Pompa se pune în funcțiune, apa fierbinte începe să curgă prin 

capul de preparare și vaporizator. După două minute, pompa începe să 

scoată niște zgomote diferite. 
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Acest pas este finalizat când prin capul de preparare și vaporizator 

nu mai curge apă. 

Indicatorul luminos de aburi  se va stinge. Indicatorul luminos 

al butonului va începe să clipească, indicând că mașina a realizat 

pasul 1. 

Rotiți butonul rotativ în poziția indicatorului luminos . 

Indicatorul luminos de apă fierbinte , cel al butonului  și cel de 

vapori  se aprind. 

 

Pasul 2 Pregătirea curățării 

Important: Alocați cinci minute pentru finalizarea pașilor de mai jos 

înainte de a ieși din ciclul de detartrare. 

Vaporizatorul și capul de preparare trebuiesc spălate cu apă curată 

pentru a îndepărta soluția de detartrare. 

Curățarea rezervorului de apă 

Umplerea rezervorului de apă 

Golirea recipientelor 

 

Pasul 3: începerea curățării 

Rotiți butonul în dreptul poziției indicatorului luminos pentru apă 
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fierbinte . 

Indicatorul luminos de apă fierbinte  se aprinde. 

Pompa începe să funcționeze, apa fierbinte începe să curgă prin 

capul de preparare și vaporizator, iar  după două minute pompa 

începe să scoată zgomote diferite. 

Când prin capul de preparare și vaporizator nu mai curge apă 

fierbinte, procesul de detartrare este încheiat. 

Ciclu de detartrare încheiat 

Indicatorul luminos de curățare /preîncălzire se stinge, iar 

indicatorul luminos al butonului începe să clipească. Mașina 

finalizează acest pas. 

Rotiți butonul în dreptul poziției indicatorului luminos al butonului 

. 

Indicatorul luminos de apă fierbinte , cel al butonului  și cel de 

vapori  se aprind. 

Pentru a indica finalizarea ciclului de detartrare, mașina va emite 

un semnal sonor, iar indicatorul luminos de pornire/oprire  nu va 

mai clipi. 

Indicatorul luminos de aburi  se stinge, iar cel al butonului 

începe să clipească pentru a vă atrage atenția să readuceți butonul 
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înapoi în poziția orei douăsprezece. 

Readuceți butonul în poziția verticală. 

Mașina revine în modul standby. 

PERSONALIZAREA TEMPERATURII DE EXTRAGERE A CAFELEI 

Această mașină este prevăzută cu o funcție de control al 

temperaturii PID care permite monitorizarea temperaturii sistemului de 

încălzire în vederea încălzirii apei și extragerii cafelei la o temperatură 

de 92 °C. 

Puteți ajusta însă temperatura de extragere a cafelei. Intervalul de 

ajustare este cuprins între 88-96°C, cu trepte de creștere de câte 2°C, 

ceea ce permite obținerea de condiții specifice în acord cu preferințele 

dumneavoastră. 

- Cu cât temperatura este mai mare, cu atât gustul amărui va fi mai 

intens, iar aciditatea mai mică. 

- Cu cât temperatura este mai mică, cu atât gustul amărui va fi mai 

mic, iar aciditatea mai mare. 

Accesarea modului de personalizare a temperaturii de extragere 

Mențineți apăsate butoanele ON/OFF & SINGLE timp de patru 

secunde. Espressorul va emite un semnal sonor, iar indicatorul de 

pornire /oprire  va începe să clipească. 
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Notă: Indicatorul luminos de pornire /oprire  clipește continuu; 

mașina este în modul de personalizare a temperaturii. 

Important: După intrarea în modul de personalizare, dacă niciun 

buton nu este acționat în interval de un minut, mașina va ieși din acest 

mod și va reveni în modul standby. 

 

ALARMĂ DE LIPSĂ APĂ 

Când rezervorul de apă rămâne fără apă, mașina va aminti 
utilizatorului să reumple rezervorul. În acest caz, indicatorul luminos de 

pornire /oprire , cel de măcinare , cel pentru o singură ceașcă 

 și cel pentru ceașcă dublă  vor clipi, emițându-se totodată un 

semnal sonor. 

Notă: 

1. Alarma se va declanșa când cafeaua măcinată este prea fină, iar 
mașina nu poate prepara esența de cafea. 

2. Emițătorul sonor se va produce doar de 5 ori, iar sunetul nu va fi 
lung; 

3. Dacă într-un minut de la alarmă nu se ia nicio măsură, mașina va 
intra în modul standby. 
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REVENIREA LA SETĂRILE DIN FABRICĂ 

În caz de setări greșite, utilizatorul poate acționa și menține 

apăsate cele patru butoane ON/OFF, GRIND, SINGLE și DOUBLE în 

același timp. Mașina va emite un semnal sonor și toate indicatoarele 

luminoase vor clipi simultan de trei ori. Mașina va reveni la setările din 

fabrică. 

 

COMPARTIMENTUL DE USTENSILE ŞI ACCESORIILE DE 

CURĂŢARE 

Mașina este prevăzută cu un compartiment de mentinere a 

accesoriilor folosit pentru depozitarea acului și a periei de curățare. 

Filtrul pentru o singură ceașcă și cel pentru ceașcă dublă pot fi și ele 

ținute în acest compartiment. Compartimentul de ustensile se află în 

colțul de sus stânga al tăvii de picurare, de unde îl puteți scoate dacă 

scoateți tava de picurare din mașină (Figura 6). 
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Acul de curățare 

Acul de curățare se folosește pentru a curăța vaporizatorul și filtrele. 

Acul mai gros se folosește pentru a curăța vaporizatorul (Figura 7), iar 

cel mai subțire pentru filtre (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
 

Curățați vaporizatorul cu 
acul mai gros 

Curățați filtrele cu acul 
mai subțire 

Figura 7 
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Peria de curățare 

Peria de curățare se folosește pentru a curăța sistemul de măcinare. 

Potrivit secțiunii „ . Curățarea râșniței”, după scoaterea 

compartimentului de boabe și a roții de măcinare, puteți folosi peria de 

curățare pentru a curăța camera râșniței și canalul de ieșire a cafelei 

măcinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curățarea dispozitivului anti-static 
și a canalului de ieșire a cafelei 
măcinate (când cafeaua măcinată 
iese mai încet decât în mod normal 
sau plutește, curățați dispozitivul 
anti-static și canalul de ieșire a 
cafelei măcinate cu peria de 
curățarea atașată ca în Figura 9) 

Curățați camera de râșnire și 
canalul de ieșire a cafelei 
măcinate cu peria de curățare 
atașată ca în Figura 10. 

Figura 9 
 

Figura 10 
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CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

 

AVERTISMENT: Deconectați aparatul de la curent înainte de a-l 

curăța și așteptați suficient timp pentru a se răci și a nu vă opări. Nu 

scufundați aparatul sau ștecherul cablului de alimentare în apă sau în 

alte lichide pentru a evita orice pericol. 

1. După fiecare folosire, puneți toate piesele detașabile în apă și lichid 

de curățare (dacă este nevoie) pentru a le spăla, apoi clătiți-le cu 

apă curată. 

2. Ștergeți frecvent exteriorul aparatului cu un burete hidrofug pentru 

Capătul extrem al periei de curățare se 
poate folosi pentru a desprinde filtrul 
din pâlnie ca în Figura 11. 

Figura 11 
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a îndepărta urmele de murdărie.  

Notă: Nu folosiți alcool sau detergent și nu scufundați aparatul în apă 

pentru a-l curăța. 

3. Rotiți spre dreapta pentru a scoate pâlnia metalică și a arunca zațul 

de cafea. Puteți folosi apoi un detergent pentru a spăla pâlnia și 

accesoriile metalice de filtrare, însă aveți grijă să le clătiți bine la 

sfârșit cu apă curată. 

4. După ce ați curățat toate piesele detașabile, ștergeți-le bine pentru 

a se usca. 

Notă: Rezervorul de apă detașabil nu poate fi spălat la mașina 

automată. 

 

DEPANAREA 

Problemă Cauză Soluție 

Lipsă afișaj Verificați dacă ștecherul 

este în priză și butonul 

ON/OFF apăsat. 

Băgați ștecherul în 

priză și apăsați 

butonul ON/OFF. 

Indicatorul luminos de 

pe panoul frontal al 

mașinii este roșu. 

Compartimentul de 

boabe de cafea nu este 

instalat. 

Instalați 

compartimentul de 

boabe de cafea. 
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Pe partea inferioară a 

mașinii sunt urme de 

apă. 

Rezervorul de apă sau 

tava de picurare nu sunt 

instalate. \Tava de 

picurare este plină. 

Asigurați-vă că 

rezervorul de apă 

și tava de picurare 

sunt instalate la 

locul lor și că tava 

de picurare este 

goală. 

Dacă problema 

persistă, nu vă 

apucați să 

demontați 

aparatul, ci 

trimiteți-l la un 

centru local 

autorizat pentru 

reparare. 

Se aude un ticăit după 

punerea mașinii în 

funcțiune și un șuierat 

după prepararea 

cafelei. 

Acesta este un fenomen 

normal. Zgomotul este 

produs de funcționarea 

normală a valvei de 

control al presiunii. 
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Nu curge cafea din 

pâlnie sau curge doar 

câte o picătură sau 

pâlnia nu poate fi bine 

montată în suportul 

său. 

Cantitate prea mare de 

cafea măcinată, cafea 

măcinată prea fin sau 

presiune prea mare. 

Cantitatea de 

cafea măcinată 

încărcată nu 

trebuie să 

depășească 

standardul. 

Ajustați 

corespunzător 

nivelul de 

măcinare al 

râșniței până când 

acesta este 

potrivit. La 

presarea cafelei, 

forța exercitată nu 

trebuie să fie 

excesivă. 

Operațiunea de 

presare nu se va 

repeta de multe 

ori. 

Cafea fără spumă. Boabele de cafea sunt Alegeți boabe de 
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umede sau granulația 

cafelei măcinate este 

prea mare. 

cafea proaspătă și 

o granulație 

moderată de 

măcinare pentru a 

prepara cafea. 

Lipsă aburi Funcția de aburi nu este 

preîncălzită; duza de 

aburi este înfundată. 

Mașina nu poate 

produce aburi 

decât după 

preîncălzire în 

modul de aburi; 

mașina trebuie 

detartrată; folosiți 

un ac de curățare 

pentru a desfunda 

duza de aburi. 

Nu se poate prepara 

cafea sau apă fierbinte 

imediat după ce a 

mașina a produs aburi 

și mașina pompează 

automat apă. 

După ce s-a finalizat 

producția de aburi, 

trebuie eliberată 

presiunea pentru a 

scădea temperatura. Nu 

se pot efectua alte 

Procesele de 

eliberarea a 

presiunii și de 

răcire durează 

20-30s. După 

eliberarea 
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operațiuni acum. Apa 

este pompată pentru a 

răci rapid sistemul de 

încălzire. 

presiunii și răcire, 

indicatorii luminoși 

de pe panoul de 

comenzi se vor 

afișa corect. Puteți 

prepara acum 

cafea și apă 

fierbinte. 

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:                                                  Magnifique  

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):                                           1350-1550 

7. Capacitate rezervor apă(ml):                                                  2000  

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 ceasca/2 cesti:                                                       DA                                         

13. Dispozitiv detașabil de spumare a laptelui:                                        DA  

14. Dispozitiv pentru tamponarea cafelei în filtru:                                      DA 

15. Râşniţă încorporată:                                                            DA  

16. Tăviță colectare:                                                    DA(detaşabilă) 

17. Material boiler:                                                   Aliaj de aluminiu 

18. Protecție pentru supraîncălzire și supra-presiune:                                   DA            

19. Plita preîncălzire cești:                                                           DA           

20. Carcasă şi partea frontală:                                               plastic ABS  

21. Greutate netă(produs,kg):                                                        8,7 

22. Greutate brută(cu ambalaj,kg):                                                  10,6 

23. Dimensiuni nete(produs,mm):                                           322×347×410 

24. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):                                         398x378x447 

25. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                               220-240~50/60 

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

27. 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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