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AVERTIZĂRI ESENŢIALE PENTRU SIGURANŢĂ
• Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen-

zoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienţa şi de cunoştinţele necesare, decât 
dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de 
către o persoană care răspunde de siguranţa lor. 

• Copiii trebuie supravegheaţi, deoarece nu trebuie să se joace cu aparatul. 
• Operațiunile de curăţare şi întreţinere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efec-

tuate de copii, dacă aceştia nu sunt supravegheaţi.
• În timpul curăţării, nu introduceţi niciodată aparatul în apă. 
• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării ame-

najate pentru personalul din magazine, birouri şi alte zone de lucru, unităţi de agrotu-
rism, hoteluri, moteluri şi alte structuri de cazare, pensiuni.

• În cazul unor defecte ale ştecherului sau cablului de alimentare, acestea trebuie înlo-
cuite exclusiv de către Serviciul de Asistenţă Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEŢELE DE DESFACERE EUROPENE:
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani numai dacă sunt 

supravegheaţi sau dacă au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului 
şi dacă au înţeles pericolele pe care le implică folosirea acestuia.  Operaţiunile de cu-
răţare şi întreţinere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii, 
decât dacă aceştia au depăşit vârsta de 8 ani şi sunt atent supravegheaţi. Nu lăsaţi 
aparatul şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

• Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale redu-
se, sau lipsite de experienţa sau cunoştinţele necesare, numai sub supraveghere sau 
numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului 
şi după ce au luat la cunoştinţă pericolele pe care le implică folosirea acestuia. 

• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
• Scoateţi întotdeauna aparatul din priza de curent, atunci când acesta este lăsat nesu-

pravegheat, sau înaintea operaţiunilor de montare, demontare sau curăţare.
Suprafeţele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul se gă-
seşte doar la unele modele). 
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AVERTISMENTE DE SIGURANŢĂ
Simboluri utilizate în instrucţiunile de faţă
Avertismentele importante sunt evidenţiate cu aceste simbo-
luri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.

Pericol! 
Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate 
electrocutării punând în pericol viaţa utilizatorului.

 Atenţie! 
Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni sau daune 
provocate aparatului.

 Pericol arsuri! 
Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau arsuri.

 Nota bene: 
Acest simbol evidenţiază sfaturi şi informaţii importante pen-
tru utilizator.

Pericol! 
Întrucât aparatul funcţionează cu ajutorul curentului electric, 
nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.
Respectaţi următoarele avertismente de siguranţă:
•  Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
•  Nu atingeţi ştecărul cu mâinile umede.
•  Asiguraţi-vă că priza de curent utilizată este mereu uşor 

accesibilă, numai în acest fel veţi putea să scoateţi ştecă-
rul din priză în caz de necesitate. 

•  Dacă doriţi să scoateţi ştecărul din priză, prindeţi direct de 
acesta. Nu trageţi niciodată de cablu deoarece se poate 
deteriora.

•  Pentru a deconecta complet aparatul, scoateţi ştecărul din 
priza de curent.

•  În caz de defecţiuni ale aparatului, nu încercaţi să le 
reparaţi. 

 Opriţi aparatul, scoateţi ştecărul din priză şi contactaţi 
Serviciul de Asistenţă Tehnică. 

•  Înainte de orice operaţiune de curăţare, opriţi apara-
tul, scoateţi ştecărul din priza de curent şi lăsaţi-l să se 
răcească.

 Atenţie: 
Păstraţi materialele ambalajului (punguţe de plastic, polistiren 
expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.

 Pericol arsuri!  
Acest aparat produce apă fierbinte şi în timpul funcţionării 
poate produce aburi fierbinţi. 
Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi 
fierbinţi.

Când aparatul este în funcţiune, suportul pentru ceşti (A6) se 
poate încălzi.
Utilizarea conform destinaţiei
Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei şi pentru 
încălzirea lichidelor. 
Orice altă utilizare se va considera improprie şi aşadar peri-
culoasă. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
daune datorate utilizării improprii a aparatului.

Instrucţiuni de utilizare
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi motiv de leziuni şi 
daune provocate aparatului. 
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune care 
rezultă din nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare.

 Nota bene: 
Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni. Când aparatul este încre-
dinţat altor persoane, daţi-le împreună cu aparatul şi aceste 
instrucţiuni de utilizare.

INTRODUCERE
Vă mulţumim pentru că aţi ales acest aparat automat pentru 
cafea şi cappuccino. 
Vă urăm să petreceţi alături de noul dvs. expresor momente 
plăcute şi distractive.  Acordaţi câteva minute pentru citirea 
acestor instrucţiuni de utilizare. Astfel veţi evita să vă expuneţi 
pericolelor şi să produceţi daune aparatului.

Litere în paranteze
Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descri-
erea aparatului (pag. 2-3).

Probleme şi soluţii
În caz de probleme încercaţi să le rezolvaţi conform indicaţiilor 
din paragrafele „Mesaje afişate pe display” de la pag. 232 şi 
„Probleme şi soluţii” de la 233 . 
Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri 
ulterioare, vă sfătuim să contactaţi asistenţa pentru clienţi te-
lefonând la numărul indicat în fişa anexată „Asistenţă clienţi”. 
Dacă Ţara dumneavoastră nu este printre ţările din lista din 
fişă, telefonaţi la numărul de pe garanţie. Pentru reparaţii 
adresaţi-vă exclusiv Serviciului de Asistenţă Tehnică De’Longhi. 
Adresele sunt trecute în certificatul de garanţie anexat 
aparatului.

DESCRIERE 
Descrierea aparatului
(pag. 3 -     A   )
A1. Buton pentru reglare grad de măcinare
A2.  Recipient cafea boabe
A3.  Capacul recipientului pentru cafea boabe
A4.  Capac pâlnie şi locaş măsură (doză)
A5.  Locaş măsură
A6.  Încălzitor pentru ceşti
A7.  Pâlnie pentru introducerea cafelei pre-măcinate
A8.  Întrerupător general
A9.  Duză apă caldă şi aburi
A10.  Rezervor apă
A11.  Cablu de alimentare
A12.  Tavă suport ceşti
A13.  Tăviţă colectare picături
A14.  Uşiţă pentru service
A15.  Tăviţă colectare zaţ
A16.  Distribuitor cafea (cu înălţime reglabilă)
A17.  Disp. transport cafea
A18.  Infuzor
A19.  Panou de comandă

Descrierea recipientului pentru lapte
(pag. 3 -     B   )
B1. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
B2.  Tastă CLEAN
B3.  Tub absorţie lapte
B4.  Tub preparare lapte spumat
B5.  Recipient lapte

Descrierea accesoriilor    
(pag. 3 -     C   )
C1.  Distribuitor apă caldă
C2.  Măsură pentru dozare
C3.  Pensulă pentru curăţare
C4.  Decalcifiant
C5.  Bandă reactivă pentru măsurarea durităţii apei (Total 

hardness test)

Dscrierea panoului de comandă
(pag. 3 -     D   )
Anumite taste ale panoului au funcţie dublă: a doua funcţie este 
indicată în paranteză, în descriere.
D1. Display: ghidul utilizatorului pentru folosirea aparatu-

lui.
D2. Tasta : pentru a efectua clătirea manuală
 (Din MENIUL programare are funcţia tastei CHANGE: 

pentru a schimba sau modifica parametrul din me-
niu).

D3. Tasta : pentru a distribui apă caldă pentru 
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Când aparatul este în funcţiune, suportul pentru ceşti (A6) se 
poate încălzi.
Utilizarea conform destinaţiei
Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei şi pentru 
încălzirea lichidelor. 
Orice altă utilizare se va considera improprie şi aşadar peri-
culoasă. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
daune datorate utilizării improprii a aparatului.

Instrucţiuni de utilizare
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi motiv de leziuni şi 
daune provocate aparatului. 
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune care 
rezultă din nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare.

 Nota bene: 
Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni. Când aparatul este încre-
dinţat altor persoane, daţi-le împreună cu aparatul şi aceste 
instrucţiuni de utilizare.

INTRODUCERE
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Vă urăm să petreceţi alături de noul dvs. expresor momente 
plăcute şi distractive.  Acordaţi câteva minute pentru citirea 
acestor instrucţiuni de utilizare. Astfel veţi evita să vă expuneţi 
pericolelor şi să produceţi daune aparatului.

Litere în paranteze
Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descri-
erea aparatului (pag. 2-3).

Probleme şi soluţii
În caz de probleme încercaţi să le rezolvaţi conform indicaţiilor 
din paragrafele „Mesaje afişate pe display” de la pag. 232 şi 
„Probleme şi soluţii” de la 233 . 
Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri 
ulterioare, vă sfătuim să contactaţi asistenţa pentru clienţi te-
lefonând la numărul indicat în fişa anexată „Asistenţă clienţi”. 
Dacă Ţara dumneavoastră nu este printre ţările din lista din 
fişă, telefonaţi la numărul de pe garanţie. Pentru reparaţii 
adresaţi-vă exclusiv Serviciului de Asistenţă Tehnică De’Longhi. 
Adresele sunt trecute în certificatul de garanţie anexat 
aparatului.

DESCRIERE 
Descrierea aparatului
(pag. 3 -     A   )
A1. Buton pentru reglare grad de măcinare
A2.  Recipient cafea boabe
A3.  Capacul recipientului pentru cafea boabe
A4.  Capac pâlnie şi locaş măsură (doză)
A5.  Locaş măsură
A6.  Încălzitor pentru ceşti
A7.  Pâlnie pentru introducerea cafelei pre-măcinate
A8.  Întrerupător general
A9.  Duză apă caldă şi aburi
A10.  Rezervor apă
A11.  Cablu de alimentare
A12.  Tavă suport ceşti
A13.  Tăviţă colectare picături
A14.  Uşiţă pentru service
A15.  Tăviţă colectare zaţ
A16.  Distribuitor cafea (cu înălţime reglabilă)
A17.  Disp. transport cafea
A18.  Infuzor
A19.  Panou de comandă

Descrierea recipientului pentru lapte
(pag. 3 -     B   )
B1. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
B2.  Tastă CLEAN
B3.  Tub absorţie lapte
B4.  Tub preparare lapte spumat
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Descrierea accesoriilor    
(pag. 3 -     C   )
C1.  Distribuitor apă caldă
C2.  Măsură pentru dozare
C3.  Pensulă pentru curăţare
C4.  Decalcifiant
C5.  Bandă reactivă pentru măsurarea durităţii apei (Total 

hardness test)

Dscrierea panoului de comandă
(pag. 3 -     D   )
Anumite taste ale panoului au funcţie dublă: a doua funcţie este 
indicată în paranteză, în descriere.
D1. Display: ghidul utilizatorului pentru folosirea aparatu-

lui.
D2. Tasta : pentru a efectua clătirea manuală
 (Din MENIUL programare are funcţia tastei CHANGE: 

pentru a schimba sau modifica parametrul din me-
niu).

D3. Tasta : pentru a distribui apă caldă pentru 

pregătirea băuturilor (Din MENIUL programare are 
funcţia tastei “OK”:  este apăsat pentru a confirma ale-
gerea).

D4. Tasta : pentru a pregăti una sau două ceşti (apăsaţi 
de două ori tasta) de cafea lungă.

D5. Tasta : pentru a pregăti una sau două ceşti (apăsaţi 
de două ori tasta) de cafea normală.

D6. Tasta : pentru a pregăti una sau două ceşti (apăsaţi 
de două ori tasta) de cafea scurtă.

D7. Tasta : Tasta
D8. Tasta : pentru a selecta gustul cafelei.  
D9. Tasta : pentru a porni şi opri aparatul (stand by).
D10. Tasta MENU’: pentru a intra în meniul programare.
D11. Led meniu: este aprins când vă aflaţi în meniul progra-

mare.
D12. Tasta : pentru a selecta cafea măcinată  (Din 

MENIUL programare are funcţia tastei “NEXT”: trebuie 
apăsată pentru a vizualiza parametrul următor din 
meniu).

OPERAŢII PRELIMINARE
Controlul aparatului      
După ce aţi scos aparatul din ambalaj, asiguraţi-vă că este în 
stare perfectă şi că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizaţi 
aparatul în prezenţa defecţiunilor evidente.  Adresaţi-vă servi-
ciului de Asistenţă Tehnică De’Longhi.

Instalarea aparatului

  Atenţie!
Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele 
măsuri de siguranţă:
• Aparaul emite căldură în ambientul din jurul său. După ce 

aţi aşezat aparatul pe planul de lucru, verificaţi să rămână 
un spaţiu liber de cel puţin 3 cm între suprafaţa aparatu-
lui, părţile laterale şi partea posterioară, şi un spaţiu liber 
de cel puţin 15 cm deasupra aparatului pntru cafea.

•  Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca 
defecţiuni.

 Nu aşezaţi aparatul în apropierea robinetelor de apă sau 
chiuvete.

•  Apa nu trebuie să îngheţe în interiorul aparatului pentru 
că există posibilitatea ca acesta să se defecteze. 

 Nu instalaţi aparatul într-un ambient unde temperatura 
poate să scadă sub punctul de îngheţ.

•  Aranjaţi cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească 
muchii ascuţite şi să nu intre în contact cu suprafeţe calde 
(de ex. suprafeţe de aragaz electric).

Conectarea aparatului

  Atenţie!
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Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei de curent electric corespunde 
cu cea indicată pe plăcuţa cu date de pe baza aparatului.

Conectaţi aparatul doar la o priză de curent instalată con-
form normelor, cu o rezistenţă minimă de 10A şi dotată cu o 
împământare eficientă. 
În caz de incompatibilitate între ştecărul aparatului şi priză, 
apelaţi la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de 
tip corespunzător.

Prima punere în funcţiune a aparatului

 Nota Bene :
• Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea şi de aceea 

este absolut normal să găsiţi urme de cafea în râşniţă. Vă 
garantăm că acest aparat este nou.

•  Se recomandă personalizarea durităţii apei urmărind pro-
cedura descrisă în paragraful “Programarea durităţii apei” 
(pag. 196).

1. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi apăsaţi 
întrerupătorul general în poz. I (fig. 1), acesta se află în 
partea din spate a aparatului.

Este necesar să alegeţi o limbă dorită (limbile se alternează la 
fiecare 3 secunde):
2. Când apare română, apăsaţi tasta OK (fig. 2) timp de 3 

secunde. După ce limba a fost salvată, pe display apare 
mesajul: “ROMÂNA INSTALATĂ”.

Continuaţi urmărind instrucţiunile indicate de aparat:           
3. “UMPLEŢI REZERVORUL!”: extrageţi rezervorul pen-

tru apă, umpleţi-l până la linia MAX cu apă proaspătă, 
reintroduceţi apoi rezervorul (fig. 3).

4.  “INTRODUCEŢI DISTRIBUITORUL DE APĂ”: Verificaţi ca duza 
de apă caldă să fie introdusă pe tub şi aşezaţi un recipient 
sub acesta ( fig. 4) cu capacitatea minimă de 100mL.

5. “APĂSAŢI OK”: Apăsaţi tasta OK(fig. 2). Pe display apare 
mesajul “AŞTEPTAŢI VĂ ROG...” în timp ce aparatul începe 
destribuirea apei prin duza pentru apă caldă.       

 Aparatul încheie procedura de primă pornire apoi apare 
mesajul “Oprire în curs, Aşteptaţi vă rog...” şi aparatul se 
opreşte.                      

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obişnuită. 

 Nota Bene:  
• La prima utilizare este necesar să faceţi 4-5 cafele sau 4-5 

cappuccini înainte ca aparatul să dea bune rezultate.

PORNIREA APARATULUI 

 Nota Bene: 
Înainte de a porni aparatul, asiguraţi-vă ca întrerupătorul ge-
neral, aflat în spatele aparatului să fie în poz. I (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-
încălzire şi de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este 
pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu. 

 Pericol Arsuri! 
În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge 
puţină apă caldă care va fi colectată în tăviţa pentru picături 
de dedesubt. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă 
sau aburi fierbinţi.
• Pentru a porni aparatul, apăsaţi tasta  (fig. 5): pe 

display apare mesajul “ÎNCĂLZIRE, AŞTEPTAŢI VĂ ROG...”.
După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afişează un alt mesaj: 
“Limpezire,aţteptaţi vă rog…”, astfel, pe lângă faptul de încălzi 
rezervorul de apă, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tu-
burile interne şi le va încălzi.
Aparatul atinge temperatura optimă când pe display apare me-
sajul “gata pt. folosire Gust normal”.

OPRIREA APARATULUI
La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de 
clătire care nu poate fi întrerupt. 

 Atenţie! 
Pentru a nu produce daune aparatului, apăsaţi întotdeauna 
tasta pentru a efectua oprirea.       

 Pericol Arsuri! 
În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge un 
pic de apă fierbinte. 
Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi 
fierbinţi.

Pentru a opri aparatul, apăsaţi tasta (fig. 5). Aparatul 
efectuează clătirea şi apoi se opreşte. 

 Nota Bene: 
Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade lungi de timp, 
apăsaţi şi întrerupătorul general în poziţie 0 (fig. 6).
Nu apăsaţi niciodată întrerupătorul general în poz. 0 când apa-
ratul este pornit.    

SETĂRILE MENIULUI       
Argumentele care pot fi selectate din meniu sunt: Ceas, Pornire, Por-
nire automată, Decalcifiere,Temperatură, Opreşte mai târziu, Duritate 
apă, Valori din fabrică
Pentru a intra în meniul programare, apăsaţi tasta MENU’ ledul care se 
află deasupra tastei se aprinde. 
Ceas  
Dacă doriţi să reglaţi ora de pe display, procedaţi astfel:
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “CEAS”;
2.  Apăsaţi tasta CHANGE pentru a modifica ora (ţinând 

apăsată tasta, ora se modifică rapid): la sfârşit, odată 
eliberată tasta, ora setată pâlpâie;

3.  Apăsaţi tasta OK pentru a confirma;
4.  Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.
În acest fel a fost setată ora care va fi afişată când aparatul este 
oprit (stand-by).

Pornire
Odată setată funcţia “PORNIRE AUTOMATĂ DA” este necesar să 
setaţi ora de pornire automată în felul următor:
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “pornire automată”;
2.  Apăsaţi tasta CHANGE pentru a modifica ora de pornire 

(ţinând apăsată tasta, ora se modifică rapid); la sfârşit, 
odată eliberată tasta, ora de pornire setată pâlpâie;

3.  Apăsaţi tasta OK  pentru a confirma;
4.  Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.
Astfel este programată ora de pornire.

Pornire automată
Este posibilă setarea orei pentru pornirea automată astfel încât 
să găsiţi aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de 
exemplu dimineaţa) şi să puteţi face imediat cafeaua. 

 Nota Bene! 
Pentru ca această funcţie să poată fi activată, este nevoie ca 
ora să fi fost deja setată în mod corect (a se vedea par. 
precedent “Ceas”).
Pentru a seta ora de pornire automată urmaţi instrucţiunile din 
paragraful următor.
1.  Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “PORNIRE AUTOMATĂ NU” sau “POR-
NIRE AUTOMATĂ DA” (dacă funcţia a fost deja setată);

2. Apăsaţi tasta CHANGE  pentru modifica:  pe display apare 
noua selecţie;

3.  Apăsaţi tasta OK pentru a confirma;
Pentru a seta ora de pornire automată urmaţi instrucţiunile din 
paragraful următor.
Pe display apare simbolul   lângă ceas pentru a semnala 
faptul că pornirea automată a fost programată. (în stand-by).

Decalcifiere
Pentru instrucţiunile referitoare la decalcifiere, consultaţi pa-
gina 216.

Temperatura
Dacă doriţi să modificaţi temperatura apei folosite la prepara-
rea cafelei, procedaţi astfel:
1.  Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-
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La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-
încălzire şi de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este 
pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu. 

 Pericol Arsuri! 
În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge 
puţină apă caldă care va fi colectată în tăviţa pentru picături 
de dedesubt. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă 
sau aburi fierbinţi.
• Pentru a porni aparatul, apăsaţi tasta  (fig. 5): pe 

display apare mesajul “ÎNCĂLZIRE, AŞTEPTAŢI VĂ ROG...”.
După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afişează un alt mesaj: 
“Limpezire,aţteptaţi vă rog…”, astfel, pe lângă faptul de încălzi 
rezervorul de apă, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tu-
burile interne şi le va încălzi.
Aparatul atinge temperatura optimă când pe display apare me-
sajul “gata pt. folosire Gust normal”.

OPRIREA APARATULUI
La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de 
clătire care nu poate fi întrerupt. 

 Atenţie! 
Pentru a nu produce daune aparatului, apăsaţi întotdeauna 
tasta pentru a efectua oprirea.       

 Pericol Arsuri! 
În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge un 
pic de apă fierbinte. 
Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi 
fierbinţi.

Pentru a opri aparatul, apăsaţi tasta (fig. 5). Aparatul 
efectuează clătirea şi apoi se opreşte. 

 Nota Bene: 
Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade lungi de timp, 
apăsaţi şi întrerupătorul general în poziţie 0 (fig. 6).
Nu apăsaţi niciodată întrerupătorul general în poz. 0 când apa-
ratul este pornit.    

SETĂRILE MENIULUI       
Argumentele care pot fi selectate din meniu sunt: Ceas, Pornire, Por-
nire automată, Decalcifiere,Temperatură, Opreşte mai târziu, Duritate 
apă, Valori din fabrică
Pentru a intra în meniul programare, apăsaţi tasta MENU’ ledul care se 
află deasupra tastei se aprinde. 
Ceas  
Dacă doriţi să reglaţi ora de pe display, procedaţi astfel:
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “CEAS”;
2.  Apăsaţi tasta CHANGE pentru a modifica ora (ţinând 

apăsată tasta, ora se modifică rapid): la sfârşit, odată 
eliberată tasta, ora setată pâlpâie;

3.  Apăsaţi tasta OK pentru a confirma;
4.  Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.
În acest fel a fost setată ora care va fi afişată când aparatul este 
oprit (stand-by).

Pornire
Odată setată funcţia “PORNIRE AUTOMATĂ DA” este necesar să 
setaţi ora de pornire automată în felul următor:
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “pornire automată”;
2.  Apăsaţi tasta CHANGE pentru a modifica ora de pornire 

(ţinând apăsată tasta, ora se modifică rapid); la sfârşit, 
odată eliberată tasta, ora de pornire setată pâlpâie;

3.  Apăsaţi tasta OK  pentru a confirma;
4.  Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.
Astfel este programată ora de pornire.

Pornire automată
Este posibilă setarea orei pentru pornirea automată astfel încât 
să găsiţi aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de 
exemplu dimineaţa) şi să puteţi face imediat cafeaua. 

 Nota Bene! 
Pentru ca această funcţie să poată fi activată, este nevoie ca 
ora să fi fost deja setată în mod corect (a se vedea par. 
precedent “Ceas”).
Pentru a seta ora de pornire automată urmaţi instrucţiunile din 
paragraful următor.
1.  Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “PORNIRE AUTOMATĂ NU” sau “POR-
NIRE AUTOMATĂ DA” (dacă funcţia a fost deja setată);

2. Apăsaţi tasta CHANGE  pentru modifica:  pe display apare 
noua selecţie;

3.  Apăsaţi tasta OK pentru a confirma;
Pentru a seta ora de pornire automată urmaţi instrucţiunile din 
paragraful următor.
Pe display apare simbolul   lângă ceas pentru a semnala 
faptul că pornirea automată a fost programată. (în stand-by).

Decalcifiere
Pentru instrucţiunile referitoare la decalcifiere, consultaţi pa-
gina 216.

Temperatura
Dacă doriţi să modificaţi temperatura apei folosite la prepara-
rea cafelei, procedaţi astfel:
1.  Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “Setare Temperatură”;
2. Apăsaţi tasta CHANGE până când temperatura dorită 

(joasă, medie, înaltă, maximă) este afişată pe display;
3.  Apăsaţi tasta OK pentru a confirma;
4.  Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.

Opreşte mai târziu (Stand by)

Este posibilă setarea opririi automate astfel încât aparatul să 
se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore 
de neutilizare.
Pentru a programa oprirea automată procedaţi după cum ur-
mează:
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “OPREŞTE MAI TÂRZIU...”;
2. Apăsaţi tasta CHANGE pentru a selecta intervalul de timp 

dorit:        la sfârşit, noua selecţie pâlpâie;
3. Apăsaţi tasta OK pentru a confirma;
4. Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.
Oprirea automată este astfel reprogramată.

Duritate apă
Pentru instrucţiunile referitoare la setarea durităţii apei 
consultaţi pagina 216.

Setările din fabrică (reset)
Prin intermediul acestei funcţii toate setările din meniu şi toa-
te programările cantităţilor revin la valorile setate din fabrică 
(înafara limbii, care rămâne cum a fost setată).
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe display 

apare mesajul “VALORI DIN FABRICĂ NU”;
2.  Apăsaţi tasta pentru modifica selecţia “VALORI DIN 

FABRICĂ DA”: noua selecţie pâlpâie;
3.  Apăsaţi tasta OK pentru a vă întoarce la setările origina-

le.  

Setarea limbii
Pentru instrucţiunile referitoare la modificarea limbii, 
consultaţi pagina 217.
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PREGĂTIREA CAFELEI
Selectarea gustului cafelei
Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală.
Puteţi alege unul dintre aceste gusturi:

Gust extra-Lejer  

Gust lejer   

Gust normal

Gust tare 

Gust extra-tare 

Pentru a modifica gustul, apăsaţi de mai multe ori tasta  
 (fig. 7) până când pe display apare gustul dorit.

Selectarea cantităţii de cafea pentru o ceaşcă
Pentru a selecta cantitatea de cafea, apăsaţi tasta 
corespunzătoare (fig. 8), conform indicaţiilor din tabelul 
următor:

Cafea Corespunzătoare Cantitate (ml)

 SCURTĂ 40 (programabil
de la 20 la 180)

 NORMALĂ 90 (programabil
de la 20 la 180)

 LUNGĂ 120 (programabil de la 20 
la 180)

 Nota Bene: 
Dacă doriţi pregătirea a două ceşti de cafea, apăsaţi tasta de 
două ori succesiv.

Programarea cantităţii
Dacă doriţi să modificaţi cantitatea cafelei pregătite, procedaţi 
astfel:
1. Aşezaţi o ceaşcă sub vârfurile distribuitorului de cafea (fig. 

9).
2.  Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta a cărei cantitate doriţi 

să o modificaţi până când pe display apare mesajul “PRO-
GRAMARE CANTITATE” şi aparatul începe distribuirea ca-
felei, apoi eliberaţi tasta;

3.  Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsaţi 
din nou tasta.

În acest moment cantitatea este programată conform noii 
setări.    

Reglarea râşniţei
Râşniţa nu trebuie să fie reglată, cel puţin la început, deoarece 
a fost setată din fabrică astfel încât să se obţină o preparare 

corectă a cafelei. Totuşi, dacă după ce aţi făcut primele cafele 
prepararea se dovedeşte a fi prea lejeră şi cu puţină cremă sau 
erogarea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar 
să efectuaţi o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gra-
dului de măcinare (fig. 10).

 Nota Bene! 
Butonul rotativ de reglare trebuie să fie învârtit doar în timp ce 
râşniţa funcţionează.

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese 
deloc, rotiţi butonul în sens orar cu o 
unitate spre numărul 7.
Pentru a obţine o cafea aromată şi pen-
tru a îmbunătăţi aspectul cremei, rotiţi 
în sens antiorar puţin câte puţin spre 
numărul 1 (nu mai mult de o unitate 

de fiecare dată deoarece cafeaua va ieşi picătură cu picătură). 

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce aţi prepa-
rat cel puţin 2 cafele consecutive. Dacă distribuirea cafe-
lei este totuşi prea rapidă sau prea lentă, este necesar să 
repetaţi ajustarea rotind butonul rotativ cu câte o unitate.

Clătire manuală

 Pericol Arsuri!
În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge 
puţină apă caldă care va fi colectată în tăviţa pentru picături 
de dedesubt. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă 
sau aburi fierbinţi.

Pentru a obţine o cafea şi mai caldă, vă sfătuim să efectuaţi o 
clătire, înainte de preparare, apăsând tasta : din erogator 
va curge puţină apă caldă care încăllzeşte circuitul intern al 
aparatului şi face cafeaua preparată să fie mai caldă.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă
Pentru a obţine o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:
• efectuaţi o clătire înainte de preparare: consultaţi para-

graful precedent “CLĂTIRE MANUALĂ”.
•  aşezaţi ceştile pe încălzitorul pentru ceşti până când ace-

stea sunt calde;
•  încălziţi ceştile cu apă caldă (folosind funcţia apă caldă);
•  setaţi din meniu, temperatura cafelei “maximă”.      

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe               

 Atenţie!
Nu utilizaţi boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoare-
ce se pot lipi de râşniţă, iar acest lucru duce la defectarea ei.
1. Intoduceţi cafeaua boabe în recipientul adecvat (fig. 11).

2.  Puneţi sub vârfurile erogatorului pentru cafea:
 -  1 ceaşcă, dacă doriţi 1 cafea (fig. 9);
 - 2 ceşti, dacă doriţi 2 cafele (fig.12).
3. Lăsaţi în jos erogatorul pentru a-l apropia cât mai mult 

posibil de ceşti: astfel obţineţi un caimac şi mai bun (fig. 
13).

4.  Apăsaţi de două ori tasta corespunzătoare tipului de di-
stribuire dorit (fig. 8).

5.  Pregătirea începe iar pe display apare lungimea şi gustul 
selectat.

 Nota Bene: 
• În timp ce aparatul prepară cafeaua poate fi oprit în orice 

moment prin apăsarea uneia dintre tastele de preparare.
•  Odată încheiată pregătirea, dacă doriţi să măriţi cantita-

tea de cafea din ceaşcă, este de ajuns să ţineţi apăsat (în 
timp de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea 
cafelei.  

Când prepararea s-a terminat, aparatul este pregătit pentru o 
nouă utilizare.

 Atenţie!
Dacă cafeaua curge picătură cu picătură sau prea repede fără 
prea mult caimac sau prea rece, citiţi recoamndările din capito-
lul “Probleme şi soluţii” (pag. 198).
În timpul utilizării, pe display pot apărea mesaje de alarmă a 
căror semnificaţie este prezentată în paragraful “Mesaje afişate 
pe display” (pag.  197).

Prepararea cafelei utilizând cafeaua măcinată

Atenţie!
• Nu introduceţi niciodată cafea pre-măcinată când apara-

tul este oprit, pentru a evita dispersia cafelei în interiorul 
aparatului şi murdărirea acestuia. În astfel de cazuri apa-
ratul poate suferi daune.

• Nu introduceţi mai mult de 1 
măsură rasă, altfel interiorul apara-
tului se poate murdări sau pâlnia se 
poate înfunda.    

       

 Nota Bene! 
Dacă utilizaţi cafeaua măcinată puteţi prepara doar câte o 
ceaşcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsaţi tasta  (fig. 14): pe display apare 
“PREGĂTITĂ PENTRU UTILIZARE MĂCINATĂ”.

2. Introduceţi în pâlnie o măsură rasă de cafea măcinată (fig. 
15).

3. Aşezaţi o ceaşcă sub vârfurile distribuitorului de cafea (fig. 
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corectă a cafelei. Totuşi, dacă după ce aţi făcut primele cafele 
prepararea se dovedeşte a fi prea lejeră şi cu puţină cremă sau 
erogarea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar 
să efectuaţi o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gra-
dului de măcinare (fig. 10).

 Nota Bene! 
Butonul rotativ de reglare trebuie să fie învârtit doar în timp ce 
râşniţa funcţionează.

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese 
deloc, rotiţi butonul în sens orar cu o 
unitate spre numărul 7.
Pentru a obţine o cafea aromată şi pen-
tru a îmbunătăţi aspectul cremei, rotiţi 
în sens antiorar puţin câte puţin spre 
numărul 1 (nu mai mult de o unitate 

de fiecare dată deoarece cafeaua va ieşi picătură cu picătură). 

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce aţi prepa-
rat cel puţin 2 cafele consecutive. Dacă distribuirea cafe-
lei este totuşi prea rapidă sau prea lentă, este necesar să 
repetaţi ajustarea rotind butonul rotativ cu câte o unitate.

Clătire manuală

 Pericol Arsuri!
În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge 
puţină apă caldă care va fi colectată în tăviţa pentru picături 
de dedesubt. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă 
sau aburi fierbinţi.

Pentru a obţine o cafea şi mai caldă, vă sfătuim să efectuaţi o 
clătire, înainte de preparare, apăsând tasta : din erogator 
va curge puţină apă caldă care încăllzeşte circuitul intern al 
aparatului şi face cafeaua preparată să fie mai caldă.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă
Pentru a obţine o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:
• efectuaţi o clătire înainte de preparare: consultaţi para-

graful precedent “CLĂTIRE MANUALĂ”.
•  aşezaţi ceştile pe încălzitorul pentru ceşti până când ace-

stea sunt calde;
•  încălziţi ceştile cu apă caldă (folosind funcţia apă caldă);
•  setaţi din meniu, temperatura cafelei “maximă”.      

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe               

 Atenţie!
Nu utilizaţi boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoare-
ce se pot lipi de râşniţă, iar acest lucru duce la defectarea ei.
1. Intoduceţi cafeaua boabe în recipientul adecvat (fig. 11).

2.  Puneţi sub vârfurile erogatorului pentru cafea:
 -  1 ceaşcă, dacă doriţi 1 cafea (fig. 9);
 - 2 ceşti, dacă doriţi 2 cafele (fig.12).
3. Lăsaţi în jos erogatorul pentru a-l apropia cât mai mult 

posibil de ceşti: astfel obţineţi un caimac şi mai bun (fig. 
13).

4.  Apăsaţi de două ori tasta corespunzătoare tipului de di-
stribuire dorit (fig. 8).

5.  Pregătirea începe iar pe display apare lungimea şi gustul 
selectat.

 Nota Bene: 
• În timp ce aparatul prepară cafeaua poate fi oprit în orice 

moment prin apăsarea uneia dintre tastele de preparare.
•  Odată încheiată pregătirea, dacă doriţi să măriţi cantita-

tea de cafea din ceaşcă, este de ajuns să ţineţi apăsat (în 
timp de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea 
cafelei.  

Când prepararea s-a terminat, aparatul este pregătit pentru o 
nouă utilizare.

 Atenţie!
Dacă cafeaua curge picătură cu picătură sau prea repede fără 
prea mult caimac sau prea rece, citiţi recoamndările din capito-
lul “Probleme şi soluţii” (pag. 198).
În timpul utilizării, pe display pot apărea mesaje de alarmă a 
căror semnificaţie este prezentată în paragraful “Mesaje afişate 
pe display” (pag.  197).

Prepararea cafelei utilizând cafeaua măcinată

Atenţie!
• Nu introduceţi niciodată cafea pre-măcinată când apara-

tul este oprit, pentru a evita dispersia cafelei în interiorul 
aparatului şi murdărirea acestuia. În astfel de cazuri apa-
ratul poate suferi daune.

• Nu introduceţi mai mult de 1 
măsură rasă, altfel interiorul apara-
tului se poate murdări sau pâlnia se 
poate înfunda.    

       

 Nota Bene! 
Dacă utilizaţi cafeaua măcinată puteţi prepara doar câte o 
ceaşcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsaţi tasta  (fig. 14): pe display apare 
“PREGĂTITĂ PENTRU UTILIZARE MĂCINATĂ”.

2. Introduceţi în pâlnie o măsură rasă de cafea măcinată (fig. 
15).

3. Aşezaţi o ceaşcă sub vârfurile distribuitorului de cafea (fig. 

9).
4. 4. Apăsaţi una dintre tastele distribuire cafea (fig. 8).
5.  Începe prepararea.
Odată terminată pregătirea, aparatul este pregătit pentru o 
nouă utilizare:   pentru a activa modul de funcţionare cu cafea 
măcinată, apăsaţi din nou tasta  . 

PREGĂTIREA  BĂUTURILOR CU LAPTE

 Nota Bene! 
Pentru a evita obţinerea laptelui cu puţină spumă, sau cu bule 
mari de aer, curăţaţi întotdeauna capacul recipientului pentru 
lapte şi duza pentru apă caldă aşa cum este descris în paragra-
ful “curăţarea recipientului pentru lapte” pag. 192 şi 195.

Umpleţi şi introduceţi recipientul pentru lapte
1. Îndepărtaţi capacul (fig. 16);
2.  Umpleţi recipientul pentru lapte cu o cantitate suficientă 

de lapte, nu depăşiţi nivelul MAX de pe recipient (fig. 17).

 Nota Bene! 
• Pentru a obţine spumă densă şi omogenă este indicată fo-

losirea laprelui degresat sau parţial degresat, din frigider 
(circa 5° C). 

3. Asiguraţi-vă că tubul care aspiră laptele este introdus bine 
în locaşul său de pe fundul capacului rezervorului pentru 
lapte (fig. 18).

4.  Puneţi la loc capacul recipientului pentru lapte. 

5.  Scoateţi erogatorul pentru apă caldă din duză (fig. 19).

6.  Cuplaţi împingând până la capătul duzei recipientul (fig. 
20):

Pregătirea cappuccino
1. După ce aţi agăţat recipientul pentru lapte (a se vedea pa-

ragraful precedent), aşezaţi o ceaşcă destul de mare sub 
vârfurile distribuitorului de cafea şi sub vârful distribuito-
rului de lapte cu spumă.

2. Apăsaţi tasta   (fig. 21). Aparatul afişează mesajul 
“CAPPUCCINO”.

 După câteva secunde, laptele spumat iese din tubul ero-
gator şi umple ceaşca de dedesubt. Laptele este întrerupt 
automat şi în continuare începe să curgă cafeaua. 

 Nota Bene! 
Dacă în timpul preparării, doriţi să întrerupeţi distribuirea 
laptelui, apăsaţi tasta  , sau pentru a întrerupe cafeaua 
apăsaţi unul ditre tastele pentru distribuirea cafelei.
Cappuccino este gata: îndulciţi pe placul dvs. şi dacă doriţi, 
adăugaţi peste spumă un pic de praf de ciocolată.
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Pregătirea laptelui cu spumă
Pentru a pregăti lapte cu spumă, procedaţi aşa cum este descris 
în paragraful precedent, apăsând de două ori consecutiv (în 
timp de două secunde) tasta   (fig.21). (fig.21). Aparatul 
afişează mesajul “LAPTE CU SPUMĂ”.

Curăţarea rezervorului pentru lapte după fiecare 
utilizare 

 Atenţie! Pericol de arsuri   
În timpul curăţării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte, 
din tubul erogator pentru lapte spumat (B5) curge puţină apă 
fierbinte. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau 
aburi fierbinţi.

Când pe display apare mesajul “Apăsaţi tasta CLEAN” care pâl-
pâie (după fiecare utilizare a funcţiilor lapte):
1. Lăsaţi rezervorul introdus în aparat (nu este necesar să 

goliţi rezervorul);
2.  Puneţi o ceaşcă sau un alt recipient sub tubul pentru lapte 

spumat;
3.  Apăsaţi tasta “CLEAN” (fig. 22) şi ţineţi-o apasată pentru 

cel puţin 8 secunde: pe display apare mesajul “Curăţare în 
curs”;

4.  Scoateţi recipientul de lapte şi curăţaţi mereu duza cu un 
burete (fig. 23). 

 Nota Bene! 
• Când pe display apare mesajul “Apăsaţi tasta CLEAN” care 

pâlpâie este oricum posibil să pregătiţi cafea sau băuturi 
cu lapte; dacă trebuie să pregătiţi mai multe ceşti de 
băuturi pe bază de lapte efectuaţi curăţarea recipientului 
după pregătirea ultimei băuturi.                          

•  Laptele rămas în recipientul de lapte poate fi păstrat în 
frigider.   

•  În anumite cazuri, pentru efectuarea curăţării este nece-
sar să aşteptaţi încălzirea aparatului, ţinând apăsată tasta 
CLEAN.

Programarea cantităţii de cafea şi de lapte din ceaşcă
Maşina a fost setată din fabrică pentru a pregăti cantităţi stan-
dard.   Dacă doriţi să modificaţi aceaste cantităţi, procedaţi în 
felul următor:
1. Puneţi o ceaşcă vârfurile erogatorului de cafea şi sub tubul 

pentru prepararea laptelui.
2. Apăsaţi tasta  şi menţineţi apăsat timp de cel puţin 8 

secunde până când pe display apare mesajul “LAPTE PEN-
TRU CAPPUCCINO PROGRAMARE CANTITATE”.

3. Eliberaţi tasta. Aparatul începe să prepare laptele.
4. Odată atinsă cantitatea de lapte dorită, apăsaţi din nou 

tasta .

5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, 
lăsând-o să curgă în ceaşcă, iar pe display apare mesajul 
“CAFEA PT. CAPPUCCINO PROGRAM. CANTITĂŢII”.

6. Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsaţi 
din nou tasta . Pregătirea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noile cantităţi.

PRODUCEREA APEI CALDE

Pregătire

 Atenţie! Pericol de arsuri.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timp ce prepară apă fier-
binte. Tubul erogatorului de apă caldă se încălzeşte în timp ce 
apa fierbinte curge şi deci trebuie să utilizaţi doar mânerul când 
vreţi să-l manevraţi.

1. Puneţi un recipient sub distribuitorul de apă (cât mai 
aproape posibil pentru a evita stropirea) (fig. 4).

2. Apăsaţi tasta (fig. 2). Pe display apare mesajul “APĂ 
CALDĂ...”.”.

4. Începe să curgă apă din erogator: Apa este întreruptă au-
tomat după circa 250 ml.

5. Pentru a întrerupe manual distribuirea de apă caldă 
apăsaţi din nou tasta . 

 Nota Bene! 
• Nu produceţi apă caldă mai mult de 3 minute consecutiv.

Modificarea cantităţii
Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui 250ml. Dacă 
doriţi să modificaţi cantitatea, procedaţi astfel:
1. Puneţi un recipient sub duză.
2. Apăsaţi tasta  până când pe display apare mesajul 

“APĂ CLDĂ PROGRAMARE CANTITATE”.
• Când apa caldă din ceaşcă atinge nivelul dorit, apăsaţi din 

nou tasta   .  
Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noua cantitate. 

CURĂŢARE

Curăţarea aparatului
Următoarele părţi ale aparatului trebuie să fie curăţate perio-
dic:
-  recipientul pentru zaţ (A15),
-  tăviţa colectare picături (A13),
-  interiorul aparatului, accesibil după ce aţi deschis uşiţa 

pentru service (A14),
-  rezervorul pentru apă (A10),
-  vârfurile distribuitorului de cafea (A16) şi a duzei pentru 

apă caldă (A9),

-  pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate (A7).
-  infuzorul (A14),
-  recipientul pentru lapte (B).

 Atenţie!
• Pentru curăţarea aparatului nu folosiţi solvenţi, detergenţi 

abrazivi sau alcool. Cu aparatele superautomate De’Lon-
ghi nu este necesară folosirea aditivilor chimici pentru 
operaţiile de curăţare.

•  Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în 
maşina de spălat vase.

•  Nu utililzaţi obiecte metalice pentru a elimina crustele sau 
depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafţele 
din metal sau din plastic.

Curăţarea containerului pentru zaţ
Când pe display apare mesajul “goliţi recipientul pentru zaţ!”, 
este necesară golirea şi curăţarea acestuia. Până când nu 
curăţaţi containerul pentru zaţ, mesajul va rămâne afişat iar 
aparatul nu mai poate prepara cafea.
Aparatul semnalează necesitatea de a goli containerul 
chiar dacă nu este plin dacă au trecut 72 de ore de la prima 
pregătire efectuată (pentru ca numărătoarea celor 72 de ore 
să fie efctuată în mod corect, aparatul nu trebuie oprit de la 
întrerupătorul general poz. 0). 
Pentru efectuarea operaţiilor de curăţare (cu aparatul pornit):
• deschideţi uşita de service din partea anterioară (fig. 24), 

extrageţi apoi tăviţa pentru colectarea picăturilor (fig. 25) 
şi curăţaţi-o.

•  Goliţi şi curăţaţi bine recipientul pentru zaţ având grijă să 
eliminaţi toate reziduurile care s-au depus pe fund. 

 Atenţie! 
Când se extrage tăviţa de colectare picături este obligatoriu  
să goliţi de fiecare dată şi containerul pentru zaţ chiar dacă nu 
este plin.
Dacă această operaţie nu este efectuată, este posibil ca atunci 
când veţi prepara cafelele următoare, containerul să se umple 
peste limita admisă şi aparatul se va infunda.

Curăţarea tăviţei pentru colectarea picăturilor 

Atenţie! 
Dacă taviţa pentru colectarea picăturilor nu este golită perio-
dic, apa poate curge peste margini şi poate intra în interiorul 
aparatului sau poate curge pe laterale aparatului. Fapt ce po-
ate defecta aparatul, suprafaţa pe care este aşezat sau zona 
înconjurătoare.

Tăviţa pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un in-
dicator plutitor (roşu) , pentru a vedea nivelul apei conţinute, 
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5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, 
lăsând-o să curgă în ceaşcă, iar pe display apare mesajul 
“CAFEA PT. CAPPUCCINO PROGRAM. CANTITĂŢII”.

6. Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsaţi 
din nou tasta . Pregătirea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noile cantităţi.

PRODUCEREA APEI CALDE

Pregătire

 Atenţie! Pericol de arsuri.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timp ce prepară apă fier-
binte. Tubul erogatorului de apă caldă se încălzeşte în timp ce 
apa fierbinte curge şi deci trebuie să utilizaţi doar mânerul când 
vreţi să-l manevraţi.

1. Puneţi un recipient sub distribuitorul de apă (cât mai 
aproape posibil pentru a evita stropirea) (fig. 4).

2. Apăsaţi tasta (fig. 2). Pe display apare mesajul “APĂ 
CALDĂ...”.”.

4. Începe să curgă apă din erogator: Apa este întreruptă au-
tomat după circa 250 ml.

5. Pentru a întrerupe manual distribuirea de apă caldă 
apăsaţi din nou tasta . 

 Nota Bene! 
• Nu produceţi apă caldă mai mult de 3 minute consecutiv.

Modificarea cantităţii
Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui 250ml. Dacă 
doriţi să modificaţi cantitatea, procedaţi astfel:
1. Puneţi un recipient sub duză.
2. Apăsaţi tasta  până când pe display apare mesajul 

“APĂ CLDĂ PROGRAMARE CANTITATE”.
• Când apa caldă din ceaşcă atinge nivelul dorit, apăsaţi din 

nou tasta   .  
Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noua cantitate. 

CURĂŢARE

Curăţarea aparatului
Următoarele părţi ale aparatului trebuie să fie curăţate perio-
dic:
-  recipientul pentru zaţ (A15),
-  tăviţa colectare picături (A13),
-  interiorul aparatului, accesibil după ce aţi deschis uşiţa 

pentru service (A14),
-  rezervorul pentru apă (A10),
-  vârfurile distribuitorului de cafea (A16) şi a duzei pentru 

apă caldă (A9),

-  pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate (A7).
-  infuzorul (A14),
-  recipientul pentru lapte (B).

 Atenţie!
• Pentru curăţarea aparatului nu folosiţi solvenţi, detergenţi 

abrazivi sau alcool. Cu aparatele superautomate De’Lon-
ghi nu este necesară folosirea aditivilor chimici pentru 
operaţiile de curăţare.

•  Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în 
maşina de spălat vase.

•  Nu utililzaţi obiecte metalice pentru a elimina crustele sau 
depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafţele 
din metal sau din plastic.

Curăţarea containerului pentru zaţ
Când pe display apare mesajul “goliţi recipientul pentru zaţ!”, 
este necesară golirea şi curăţarea acestuia. Până când nu 
curăţaţi containerul pentru zaţ, mesajul va rămâne afişat iar 
aparatul nu mai poate prepara cafea.
Aparatul semnalează necesitatea de a goli containerul 
chiar dacă nu este plin dacă au trecut 72 de ore de la prima 
pregătire efectuată (pentru ca numărătoarea celor 72 de ore 
să fie efctuată în mod corect, aparatul nu trebuie oprit de la 
întrerupătorul general poz. 0). 
Pentru efectuarea operaţiilor de curăţare (cu aparatul pornit):
• deschideţi uşita de service din partea anterioară (fig. 24), 

extrageţi apoi tăviţa pentru colectarea picăturilor (fig. 25) 
şi curăţaţi-o.

•  Goliţi şi curăţaţi bine recipientul pentru zaţ având grijă să 
eliminaţi toate reziduurile care s-au depus pe fund. 

 Atenţie! 
Când se extrage tăviţa de colectare picături este obligatoriu  
să goliţi de fiecare dată şi containerul pentru zaţ chiar dacă nu 
este plin.
Dacă această operaţie nu este efectuată, este posibil ca atunci 
când veţi prepara cafelele următoare, containerul să se umple 
peste limita admisă şi aparatul se va infunda.

Curăţarea tăviţei pentru colectarea picăturilor 

Atenţie! 
Dacă taviţa pentru colectarea picăturilor nu este golită perio-
dic, apa poate curge peste margini şi poate intra în interiorul 
aparatului sau poate curge pe laterale aparatului. Fapt ce po-
ate defecta aparatul, suprafaţa pe care este aşezat sau zona 
înconjurătoare.

Tăviţa pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un in-
dicator plutitor (roşu) , pentru a vedea nivelul apei conţinute, 

(fig. 26). Înainte de a vedea acest indicator că iese înafara tavei 
suport ceşti, este necesar să goliţi tăviţa şi să o curăţaţi.
Pentru a îndepărta tăviţa pentru colectarea picăturilor:
1. Deschideţi uşiţa service (fig. 24).
2.  Extrageţi tăviţa pentru colectare picături şi containerul 

pentru zaţ (fig. 25).
3.  Goliţi tăviţa de colectare picături şi recipientul pentru zaţ 

şi spălaţi-le;
4.  Introduceţi la loc tăviţa pentru colectare picături şi contai-

nerul pentru zaţ.
5.  Închideţi uşiţa pt. service.

Curăţarea interiorului aparatului 

 Pericol de electrocutare! 
Înainte de a efectua operaţiile de curăţare a părţilor interne, 
aparatul trebuie oprit (consultaţi par. “Oprire”, pag. 189) şi 
deconectat de la reţeaua electrică. Nu introduceţi niciodată 
aparatul în apă.

1. Controlaţi periodic (la circa fiecare 100 de cafele) ca inte-
riorul aparatului (accesibil odată ce aţi extras tăviţa pen-
tru picături) să nu fie murdar.  Dacă e necesar, eliminaţi 
depunerile de cafea cu un burete.

2.  Aspiraţi reziduurile cu un aspirator (fig. 27).

Curăţarea rezervorului de apă
1. Curăţaţi periodic (aproximativ o dată pe lună) rezervorul 

de apă (A10) cu o cârpă umedă şi puţin detergent delicat.
2.  Clătiţi bine rezervorul pentru apă după ce l-aţi curăţat ca 

să eliminaţi toate reziduurile de detergent. 

Curăţarea vârfurilor distribuitorului de cafea
1. Curăţaţi vârfurile distribuitorului de cafea cu un burete 

sau o cârpă (fig. 28).
2.  Verificaţi periodic ca orificiile distribuitorului de ca-

fea să nu fie înfundate. Dacă este necesar îndepărtaţi 
depozitările de cafea cu o scobitoare (fig. 29).

Curăţarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate         
Controlaţi periodic (circa o dată pe lună) ca pâlnia pentru intro-
ducerea cafelei măcinate (A7) să nu fie înfundată. Dacă este ne-
cesar, îndepărtaţi depunerile de cafea cu pensula din dotare.

Curăţarea infuzorului
L’infusore (A18) dev’essere pulito almeno una volta al mese.

 Atenţie! 
Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asiguraţi-vă ca maşina să fi efectuat în mod corect proce-



230

dura de oprire ( a se vedea “Oprire”, pag. 189).
2.  Deschideţi uşiţa de serviciu (fig. 24).
3.  Extrageţi tăviţa pentru colectare picături şi containerul 

zaţului (fig. 25).
4.  Apăsaţi spre interior cele două clapete roşii pentru deschi-

dere şi în acelaşi timp extrageţi infuzorul spre exterior (fig. 
30).

 Atenţie!
CLĂTIŢI NUMAI CU APĂ
NU DETERGENŢI - NU MAŞINA DE SPĂLAT VASE
Curăţaţi infuzorul fără a folosi detergenţi deoarece aceştia îl pot 
deteriora.
5. Lăsaţi aproximativ 5 minute infuzorul în apă şi apoi 

clătiţi-l la robinet.
6.  După curăţare, reintroduceţi infuzorul introducându-l în 

suport şi pe tija din partea de jos; apoi apăsaţi pe marcajul 
PUSH până când auziţi un clic de cuplare.

 Nota Bene! 
Dacă infuzorul este greu de intro-
dus, este necesar (înainte de in-
troducere) să-l aduceţi la dimen-
siunea corectă apăsându-l cu 
putere, simultan din partea 

inferioară şi cea superioară, aşa cum indică imaginea.
 
7.  După ce l-aţi introdus, asiguraţi-vă 

că cele două clapete roşii au rămas în 
exterior.

8.  Curăţaţi tăviţa pentru colectarea 
picăturilor şi containerul pentru zaţ.

9.  Închideţi uşiţa pt. service.

Curăţarea recipientului pentru lapte
Curăţaţi rezervorul pentru lapte după fiecare pregătire a lapte-
lui, aşa cum este descris în continuare:
1. Scoateţi capacul recipientului pentru lapte. 
2.  Scoateţi tubul erogator şi tubul pentru absorţie.
3. Spălaţi bine cu apă caldă şi cu un detergent delicat toate 

componentele. Puteţi să spălaţi în maşina de spălat 
vase toate componentele, aşezându-le doar în 

coşul superior al maşinii de spălat vase.
 Fiţi atenţi ca în interiorul orificiilor să nu rămână reziduuri 

de lapte.
4. Asiguraţi-vă că tubul de absorţie şi tubul erogator nu sunt 

înfundate cu reziduuri de lapte.
5. Remontaţi tubul erogator şi tubul de absorţie lapte.
6.  Puneţi la loc capacul recipientului pentru lapte. 

DECALCIFIERE
Efectuaţi decalcifierea aparatului când pe display apare (inter-
mitent) mesajul “DECALCIFIERE !” 

 Atenţie!
• Decalcifiantul conţine acizi care pot irita pielea şi ochii. 

Este absolut necesar să respectaţi avertismentele de sigu-
ranţă pe care producătorul le indică pe ambalajul decalci-
fiantului şi avertismentele cu referire la comportamentul 
pe care trebuie să îl adoptaţi în cazul contactului cu pielea 
şi ochii.

• Vă recomandăm să folosiţi doar decalcifiant De’Longhi. 
Utilizarea decalcifianţilor neadecvaţi, precum şi decalci-
fierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariţia 
defectelor neacoperite de garanţia producătorului.

1. Porniţi aparatul.
2. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “DECALCIFIERE Nu”;
2.  Apăsaţi tasta  CHANGE ;
3.  Pe display apare mesajul “DECALCIFIERE Da”.
4. Apăsaţi tasta OK pentru a confirma: pe display apare me-

sajul “DECALCIF. APĂSAŢI OK”.
5. Înainte de a confirma goliţi complet rezervorul de apă 

(A10); goliţi apoi tăviţa pentru recoltare picături (A13) şi 
recipientul pentru zaţ şi apoi puneţi-le la loc.

 Vărsaţi în recipientul de apă decalcifiant diluat cu apă 
(respectând proporţiile indicate pe ambalajul de decalci-
fiant) şi introduceţi-l la loc.       

 Aşezaţi sub duza de apă caldă un recipient cu capacitatea 
minimă de 1,5L.                        

 Atenţie! Pericol de arsuri 
Din erogator va curge apă fierbinte ce conţine acizi. Fiţi atenţi 
să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinţi.

6. Apăsaţi tasta   OK;
7. Pe display apare mesajul “DECALCIFIERE ÎN CURS...”.           

Programul de decalcifiere se activează şi lichidul decalci-
fiant curge din erogatorul pentru apă. Programul de de-
calcifiere efectuează automatic o întreagă serie de clătiri, 
la anumite intervaluri de timp, ca să elimine reziduurile de 
calcar din interiorul aparatului expresor.

După circa 30 de minute pe display apare mesajul “Clătire 
UMPLEŢI REZERVORUL!”.              
7. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu 

apă curată. Extrageţi rezervorul de apă, goliţi-l, clătiţi-l cu 
apă de la robinet, umpleţi-l cu apă curată şi introduceţi-l 
la loc: Pe display apare “CLĂTIRE...APĂSAŢI OK”.

8.  Goliţi vasul folosit pentru colectarea soluţiei de decalcifie-
re şi reaşezaţi-l sub cappuccinator

9. Apăsaţi tasta OK pentru începerea clătirii. Apa caldă curge 
din erogator şi pe display apare mesajul “LIMPEZIRE...
AŞTEPTAŢI VĂ ROG”.

10. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display apare 
mesajul “CLĂTIRE ÎNCHEIATĂ APĂSAŢI OK”.                         

11.  Apăsaţi tasta ok.
Aparatul este gata de utilizare.

PROGRAMAREA DURITĂŢII APEI
Mesajul DECALCIFIERE va fi afişat după o anumită perioadă de 
funcţionare determinată din înainte în funcţie de duritatea 
apei.
Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Este 
posibil să setaţi aparatul în funcţie de duritatea reală a apei 
folosite, operaţiunea de decalcifiere fiind necesară la intervale 
mai puţin frecvente.           

Evaluarea durităţii apei
1. Scoateţi din ambalaj testul din dotare “TOTAL HARDNESS 

TEST”.
2.  Introduceţi toată fâşia într-un pahar cu apă pentru aproxi-

mativ o secundă.
3.  Extrageţi fâşia din apă şi scuturaţi-o uşor. După circa un 

minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrăţele de culoare roşie, 
în funcţie de duritatea apei, fiecare pătrăţel corespunzând 
unei unităţi.

Nivelul 1

Nivelul  2

Nivelul 3

Nivelul 4

Setare duritate apă
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “Duritate Apă 4”;
2. Apăsaţi tasta CHANGE până când selectaţi nivelul de 

duritate indicat de banda reactivă (a se vedea paragraful 
precedent):      la sfârşitul selecţiei noua setare pâlpâie:
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coşul superior al maşinii de spălat vase.
 Fiţi atenţi ca în interiorul orificiilor să nu rămână reziduuri 

de lapte.
4. Asiguraţi-vă că tubul de absorţie şi tubul erogator nu sunt 

înfundate cu reziduuri de lapte.
5. Remontaţi tubul erogator şi tubul de absorţie lapte.
6.  Puneţi la loc capacul recipientului pentru lapte. 

DECALCIFIERE
Efectuaţi decalcifierea aparatului când pe display apare (inter-
mitent) mesajul “DECALCIFIERE !” 

 Atenţie!
• Decalcifiantul conţine acizi care pot irita pielea şi ochii. 

Este absolut necesar să respectaţi avertismentele de sigu-
ranţă pe care producătorul le indică pe ambalajul decalci-
fiantului şi avertismentele cu referire la comportamentul 
pe care trebuie să îl adoptaţi în cazul contactului cu pielea 
şi ochii.

• Vă recomandăm să folosiţi doar decalcifiant De’Longhi. 
Utilizarea decalcifianţilor neadecvaţi, precum şi decalci-
fierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariţia 
defectelor neacoperite de garanţia producătorului.

1. Porniţi aparatul.
2. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “DECALCIFIERE Nu”;
2.  Apăsaţi tasta  CHANGE ;
3.  Pe display apare mesajul “DECALCIFIERE Da”.
4. Apăsaţi tasta OK pentru a confirma: pe display apare me-

sajul “DECALCIF. APĂSAŢI OK”.
5. Înainte de a confirma goliţi complet rezervorul de apă 

(A10); goliţi apoi tăviţa pentru recoltare picături (A13) şi 
recipientul pentru zaţ şi apoi puneţi-le la loc.

 Vărsaţi în recipientul de apă decalcifiant diluat cu apă 
(respectând proporţiile indicate pe ambalajul de decalci-
fiant) şi introduceţi-l la loc.       

 Aşezaţi sub duza de apă caldă un recipient cu capacitatea 
minimă de 1,5L.                        

 Atenţie! Pericol de arsuri 
Din erogator va curge apă fierbinte ce conţine acizi. Fiţi atenţi 
să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinţi.

6. Apăsaţi tasta   OK;
7. Pe display apare mesajul “DECALCIFIERE ÎN CURS...”.           

Programul de decalcifiere se activează şi lichidul decalci-
fiant curge din erogatorul pentru apă. Programul de de-
calcifiere efectuează automatic o întreagă serie de clătiri, 
la anumite intervaluri de timp, ca să elimine reziduurile de 
calcar din interiorul aparatului expresor.

După circa 30 de minute pe display apare mesajul “Clătire 
UMPLEŢI REZERVORUL!”.              
7. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu 

apă curată. Extrageţi rezervorul de apă, goliţi-l, clătiţi-l cu 
apă de la robinet, umpleţi-l cu apă curată şi introduceţi-l 
la loc: Pe display apare “CLĂTIRE...APĂSAŢI OK”.

8.  Goliţi vasul folosit pentru colectarea soluţiei de decalcifie-
re şi reaşezaţi-l sub cappuccinator

9. Apăsaţi tasta OK pentru începerea clătirii. Apa caldă curge 
din erogator şi pe display apare mesajul “LIMPEZIRE...
AŞTEPTAŢI VĂ ROG”.

10. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display apare 
mesajul “CLĂTIRE ÎNCHEIATĂ APĂSAŢI OK”.                         

11.  Apăsaţi tasta ok.
Aparatul este gata de utilizare.

PROGRAMAREA DURITĂŢII APEI
Mesajul DECALCIFIERE va fi afişat după o anumită perioadă de 
funcţionare determinată din înainte în funcţie de duritatea 
apei.
Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Este 
posibil să setaţi aparatul în funcţie de duritatea reală a apei 
folosite, operaţiunea de decalcifiere fiind necesară la intervale 
mai puţin frecvente.           

Evaluarea durităţii apei
1. Scoateţi din ambalaj testul din dotare “TOTAL HARDNESS 

TEST”.
2.  Introduceţi toată fâşia într-un pahar cu apă pentru aproxi-

mativ o secundă.
3.  Extrageţi fâşia din apă şi scuturaţi-o uşor. După circa un 

minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrăţele de culoare roşie, 
în funcţie de duritatea apei, fiecare pătrăţel corespunzând 
unei unităţi.

Nivelul 1

Nivelul  2

Nivelul 3

Nivelul 4

Setare duritate apă
1. Intraţi în meniu şi apăsaţi tasta NEXT până când pe di-

splay apare mesajul “Duritate Apă 4”;
2. Apăsaţi tasta CHANGE până când selectaţi nivelul de 

duritate indicat de banda reactivă (a se vedea paragraful 
precedent):      la sfârşitul selecţiei noua setare pâlpâie:

3. Apăsaţi tasta OK pentru a confirma setarea;
4. Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta MENU ’: ledul care se 

află deasupra tastei se aprinde.
Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noua setare pen-
tru duritatea apei.

SETAREA LIMBII
Dacă doriţi să schimbaţi limba, când aparatul este pornit, 
apăsaţi tasta change timp de cel puţin 5 secunde până când 
mesajul de instalare este afişat în diferite limbi. Apoi alegeţi 
limba dorită procedând aşa cum a fost descris în “Prima punere 
în funcţiune a aparatului”.

DATE TEHNICE
Tensiune:  220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Consum:   1450W
Presiune:  15 bar
Capacitate rezervor apă:  1,8 L
Dimensiuni LxHxP:  280x375x360 mm
Lungime cablu:  1,5 m
Greutate:   10,5 Kg
Capacitate max. recipient cafea boabe  200 g

Aparatul respectă prevederile următoarelor directive 
CE:

• Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE şi modificările 
succesive;

• Directiva EMC 2004/108/CE şi rectificările succesive;
• Regulamentul European Stand-by 1275/2008 
• Materialele şi obiectele destinate contactului cu produse-

le alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentu-
lui European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ
  

 Conform Directivei Europene 2002/96/CE, nu elimi-
naţi aparatul împreună cu deşeurile menajere ci de-
pozitaţi-le la un centru oficial de colectare separată a 
deşeurilor.
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MESAJE AFIŞATE PE DISPLAY             
MESAJ AFIŞAT          CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE

UMPLEŢI REZERVORUL! Apa din rezervor nu este suficientă Umpleţi rezervorul de apă si/sau introduceţi-l 
corect, apăsând până când se simte agăţarea 
acestuia.

MĂCINARE PREA FINĂ 
REGLAŢI RÂŞNIŢA 

alternat cu...

INTRODUCEŢI DUZA PENTRU 
APĂ ŞI APĂSAŢI OK

Cafeaua este prea fină, aşadar cafeaua iese 
foarte lent sau nu iese deloc.

Repetaţi procesul de prepare cafea şi rotiţi 
butonul rotativ pentru reglarea gradului de 
măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens 
orar, în timp ce expresorul funcţionează. Dacă 
după ce aţi pregătit 2 cafele distribuirea cafe-
lei este încă prea lentă, repetaţi operaţiunea 
de corectare rotind butonul cu încă o unitate.           
Dacă problema persistă, apăsaţi OK pentru a 
face ca apa să iasă prin distribuitor până când 
distribuirea este regulată.

INTRODUCEŢI EROGATOR APĂ! Erogatorul de apă nu este introdus sau este 
introdus greşit.

Introduceţi erogatorul apă până la capăt.

GOLIŢI RECIPIENT ZAŢ! Recipientul pentru zaţ este plin sau au tre-
cut mai mult de 3 zile de la prima pregătire ( 
această funcţie garantează o corectă igienă a 
aparatului).

Goliţi recipientul pentru zaţ şi curăţaţi-l, apoi 
introduceţi-l la loc. Important: când se extrage 
tăviţa de colectare picături este obligatoriu să 
goliţi de fiecare dată şi containerul pentru zaţ 
chiar dacă nu este plin. Dacă această operaţie 
nu este efectuată, este posibil ca atunci când 
veţi prepara cafelele următoare, recipientul să 
se umple peste limita admisă şi aparatul să se 
înfunde.

INTRODUCEŢI RECIPIENT ZAŢ! După curăţare, nu aţi intodus recipientul pen-
tru zaţ.

Deschideţi uşiţa de serviciu, scoateţi tăviţa de 
colectare picături şi puneţi la loc recipientul 
pentru zaţ.

INTRODUCEŢI CAFEA 
MĂCINATĂ

A fost selecţionată funcţia “cafea măcinată”, 
dar nu a fost adăugată cafeaua deja măcinată 
în pâlnie.

Introduceţi cafea măcinată în pâlnie sau 
deselectaţi funcţia cafea măcinată.           

DECALCIFIERE! Indică faptul că este necesar să efectuaţi de-
calcifierea aparatului.

Trebuie să efectuaţi cât mai repede posibil 
programul de decalcifiere descris în cap. “De-
calcifiere”.

REDUCEŢI DOZA DE CAFEA! S-a utilizat prea multă cafea. Selectaţi un gust mai lejer sau reduceţi cantita-
tea de cafea măcinată.                 

UMPLEŢI RECIPIENT BOABE! Cafeaua boabe s-a terminat. Umpleţi recipientul pentru cafea boabe.

Pâlnia pentru cafea măcinată este înfundată. Goliţi pâlnia aşa cum este descris în par. 
“Curăţarea pâlniei pentru introducerea cafelei”.

INTRODUCEŢI GRUPUL 
INFUZOR!

După curăţare infuzorul nu a fost reintrodus Introduceţi infuzorul după cum este descris în 
paragraful“Curăţarea infuzorului”.

ÎNCHIDEŢI UŞIŢA!   Uşiţa service este deschisă. Închideţi uşiţa pt. service.

PROBLEME ŞI SOLUŢII
În continuare sunt enumerate câteva posibile anomalii.
Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactaţi Asistenţa Tehnică.

PROBLEMĂ CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE

Cafeaua nu este caldă. Ceştile nu au fost pre-încălzite • Activaţi suportul încălzire ceşti şi lăsaţi 
ceştile timp de cel puţin 20 de minute 
pentru a le încălzi.

• Încălziţi ceştile clătindu-le cu apă caldă 
(folosind funcţia apă caldă).                           

Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 mi-
nute de la ultima cafea făcută.

Înainte de a pregăti cafeaua încălziţi infuzorul 
cu ajutorul funcţiei clătire.

Temperatura setată a cafelei este mică. Setaţi din meniu o temperatură mai înaltă.

Cafeaua nu are caimac 
suficient.

Cafeaua nu este măcinată suficient de fin. Rotiţi butonul rotativ pentru reglarea gradului 
de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în 
sens antiorar în timp ce râşniţa funcţionează 
(fig. 8). Modificaţi în mod treptat până când 
obţineţi prepararea satisfăcătoare. Efectul este 
vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.

Amestecul de cafea nu este adecvat. Folosiţi un amestec de cafea special, pentru 
aparate expreso.

Cafeaua curge prea încet sau 
picătură după picătură.

Cafeaua este măcinată prea fin. Rotiţi butonul rotativ pentru reglarea gradu-
lui de măcinare cu o treaptă spre numărul 11 
în sens orar în timp ce râşniţa funcţionează 
(fig. 7). Modificaţi în mod treptat până când 
obţineţi prepararea satisfăcătoare. Efectul este 
vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.

Cafeaua nu iese prin vârfuri ci 
de-a lungul uşiţei service                        

Vârfurile sunt înfundate cu pulbere de cafea 
uscată.

Curăţaţi vârfurile cu o scobitoare, un burete sau 
o periuţă cu perii duri.                       

S-a blocat disp. transport cafea din interiorul 
uşiţei pt.sevice.

Curăţaţi bine dispozitivul de transport cafea, 
mai ales în zona închizătorilor.

INTRODUCEŢI RECIPIENTUL 
PENTRU LAPTE

Recipientul pentru lapte nu a fost introdus 
corect.

Introduceţi în mod corect recipientul de lapte 
până la capăt.                        

APĂSAŢI TASTA CLEAN! A fost erogat lapte, de aceea este necesar să 
efectuaţi curăţarea tuburilor interne ale reci-
pientului pentru lapte

Apăsaţi tasta “CLEAN” şi ţineţi-o apăsată timp 
de cel puţin 8 secunde: pe display apare me-
sajul “CURĂŢARE ÎN CURs”;

ALARMĂ GENERICĂ! Interiorul aparatului este foarte murdar. Curăţaţi bine aparatul aşa cum a fost descris 
în par. “curăţare şi întreţinere” Dacă după 
curăţare, aparatul încă mai afişează mesajul, 
contactaţi un centru pentru asistenţă.
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MESAJE AFIŞATE PE DISPLAY             
MESAJ AFIŞAT          CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE

UMPLEŢI REZERVORUL! Apa din rezervor nu este suficientă Umpleţi rezervorul de apă si/sau introduceţi-l 
corect, apăsând până când se simte agăţarea 
acestuia.

MĂCINARE PREA FINĂ 
REGLAŢI RÂŞNIŢA 

alternat cu...

INTRODUCEŢI DUZA PENTRU 
APĂ ŞI APĂSAŢI OK

Cafeaua este prea fină, aşadar cafeaua iese 
foarte lent sau nu iese deloc.

Repetaţi procesul de prepare cafea şi rotiţi 
butonul rotativ pentru reglarea gradului de 
măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens 
orar, în timp ce expresorul funcţionează. Dacă 
după ce aţi pregătit 2 cafele distribuirea cafe-
lei este încă prea lentă, repetaţi operaţiunea 
de corectare rotind butonul cu încă o unitate.           
Dacă problema persistă, apăsaţi OK pentru a 
face ca apa să iasă prin distribuitor până când 
distribuirea este regulată.

INTRODUCEŢI EROGATOR APĂ! Erogatorul de apă nu este introdus sau este 
introdus greşit.

Introduceţi erogatorul apă până la capăt.

GOLIŢI RECIPIENT ZAŢ! Recipientul pentru zaţ este plin sau au tre-
cut mai mult de 3 zile de la prima pregătire ( 
această funcţie garantează o corectă igienă a 
aparatului).

Goliţi recipientul pentru zaţ şi curăţaţi-l, apoi 
introduceţi-l la loc. Important: când se extrage 
tăviţa de colectare picături este obligatoriu să 
goliţi de fiecare dată şi containerul pentru zaţ 
chiar dacă nu este plin. Dacă această operaţie 
nu este efectuată, este posibil ca atunci când 
veţi prepara cafelele următoare, recipientul să 
se umple peste limita admisă şi aparatul să se 
înfunde.

INTRODUCEŢI RECIPIENT ZAŢ! După curăţare, nu aţi intodus recipientul pen-
tru zaţ.

Deschideţi uşiţa de serviciu, scoateţi tăviţa de 
colectare picături şi puneţi la loc recipientul 
pentru zaţ.

INTRODUCEŢI CAFEA 
MĂCINATĂ

A fost selecţionată funcţia “cafea măcinată”, 
dar nu a fost adăugată cafeaua deja măcinată 
în pâlnie.

Introduceţi cafea măcinată în pâlnie sau 
deselectaţi funcţia cafea măcinată.           

DECALCIFIERE! Indică faptul că este necesar să efectuaţi de-
calcifierea aparatului.

Trebuie să efectuaţi cât mai repede posibil 
programul de decalcifiere descris în cap. “De-
calcifiere”.

REDUCEŢI DOZA DE CAFEA! S-a utilizat prea multă cafea. Selectaţi un gust mai lejer sau reduceţi cantita-
tea de cafea măcinată.                 

UMPLEŢI RECIPIENT BOABE! Cafeaua boabe s-a terminat. Umpleţi recipientul pentru cafea boabe.

Pâlnia pentru cafea măcinată este înfundată. Goliţi pâlnia aşa cum este descris în par. 
“Curăţarea pâlniei pentru introducerea cafelei”.

INTRODUCEŢI GRUPUL 
INFUZOR!

După curăţare infuzorul nu a fost reintrodus Introduceţi infuzorul după cum este descris în 
paragraful“Curăţarea infuzorului”.

ÎNCHIDEŢI UŞIŢA!   Uşiţa service este deschisă. Închideţi uşiţa pt. service.

PROBLEME ŞI SOLUŢII
În continuare sunt enumerate câteva posibile anomalii.
Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactaţi Asistenţa Tehnică.

PROBLEMĂ CAUZA POSIBILĂ SOLUŢIE

Cafeaua nu este caldă. Ceştile nu au fost pre-încălzite • Activaţi suportul încălzire ceşti şi lăsaţi 
ceştile timp de cel puţin 20 de minute 
pentru a le încălzi.

• Încălziţi ceştile clătindu-le cu apă caldă 
(folosind funcţia apă caldă).                           

Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 mi-
nute de la ultima cafea făcută.

Înainte de a pregăti cafeaua încălziţi infuzorul 
cu ajutorul funcţiei clătire.

Temperatura setată a cafelei este mică. Setaţi din meniu o temperatură mai înaltă.

Cafeaua nu are caimac 
suficient.

Cafeaua nu este măcinată suficient de fin. Rotiţi butonul rotativ pentru reglarea gradului 
de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în 
sens antiorar în timp ce râşniţa funcţionează 
(fig. 8). Modificaţi în mod treptat până când 
obţineţi prepararea satisfăcătoare. Efectul este 
vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.

Amestecul de cafea nu este adecvat. Folosiţi un amestec de cafea special, pentru 
aparate expreso.

Cafeaua curge prea încet sau 
picătură după picătură.

Cafeaua este măcinată prea fin. Rotiţi butonul rotativ pentru reglarea gradu-
lui de măcinare cu o treaptă spre numărul 11 
în sens orar în timp ce râşniţa funcţionează 
(fig. 7). Modificaţi în mod treptat până când 
obţineţi prepararea satisfăcătoare. Efectul este 
vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.

Cafeaua nu iese prin vârfuri ci 
de-a lungul uşiţei service                        

Vârfurile sunt înfundate cu pulbere de cafea 
uscată.

Curăţaţi vârfurile cu o scobitoare, un burete sau 
o periuţă cu perii duri.                       

S-a blocat disp. transport cafea din interiorul 
uşiţei pt.sevice.

Curăţaţi bine dispozitivul de transport cafea, 
mai ales în zona închizătorilor.

INTRODUCEŢI RECIPIENTUL 
PENTRU LAPTE

Recipientul pentru lapte nu a fost introdus 
corect.

Introduceţi în mod corect recipientul de lapte 
până la capăt.                        

APĂSAŢI TASTA CLEAN! A fost erogat lapte, de aceea este necesar să 
efectuaţi curăţarea tuburilor interne ale reci-
pientului pentru lapte

Apăsaţi tasta “CLEAN” şi ţineţi-o apăsată timp 
de cel puţin 8 secunde: pe display apare me-
sajul “CURĂŢARE ÎN CURs”;

ALARMĂ GENERICĂ! Interiorul aparatului este foarte murdar. Curăţaţi bine aparatul aşa cum a fost descris 
în par. “curăţare şi întreţinere” Dacă după 
curăţare, aparatul încă mai afişează mesajul, 
contactaţi un centru pentru asistenţă.
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Cafeaua nu curge dintr-un 
vârf sau din ambele vârfuri ale 
erogatorului.

Vârfurile sunt înfundate. Curăţaţi vârfurile cu o scobitoare (fig. 26).

Laptele are bule mari sau 
curge cu întreruperi din tubul 
erogator lapte

Laptele nu este suficient de rece sau nu este 
degresat parţial.

Este de preferat să folosiţi lapte degresat to-
tal, sau degresat parţial, cu o temperatură de 
circa 5°C (din frigider). Dacă totuşi rezultatul 
obţinut nu este cel dorit, schimbaţi marca 
laptelui.

Capacul rezervorului pentru lapte este murdar Curăţaţi capacul aşa cum a fost descris în cap. 
“Curăţare recipient lapte”

Laptele nu are spumă    Capacul rezervorului pentru lapte este murdar Curăţaţi capacul aşa cum a fost descris în cap. 
“Curăţare recipient lapte”

Aparatul nu porneşte  Ştecărul nu este introdus în priză. Introduceţi ştecărul în priză.

Întrerupătorul general nu este pornit. Apăsaţi întrerupătorul în poziţie I (fig. 29).

Laptele nu curge din tubul 
erogator.

Capacul rezervorului pentru lapte este murdar Curăţaţi capacul aşa cum a fost descris în cap. 
“Curăţare recipient lapte”


