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acest manual, in intregime, inainte de a utiliza aparatul.
Ma$ina pentru cafea espresso pe care aii cumparat-o a fost proiectata $i construita cu metode $i
tehnologii inovatoare, care asigura calitate $i fiabilitate in timp. Acest manual va va permite sa
cunoa$teii avantajele de care beneficiati pentru ca aii ales marca noastra. Tn el Yeti gasi
recomandari privind modul optim de utilizare a posibilitatilor ma$inii, intretinerea sa eficienta $i ce
este de facut in caz ca apar probleme.

Producatorul i$i rezerva dreptul de a aduce eventuale imbunatatiri $ilsau modificari produsului. Se
garanteaza ca acest manual reflecta situaiia tehnicii din momentul comercializarii ma$inii. Cu
aceasta ocazie, invitam pe stimaiii no~tri clienti sa ne semnaleze eventualele propuneri de
imbunataiire, atat pentru prod us, cat $i pentru manual.

2. MAsURI DE PRECAUTIE GENERALE,
• Dupa ce ati scos ambalajul, verificati integritatea aparatului: daca aveti indoieli, nu-I utilizati $i

adresati-va direct vanzatorului.
• Elementele ambalajului nu trebuie sa fie lasate la indemana copiilor, intrucat reprezinta 0

potentiala sursa de pericol.

• Se recomanda sa se pastreze ambalajul pana la expirarea garantiei.

• Tnainte de a utiliza ma~ina, asiguraii-va ca tensiunea din reiea corespunde cu indicaiiile de pe
placuta cu datele tehnice ale ma$inii.

• Instalarea trebuie efectuata in conformitate cu normele de siguranta in vigoare, de catre
personal calificat ~i pregatit.

• 0 instalare gre$ita poate produce pagube persoanelor, bunurilor sau animalelor.
• Sigurania acestui aparat este totala doar cand este conectat la 0 instalatie de impamantare

eficienta, realizata conform normelor de siguranta in vigoare. E important sa verificati aceasta
cerinia ~i, in caz ca aveii dUbii, sa solicitaii un control amanuntit al instalatiei de catre personalul
calificat. Producatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele pagube produse din
cauza unei instalatii neadecvate de impamantare.

• Nu se recomanda utilizarea prelungitoarelor sau a adaptoarelor electrice cu prize multiple. Daca
utilizarea lor este indispensabila, folosiii numai adaptoare simple sau multiple $i prelungitoare
care sa corespunda normelor de siguranta in vigoare. Nu depa~iti niciodata valoarea puterii in
kW indicata pe adaptorul simplu ~i pe prelungitoare $i cea a puterii maxi me indicate pe adaptor.

• Ma$ina pentru cafea espresso este destinata prepararii bauturilor calde. precum cafea, ceai.
lapte cald. Acest aparat trebuie sa fie destinat doar uzului pentru care a fost construit. Orice alta
intrebuintare este considerata improprie $i, prin urmare, periculoasa. Producatorul nu poate fi
considerat responsabil pentru eventualele pagube produse din cauza unei utilizari gre~ite ~i
nerezonabile.

• Utilizarea unui aparat electric trebuie sa respecte anumite norme de siguranta:
- nu atingeti aparatul cand aveii mainile sau picioarele ude sau umede;
- nu utilizati aparatul cand sunteti desculti:
- nu utilizati prelungitoare in inca peri utilizate pentru dU$ sau baie:
- nu trageti de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de la priza;
- nu lasati aparatul expus la agentii atmosferici (ploaie, soare etc.);
- nu permiteti ca aparatul sa fie utilizat de copii sau de persoane cu handicap.

• Tnainte de a efectua orice operatie de intretinere, dezactivati aparatul deconectandu-I de la
reteaua electrica.

CITITI CU ATENTIE 
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acest manual, în întregime, înainte de a utiliza aparatul. 

Maşina pentru cafea espresso pe care aţi cumpărat-o a fost proiectată şi construită cu metode şi 

tehnologii inovatoare, care asigură calitate şi fiabilitate în timp. Acest manual vă va permite să 

cunoaşteţi avantajele de care beneficiaţi pentru că aţi ales marca noastră. în el veţi găsi 

recomandări privind modul optim de utilizare a posibilităţilor maşinii, întreţinerea sa eficientă şi ce 

este de făcut în caz că apar probleme. 

1. CUM SE UTILIZEAZĂ ACEST MANUAL 

Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce eventuale îmbunătăţiri şi/sau modificări produsului. Se 

garantează că acest manual reflectă situaţia tehnicii din momentul comercializării maşinii. Cu 

această ocazie, invităm pe stimaţii noştri clienţi să ne semnaleze eventualele propuneri de 

îmbunătăţire, atât pentru produs, cât şi pentru manual. 

2. MĂSURI DE PRECAUTIE GENERALE 
' 

• După ce aţi scos ambalajul, verificaţi integritatea aparatului; dacă aveţi îndoieli, nu-l utilizaţi şi 

adresaţi-vă direct vânzătorului. 

• Elementele ambalajului nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, întrucât reprezintă o 

potenţială sursă de pericol. 

• Se recomandă să se păstreze ambalajul până la expirarea garanţiei. 

• înainte de a utiliza maşina, asiguraţi-vă că tensiunea din reţea corespunde cu indicaţiile de pe 

plăcuţa cu datele tehnice ale maşinii. 

• Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu normele de siguranţă în vigoare, de către 

personal calificat şi pregătit. 

• O instalare greşită poate produce pagube persoanelor, bunurilor sau animalelor. 

• Siguranţa acestui aparat este totală doar când este conectat la o instalaţie de împământare 

eficientă. realizată conform normelor de siguranţă în vigoare. E important să verificaţi această 

cerinţă şi, în caz că aveţi dubii, să solicitaţi un control amănunţit al instalaţiei de către personalul 

calificat. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele pagube produse din 

cauza unei instalaţii neadecvate de împământare. 

• Nu se recomandă utilizarea prelungitoarelor sau a adaptoarelor electrice cu prize multiple. Dacă 

utilizarea lor este indispensabilă, folosiţi numai adaptoare simple sau multiple şi prelungitoare 

care să corespundă normelor de siguranţă în vigoare. Nu depăşiţi niciodată valoarea puterii în 

kW indicată pe adaptorul simplu şi pe prelungitoare şi cea a puterii maxime indicate pe adaptor. 

• Maşina pentru cafea espresso este destinată preparării băuturilor calde. precum cafea. ceai, 

lapte cald. Acest aparat trebuie să fie destinat doar uzului pentru care a fost construit Orice altă 

întrebuinţare este considerată improprie şi, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi 

considerat responsabil pentru eventualele pagube produse din cauza unei utilizări greşite şi 

nerezonabile. 

• Utilizarea unui aparat electric trebuie să respecte anumite norme de siguranţă: 

- nu atingeţi aparatul când aveţi mâinile sau picioarele ude sau umede; 

- nu utilizaţi aparatul când sunteţi desculţi; 

- nu utilizaţi prelungitoare în încăperi utilizate pentru duş sau baie; 

- nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de la priză; 

- nu lăsaţi aparatul expus la agenţii atmosferici (ploaie. soare etc.); 

- nu permiteţi ca aparatul să fie utilizat de copii sau de persoane cu handicap. 

• înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, dezactivaţi aparatul deconectându-l de la 

reţeaua electrică. 

94 



• Pentru operatiunile de curatare zilnica, respectati cu strictete indicatiile din acest manual.
• in caz de defectare sau de functionare defectuoasa, deconectati aparatul de la reteaua electrica

~i nu Tncercati sa-I reparati, ci chemati un tehnician specializat.
• Eventualele reparatii trebuie sa fie efectuate numai de catre firma producatoare sau de un centru

de asistenta autorizat, utilizandu-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea acestei
norme compromite siguranta aparatului ~i duce la anularea garantiei.

• in cazul deteriorarii cablului de alimentare al aparatului, opriti ma~ina ~i fnlocuiti cablul cu unul
care sa aiba acelea~i caracteristici.

• Daca hotarati sa nu mai utilizati aparatul, se recomanda sa-I deconectati de la reteaua electrica.
• Pentru a garanta eficienta ma~inii ~ipentru corecta sa functionare, este indispensabil sa

respectati indicatiile producatorului, cerand personalului calificat sa efectueze operatiunile de
fntretinere periodica.

• Nu atingeti niciodata blocul de preparare, deoarece este foarte fierbinte.
• Nu puneti mainile sau alte parti ale corpului fn directia distribuitorului de cafea sau a duzei pentru

abur ~i apa fierbinte. Aburii ~i apa care ies din duza pot provoca arsuri.

• in timpul functionarii, duzele pentru abur ~i apa ~i cupele portfiltru sunt fierbinti ~i trebuie manuite
cu grija, doar fn punctele prevazute.

• Daca asupra ma~inii intervine 0 persoana neautorizata, se anuleaza garantia.

tensiune alimentare

frecventa

putere maxima absorbita

230V

50 Hz

1872 W

functionare completa: cafea + abur

functionare doar cafea, fara abur

functionare doar rezervor abur

capacitate rezervor apa

capacitate ra:?nita cafea

numar cafele de 7 gr/doza

capacitate tavita de evacuare

2,51itri

250 gr

35 cafele

1 litru

neta ma~ina

ambalaj

neta sertar (oPtional)

27,5 kg

1 kg

4,5 kg

• Pentru operaţiunile de curăţare zilnică. respectaţi cu stricteţe indicaţiile din acest manual. 

• în caz de defectare sau de funcţionare defectuoasă. deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică 

şi nu încercaţi să-l reparaţi, ci chemaţi un tehnician specializat. 

• Eventualele reparaţii trebuie să fie efectuate numai de către firma producătoare sau de un centru 

de asistenţă autorizat. utilizându-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea acestei 

norme compromite siguranţa aparatului şi duce la anularea garanţiei. 

• în cazul deteriorării cablului de alimentare al aparatului, opriţi maşina şi înlocuiţi cablul cu unul 

care să aibă aceleaşi caracteristici. 

• Dacă hotărâţi să nu mai utilizaţi aparatul, se recomandă să-l deconectaţi de la reţeaua electrică. 

• Pentru a garanta eficienţa maşinii şi pentru corecta sa funcţionare, este indispensabil să 

respectaţi indicaţiile producătorului, cerând personalului calificat să efectueze operaţiunile de 

întreţinere periodică. 

• Nu atingeţi niciodată blocul de preparare. deoarece este foarte fierbinte. 

• Nu puneţi mâinile sau alte părţi ale corpului în direcţia distribuitorului de cafea sau a duzei pentru 

abur şi apă fierbinte. Aburii şi apa care ies din duză pot provoca arsuri. 

• în timpul funcţionării, duzele pentru abur şi apă şi cupele portfiltru sunt fierbinţi şi trebuie mânuite 

cu grijă, doar în punctele prevăzute. 

• Dacă asupra maşinii intervine o persoană neautorizată. se anulează garanţia. 

3. DATE TEHNICE 

tensiune alimentare 230V 

frecvenţă 50 Hz 

putere maximă absorbită 1872W 

·. 

funcţionare completă: cafea + abur 0,078 kWh 

funcţionare doar cafea, fără abur 0,037 kWh 

funcţionare doar rezervor abur 0.041 kWh 

capacitate rezervor apă 2,5 litri 

capacitate râşniţă cafea 250 gr 

număr cafele de 7 gr/doză 35 cafele 

capacitate tăviţă de evacuare 1 litru 

greutate netă maşină 27,5 kg 

greutate ambalaj 1 kg 

greutate netă sertar (opţional} 4,5 kg 
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FĂRĂ SERTAR 
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4. DESCRIERE GENERALA

1. Rezervor apa
2. Panou comanda
3. Ra~nita cafea
4. Oispozitiv presare cafea
5. Buton reglare ra~nire cafea
6. Tntrerupator rezervor abur
7. Tntrerupator general 18------
8. Cablu de alimentare
9. Oistribuitor cafea ra~nita 17 ......---

10. Sertar pentru obiecte (oPtional)
11. Loca~ul portfiltrului
12. Becul compartimentului de

distribuire
13. Clapeta deblocare/blocare
14. Tavita colectare apa 16 IS 14 3 10
15. Gratar-suport pentru ce~ti
16. Oistribuitor cafea
17. Ouza pentru aburlspuma de lapte
18. Ouza apa fierbinte

Semnallzare
lipsa apa

ON/OFF
(PornitlOprlt)

+
Aprlnderea
becuiul din

compartlment

4. DESCRIERE GENERALĂ 

1. Rezervor apă 

2. Panou comandă 

3. Râşniţă cafea 

4. Dispozitiv presare cafea 

5. Buton reglare râşnire cafea 

6. Întrerupător rezervor abur 

7. Întrerupător general 

8. Cablu de alimentare 

9. Distribuitor cafea râşnită 

10. Sertar pentru obiecte (opţional) 

11. Locaşul portfiltrului 

12. Becul compartimentului de 
distribuire 

13. Clapetă deblocare/blocare 

14. Tăviţă colectare apă 

15. Grătar-suport pentru ceşti 

16. Distribuitor cafea 

17. Duză pentru abur/spumă de lapte 

18. Duză apă fierbinte 

5. PANOUL DE COMANDĂ 

2 cafele espresso 2 '"calfe lungo" 

2 
\ 

15 14 

Apă fierbinte 

3 12 

Semnalizare 
lipsă apă 

ON,o,f I I ! li 
';;~~;;·, -jcmjmj~jrJjl!ijmj~B 
compartiment I I I I 

1 cafea espresso 1 ·calfe lungo" Programare Abur 
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Pregatirea ma~inii $i operatiile de instalare trebuie sa fie efectuate doar de catre personal calificat.
Utilizatorul trebuie sa fie suficient de pregatit pentru a putea utiliza corect ma~ina. De asemenea, se
recomanda sa nu se efectueze interventii asupra acesteia, care sa Ii modifice modul de functionare.

6.2 MATERIALUL DIN DOTARE

• 2 buc. prisme de polistiren (A)
• 2 buc. ghidaje ma~ina (B) compuse din: ghidaj intern mic (Bi) ghidaje externe mari (Be)
• 1 buc. ~ablon pentru efectuarea gaurilor (C)
• 6 buc. ~uruburi autofiletante (0)
• 2 buc. suporturi baza (E)
• 4 buc. ~uruburi M4x6 (F)
• 4 buc. ~uruburi M4 autoblocante (G)
• 8 buc. ~uruburi M4x12 cu ~aiM sudata (H)
• 1 buc. pl,lcuta cu pivot de fixare (I)

• 2 ~uruburi autoflletante pentru fixarea placutei (L)

6.3 INSTRUMENTE NECESARE

• borma~ina
• burghiu diametru 2 mm

• sula
• ~urubelnita in stea
• cheie imbus CH 3
• cheie fixa CH 7

• metru

• La mobilele pentru incorporare, componentele trebuie sa fie asamblate cu lianti rezistenti la
caldura: materialele ~i liantii neadecvati pot cauza deformari ~i pot duce la dezlipirea
componentelor

• Mobila trebuie sa permita trecerea Iibera a conexiunilor electrice.
• Mobila in care este introdusa ma~ina trebuie sa fie suficient de robusta, fncat sa suporte

greutatea aparatului.

• Ma~ina trebuie sa fie montata intr-un mod sigur. in ni~a prevazuta.
• Ma~ina trebuie sa fie introdusa fntr-un dulap-soldat, garantandu-se in orice gaz 0 aerisire

sUficienta fn spate.

6. INSTALAREA MAŞINII 

6.1 INTRODUCERE 

Pregătirea maşinii şi operaţiile de instalare trebuie să fie efectuate doar de către personal calificat. 

Utilizatorul trebuie să fie suficient de pregătit pentru a putea utiliza corect maşina. De asemenea, se 

recomandă să nu se efectueze intervenţii asupra acesteia, care să îi modifice modul de funcţionare. 

6.2 MATERIALUL DIN DOTARE 

• 2 buc. prisme de polistiren (A) 

• 2 buc. ghidaje maşină (8) compuse din: ghidaj intern mic (Bi) ghidaje externe mari (Se) 

• 1 buc. şablon pentru efectuarea găurilor (C) 

• 6 buc. şuruburi autofiletante (D) 

• 2 buc. suporturi bază (E) 

• 4 buc. şuruburi M4x6 (F) 

• 4 buc. şuruburi M4 autoblocante (G) 

• 8 buc. şuruburi M4x12 cu şaibă sudată (H) 

• 1 buc. plăcuţă cu pivot de fixare (I) 

• 2 şuruburi autof1letante pentru fixarea plăcuţei (L) 

6.3 INSTRUMENTE NECESARE 

• bormaşină 

• burghiu diametru 2 mm 

• sulă 

• şurubelniţă în stea 

• cheie imbus CH 3 

• cheie fixă CH 7 

• metru 

6.4 CARACTERISTICILE MOBILEI 

• La mobilele pentru încorporare, componentele trebuie să fie asamblate cu lianţi rezistenţi la 

căldură: materialele şi lianţii neadecvaţi pot cauza deformări şi pot duce la dezlipirea 

componentelor 

• Mobila trebuie să permită trecerea liberă a conexiunilor electrice. 

• Mobila în care este introdusă maşina trebuie să fie suficient de robustă. încât să suporte 

greutatea aparatului. 

• Maşina trebuie să fie montată într-un mod sigur. în nişa prevăzută. 

• Maşina trebuie să fie introdusă într-un dulap-soldat, garantându-se în orice gaz o aerisire 

suficientă în spate. 
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6.5 DESPACHETAREA
• Deschideti ambalajul, scoateti elementele interne de protectie. scoateti ma~ina ~i componentele

din dotare.
• Dupa ce ati seos ambalajul. verificati integritatea aparatului, daca aveti dUbii, nu-I utilizati ~i

adresati-va direct vanzatorului.
• Pentru a evita riscul de a-I deteriora, folositi prismele din polistiren (A) din ambalaj, evitand sa

sprijiniti aparatul direct pe partea frontala.

6.6 PREGATIREA GHIDAJELOR
• Desfaceti ghidajele (B) pe lungime, pana la 5 mm de la terminarea cursei.
• Scoateti ghidajele interne mici (Bi) de pe cele externe mari (Be) apasand pe latura mai lunga a

arcului din plastic ~i tragand de ghidaje spre exterior.

6.5 DESPACHETAREA 

• Deschideţi ambalajul. scoateţi elementele interne de protecţie, scoateţi maşina şi componentele 

din dotare. 

• După ce aţi scos ambalajul, verificaţi integritatea aparatului, dacă aveţi dubii, nu-l utilizaţi şi 

adresaţi-vă direct vânzătorului. 

• Pentru a evita riscul de a-1 deteriora, folosiţi prismele din polistiren (A) din ambalaj, evitând să 

sprijiniţi aparatul direct pe partea frontală. 

6.6 PREGĂTIREA GHIDAJELOR 

• Desfaceţi ghidajele (8) pe lungime, până la 5 mm de la terminarea cursei. 

• Scoateţi ghidajele interne mici (Bi) de pe cele externe mari (Be) apăsând pe latura mai lungă a 

arcului din plastic şi trăgând de ghidaje spre exterior. 

Be 
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6.7 FIXAREA GHIDAJELOR PE MOBILA

• Utilizand !?ablonul din dotare (C), efectua~i gauri pe laturile interne ale mobilei, cu un vart cu
diametrul de 2 mm.
Aveti grija atunci cand pozi~iona~i !?ablonul, deoarece Iinia indicata trebuie sa corespunda cu
marginea externa a mobilei.

6.7 FIXAREA GHIDAJELOR PE MOBILĂ 

• Utilizând şablonul din dotare (C), efectuaţi găuri pe laturile interne ale mobilei, cu un vârf cu 

diametrul de 2 mm. 

Aveţi grijă atunci când poziţionaţi şablonul, deoarece linia indicată trebuie să corespundă cu 

marginea externa a mobilei. 

C 

1·<~. ····················]'~ 
' ~ t= > i[ ___ --1 

1.1 i I i 

• Cu ajutorul şuruburilor autofiletante (D), fixaţi ghidajele mari externe (Be) în orificiile efectuate. 

Be 

\. 

\/ 
o----
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6.8 PREGATIREA BAZEI MA$INII

• Cu ajutorul ~uruburilor M4x6 (F) ~ial ~uruburilor M4 autoblocante (G) fixati ghidajele interne mici
(Bi) pe suportunle bazei (E).

Bi./

Atentie: fnainte de a fixa cele doua componente, verificati ca cota externa a ghidajelor instalate pe
ma~ina (X) sa corespunda cu cota interna a ghidajelor fixate pe mobila (V).

6.8 PREGĂTIREA BAZEI MAŞINII 

• Cu ajutorul şuruburilor M4x6 (F) şi al şuruburilor M4 autoblocante (G) fixaţi ghidajele interne mici 

(Bi) pe suporturile bazei (E). 

Bi 
/ 

E 

F 

• Cu ajutorul şuruburilor corespunzătoare (H), îmbinaţi suporturile (E) cu baza maşinii. 

., H 

Atenţie: înainte de a fixa cele două componente, verificaţi ca cota externă a ghidajelor instalate pe 

maşină (X) să corespundă cu cota internă a ghidajelor fixate pe mobilă (Y). 
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6.9 PREGATIREA POZITIEI MA$INII
• inainte de a fixa complet !?uruburile (H), controlati ca suporturile !?ibaza ma!?inii sa fie perfect

paralele, efectuand reglarea pozitiei, ca latime !?iadancime, cu ajutorul orificiilor prevazute.

6.9 PREGĂTIREA POZIŢIEI MAŞINII 

• înainte de a fixa complet şuruburile (H), controlaţi ca suporturile şi baza maşinii să fie perfect 

paralele, efectuând reglarea poziţiei, ca lăţime şi adâncime, cu ajutorul orificiilor prevăzute. 
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6.10 MONTAREA PLAcUTEI CU PIVOT DE FIYARE

• Scoateti ghidajele fixate de mobila (Be) ~i fixaii
ma~ina: introduceti ghidajele-tata ale ma~inii In
ghidajele-mama ale mobilei.
Faceti sa alunece ma~ina spre interiorul
compartimentulu i din mobila. La circa 10 cm Ynainte
de terminarea cursei, veti simti 0 anumita rezistenta la
avansare, Impingeti cu putere pana cand introduceti
complet ma~ina In compartiment.

• Scoateti gratarul ~i tavita de evacuare (Z).
• Cu ajutorul unei sule, marcati punctele centrale ale

orificiilor aflate pe baza ma~inii, sub taviia.

• Scoateti ma~ina din compartimentul din mobila.
• Cu un burghiu cu diametrul de 2 mm, efectuati gauri pe suprafata interna a mobilei, In dreptul

semnelor trasate In prealabil.
• Fixati placuta de fixare (I) cu ajutorul ~uruburilor corespunzatoare (L).

6.1 O MONTAREA PLĂCUŢEI CU PIVOT DE FIXARE 

• Scoateţi ghidajele fixate de mobilă (Be) şi fixaţi 

maşina: introduceţi ghidajele-tată ale maşinii în 

ghidajele-mamă ale mobilei. 

Faceţi să alunece maşina spre interiorul 

compartimentului din mobilă. La circa 1 O cm înainte 

de terminarea cursei, veţi simţi o anumită rezistenţă la 

avansare, împingeţi cu putere până când introduceţi 

complet maşina în compartiment. 

• Scoateţi grătarul şi tăviţa de evacuare (Z). 

• Cu ajutorul unei sule, marcaţi punctele centrale ale 

orificiilor aflate pe baza maşinii. sub tăviţă. 

• Scoateţi maşina din compartimentul din mobilă. 

Be 

• Cu un burghiu cu diametrul de 2 mm, efectuaţi găuri pe suprafaţa internă a mobilei, în dreptul 

semnelor trasate în prealabil. 

• Fixaţi plăcuţa de fixare (I) cu ajutorul şuruburilor corespunzătoare (L). 

L 
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611 FIXAREA MA$INII

• Puneti din nou ma!?ina in compartimentul
mobilei !?iverificati functionarea perfecta a
c1apetei.

• Daca nu este fixata corect, scoateti ma!?ina
din compartimentul mobilei (nu este necesar
sa scoateti ma!?ina de pe ghidajul mobilei) !?i
modificati, cu ajutorul orificiilor respective,
pozitia placutei (I), pana cand se garanteaza
o fixare perfecta a pivotului la ma!?ina.

• Daca este necesar, corectati eventuala
inclinare a ma!?inii cu ajutorul celor patru
!?uruburi (K).

6.12 PREGATIREA MA$INII

• Scoateti rezervorul de apa din loca!?ul sau, spalati-I bine cu apa calda !?i introduceti-I corect la
locul sau.

• Umpleti rezervorul cu apa potabila, astfel in cat sa permiteti umplerea sa completa. atat Tnpartea
superioara. cat !?i in cea inferioara.

• Umpleti ra!?nita cu cafea boabe (verificali frecvent daca exista cafea, in caz contrar completati
cantitatea).

• Conectati ma!?ina la reteaua electrica cu cablul din dotare, avand grija ca tensiunea de
alimentare sa fie cea indicata pe placula cu datele ma!?inii.

Umple1i rezervorul doar cu apa potabila rece. Nu utilizali alte tipuri de lichide
sau de bauturi carbogazoase. Funclionarea cu lichide diferite de apa poate
duce la deteriorarea ma~inii.

6 11 FIXAREA MAŞINII 

• Puneţi din nou maşina în compartimentul 

mobilei şi verificaţi funcţionarea perfectă a 

clapetei. 

• Dacă nu este fixată corect, scoateţi maşina 

din compartimentul mobilei (nu este necesar 

să scoateţi maşina de pe ghidajul mobilei) şi 

modificaţi, cu ajutorul orificiilor respective, 

poziţia plăcuţei (I). până când se garantează 

o fixare perfectă a pivotului la maşină. 

• Dacă este necesar, corectaţi eventuala 

înclinare a maşinii cu ajutorul celor patru 

şuruburi (K). 

6.12 PREGĂTIREA MAŞINII 

• Scoateţi rezervorul de apă din locaşul său, spălaţi-I bine cu apă caldă şi introduceţi-l corect la 

locul său. 

• Umpleţi rezervorul cu apă potabilă, astfel încât să permiteţi umplerea sa completă. atât în partea 

superioară, cât şi în cea inferioară. 

• Umpleţi râşniţa cu cafea boabe (verificaţi frecvent dacă există cafea, în caz contrar completaţi 

cantitatea). 

• Conectaţi maşina la reţeaua electrică cu cablul din dotare, având grijă ca tensiunea de 

alimentare sa fie cea indicată pe plăcuţa cu datele maşinii. 

Umpleţi rezervorul doar cu apă potabilă rece. Nu utilizaţi alte tipuri de lichide 

sau de băuturi carbogazoase. Funcţionarea cu lichide diferite de apă poate 

duce la deteriorarea maşinii. 
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Se pot seta moduri diferite de functionare ale
ma~inii care, Tnanumite perioade de utilizare
Iimitata ale aparatului, permit obtinerea unei
reduceri a consumurilor.

7.1 MA$INA COMPLET APRINSA (cafea + abur)

in acest mod, ma~ina este complet activa ~i este gata pentru a prepara atat
cafea, cat ~i bauturi calde, cu ajutorul aburului ~ial apei fierbinti.
• Scoateti ma~ina a~a cum se arata Tnpar. 11.1.
• Puneti pe ON (Pornit) atat Tntrerupatorulgeneral (7), cat ~i Tntrerupatorul

rezervorului de abur (6) (Iedurile corespunzatoare se aprind).
• Apasati pe tasta ON/OFF (A) ~ia~teptati fncalzirea completa a ma~inii, care

este indicata de terminarea clipirii intermitente a ledului corespunzator
(aprox. 3,5 minJte).

7.2 FUNCTIONARE DOAR CAFEA, FARA ABUR

in acest mod, ma~ina este gata pentru a prepara cafea ~i apa fierbinte, dar nu
prepara abur.
• Scoateti ma~ina a~a cum se arata Tnpar. 11.1.
• Puneti Tntrerupatorulgeneral pe ON (7) (Iedul corespunzator se aprinde).
• Puneti fntrerupatorul rezervorului de abur pe OFF (Oprit) (6).
• Apasati pe tasta ON/OFF (A) ~i a~teptati fncalzirea completa a ma~inii, care

este indicata de terminarea clipirii intermitente a ledului corespunzator
(aprox. 2,5 minute).

7.3 INCALZIRE DOAR REZERVOR ABUR

Daca este necesar, se poate mentine in functiune rezervorul pentru abur chiar
~i cand ma~ina este stinsa.
• Scoateti ma~ina a~a cum se arata in par. 11.1.
• Puneti pe ON atat intrerupatorul general (7), cat ~i intrerupatorul

rezervorului de abur (6) (Iedurile corespunzatoare se aprind).
• Nu apasati pe tasta ON/OFF (A).

6
~

ON
7 f;J ON
A @) ON

6
~

OFF

7 f;J ON
A @) ON

6 f$ ON
7 e ON
A @2] OFF

• Se poate produce abur numai dupa ce s-a activat complet ma§ina, a§a cum
s-a aratat inpar. 7.1.

• Pentru a stinge ma§ina, apasati pe tasta (A) []2] timp de cel pu~in
5 secunde, scoateti ma§ina din compartimentului din mobila §i pozi~ionati
pe OFF intrerupatorul general (7) §i intrerupatorul rezervorului de abur (6).

• Pentru a obline 0 cafea de calitate optima, se recomanda sa se prepare
cafeaua dupa 10 minute de la pornirea ma§inii, astfel incat sa se permita
incalzirea completa a blocului de preparare.

7. MODURILE DE FUNCTIONARE ALE MAŞINII 
' 

Se pot seta moduri diferite de funcţionare ale 

maşinii care, în anumite perioade de utilizare 

limitată ale aparatului, permit obţinerea unei 

reduceri a consumurilor. 

7.1 MAŞINĂ COMPLET APRINSĂ (cafea+ abur) 

•••••• 

în acest mod, maşina este complet activă şi este gata pentru a prepara atât 

cafea, cât şi băuturi calde, cu ajutorul aburului şi al apei fierbinţi. 

• Scoateţi maşina aşa cum se arată în par. 11.1. 

• Puneţi pe ON (Pornit) atât întrerupătorul general (7), cât şi întrerupătorul 

rezervorului de abur (6) (ledurile corespunzătoare se aprind). 

• Apăsaţi pe tasta ON/OFF (A) şi aşteptaţi încălzirea completă a maşinii, care 

este indicată de terminarea clipirii intermitente a ledului corespunzător 

(aprox. 3,5 minJte). 

7.2 FUNCŢIONARE DOAR CAFEA, FĂRĂ ABUR 

în acest mod, maşina este gata pentru a prepara cafea şi apă fierbinte, dar nu 

prepară abur. 

• Scoateţi maşina aşa cum se arată în par. 11. 1. 

• Puneţi întrerupătorul general pe ON (7) (ledul corespunzător se aprinde). 

• Puneţi întrerupătorul rezervorului de abur pe OFF (Oprit) (6). 

• Apăsaţi pe tasta ON/OFF (A) şi aşteptaţi încălzirea completă a maşinii, care 

este indicată de terminarea clipirii intermitente a ledului corespunzător 

(aprox. 2,5 minute). 

7.3 ÎNCĂLZIRE DOAR REZERVOR ABUR 

Dacă este necesar, se poate menţine în funcţiune rezervorul pentru abur chiar 

şi când maşina este stinsă. 

• Scoateţi maşina aşa cum se arată în par. 11.1. 

• Puneţi pe ON atât întrerupătorul general (7), cât şi întrerupătorul 

rezervorului de abur (6) (ledurile corespunzătoare se aprind). 

• Nu apăsaţi pe tasta ON/OFF (A). 

6 - ON 

7 ~ ON 

A @] ON 

6 ~ OFF 

7 ,, ON 

A @) ON 

6 t$ ON 

7 t' ON 

A @) OFF 

• Se poate produce abur numai după ce s-a activat complet maşina, aşa cum 

s-a arătat înpar. 7.1. 
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• Pentru a stinge maşina, apăsaţi pe tasta (A) [~] timp de cel puţin 

5 secunde, scoateţi maşina din compartimentului din mobilă şi poziţionaţi 

pe OFF întrerupătorul general (7) şi întrerupătorul rezervorului de abur (6). 

• Pentru a obţine o cafea de calitate optimă, se recomandă să se prepare 

cafeaua după 10 minute de la pornirea maşinii, astfel încât să se permită 

încălzirea completă a blocului de preparare. 



1) Pregatiii ma~ina a~a cum se arata In capitolo 7.
2) Selectati tasta cu doza de cafea dorita, de exemplu 1.

Espresso @] (iedul clipe~te intermitent).
Se poate schimba selectarea dozei dorite apasand pe
alta tasta.

Pentru a anula seleciia apasati pe tasta PROG [£]. In
cazul Intreruperii operaiiei de preparare a cafelei, dupa
aprox. 30 secunde toate selectiile sunt anulate.

3) Pozitionati portfiltrul sub ra~niia de cafea, In loca~ul
respectiv, avand grija sc:1-1iineii apasat de Iimitatorul de
cursa (11), pana la terminarea completa a ra~nirii.

4) Apasati cafeaua In portfiltru folosind dispozitivul fix de presare (4).
5) Introduceti portfiltrul In dispozitivul de distribuire a cafelei.
6) Pozitionati cea~ca sub ciocul portfiltrului.

7) Selectati din nou tasta 1 Espresso @] (iedul e aprins).
8) A~teptati terminarea distribuirii.

9) Pentru a Intrerupe anticipat distribuirea, apasati pe tasta 1 Espresso § sau pe tasta PROG 1].

Pentru a efectua c distribuire manual a a cantitaiii de cafe a, tineti apasata tasta dorita, de exemplu
1 Espresso @], timp de cel putin 2 secunde dupa ra~nire.

Pentru a bloca distribuirea, apasati din nou pe tasta 1 Espresso@ sau pe tasta PROG [I].
Sistemul permite 0 durata maxima a distribuirii de circa 60 secunde.

• Verificali frecvent daea exista cafea boabe in ra~nila,
• Umpleli rezervorul cu apa potabila daca se aprinde martorul_
• Evitali desprinderea anticipata a portfiltrului din loca~ul sau In timpul

nl~nirii.
• Goliti frecvent apa din tavila de evaeuare.
• Nu atingeti niciodata blocul de preparare, deoarece este foarte fierbinte.
• Dupa 0 lunga perioada de inactivitate, pentru a inloeui apa din interiorul

cireuitului hidraulic cu apa proaspata, se recomanda sa se prepare eel
pUlin 2 cafele, care nu trebuie consumate.

8. PREPARAREA BĂUTURILOR 

8.1 PREPARAREA CAFELEI CU CAFEA BOABE 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitolo 7. 

2) Selectaţi tasta cu doza de cafea dorită, de exemplu 1. 

Espresso@J (ledul clipeşte intermitent). 4 

Se poate schimba selectarea dozei dorite apăsând pe 

altă tastă. 

Pentru a anula selecţia apăsaţi pe tasta PROG [~J în I I 
cazul întreruperii operaţiei de preparare a cafelei, după 

aprox. 30 secunde toate selecţiile sunt anulate. 

3) Poziţionaţi portfiltrul sub râşniţa de cafea, în locaşul 

respectiv, având grijă să-l ţineţi apăsat de limitatorul de 

cursă (11), pâna la terminarea completă a râşnirii. 

4) Apăsaţi cafeaua în portfiltru folosind dispozitivul fix de presare (4). 

5) Introduceţi portfiltrul în dispozitivul de distribuire a cafelei. 

6) Poziţionaţi ceaşca sub ciocul portfiltrului. 

7) Selecta~ din nou tasta 1 Espresso ~(ledule aprins). 

8) Aşteptaţi terminarea distribuirii. 

9) Pentru a întrerupe anticipat distribuirea. apăsaţi pe tasta 1 Espresso@J sau pe tasta PROG 1]. 

Pentru a efectua c distribuire manuală a cantităţii de cafea, ţineţi apăsată tasta dorită. de exemplu 

1 Espresso@], timp de cel puţin 2 secunde după râşnire. 

Pentru a bloca distribuirea, apăsaţi din nou pe tasta 1 Espresso@ sau pe tasta PROG [I]. 

Sistemul permite o durată maximă a distribuirii de circa 60 secunde. 

• Verificaţi frecvent dacă există cafea boabe în râşniţă. 

• Umpleţi rezervorul cu apă potabilă dacă se aprinde martorul _ 

• Evitaţi desprinderea anticipată a portfiltrului din locaşul său în timpul 

râşnirii. 

• Goliţi frecvent apa din tăviţa de evacuare. 

• Nu atingeţi niciodată blocul de preparare, deoarece este foarte fierbinte. 

• După o lungă perioadă de inactivitate, pentru a înlocui apa din interiorul 

circuitului hidraulic cu apă proaspătă, se recomandă să se prepare cel 

puţin 2 cafele, care nu trebuie consumate. 
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8.2 PREPARAREA CAFELEI CU CAFEA IN CAPSULE de hartie

Daca doriti sa utilizati cafea in capsule, procedati astfel:

1) Pregatiti ma$ina a$a cum se arata In capitolo 7.
2) in functie de tipul de doza dorita, uti Iizati portfiltrul pentru 1 sau

2 doze $i puneti In el tipul de capsula, urmand aceste indicatii:

3) Introduceti portfiltrul Tn dispozitivul de distribuire a cafelei.
4) Pozitionati cea$ca sub ciocul portfiltrului.

5) Selectati tasta PROG 0: se aprind cele 41eduri pentru doze Ie de cafea. Pentru a anula operatia

apasati din nou pe tasta PROG 0.
6) Selectati tasta cu doza dorita, de exemplu 1 Espresso ~ (led aprins).

7) A$teptati terminarea distribuirii.

8) Pentru a Tntrerupe anticipat distribuirea, apasati pe tasta 1 Espresso @:J sau pe tasta PROG [F'].
Pentru a efectua 0 distribuire manuala a cantitatii de cafea, apasati pe tasta PROG [F'] $i apoi \ineti
apasata tasta dorita, de exemplu 1 Espresso~, timp de cel putin 2 secunde.

Pentru a bloca distribuirea, apasati din nou pe tasta 1 Espresso ~ sau pe tasta PROG ITJ.
Sistemul permite 0 durata maxima a distribuirii de circa 60 secunde.

• Se pot prepara ceai ~i alte bauturi calde Tnacela~i mod descris mai sus,
folosindu-se capsule speciale.

• Respectati tipurile de capsule indicate mai sus. Evitati folosirea capsulelor
de 7 gr. pentru prepararea cafelei cu portfiltrul de 2 ce~ti. Nu utilizati 2
capsule de 7 gr. cu portfiltrul de 2 ce~ti.

• Umpleti rezervorul cu apa potabila daca se aprinde martorul L.
• Goliti frecvent apa din tavita de evacuare.
• Nu atingeti niciodata blocul de preparare, deoarece este foarte fierbinte.
• Dupa 0 lunga perioada de inactivitate, pentru a Tnlocui apa din interiorul

cireuitului hidraulie cu apa proaspata, se recomanda sa se efeetueze eel
putin 2 distribuiri in gol (fanl capsula de cafea) cu portfiltrul pus.

8.2 PREPARAREA CAFELEI CU CAFEA ÎN CAPSULE de hârtie 

Dacă doriţi să utilizaţi cafea în capsule, procedaţi astfel: 

î) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitalo 7 _ 

2) în funcţie de tipul de doză dorită, utilizaţi portfiltrul pentru 1 sau 

2 doze şi puneţi în el tipul de capsulă, urmând aceste indicaţii: 

Portfiltrupentru 1 

1 espresso 

1 "caffe lungo' 

Portfi.ltru pentrll · 2 dqţţ 

2 cafele espresso 

2 "cam~ lunga·· 

3) Introduceţi portfiltrul în dispozitivul de distribuire a cafelei. 

4) Poziţionaţi ceaşca sub ciocul portfiltrului. 

5) Selectaţi tasta PROG 0: se aprind cele 4 leduri pentru dozele de cafea. Pentru a anula operaţia 

apăsaţi din nou pe tasta PROG 0. 
6) Selectaţi tasta cu doza dorită, de exemplu 1 Espresso@] (led aprins). 

7) Aşteptaţi terminarea distribuirii. 

8) Pentru a întrerupe anticipat distribuirea, apăsaţi pe tasta 1 Espresso @:] sau pe tasta PROG O,:J. 

Pentru a efectua o distribuire manuală a cantităţii de cafea, apăsaţi pe tasta PROG QJ şi apoi ţineţi 

apăsată tasta dorită, de exemplu 1 Espresso@], timp de cel puţin 2 secunde. 

Pentru a bloca distribuirea, apăsaţi din nou pe tasta 1 Espresso ~ sau pe tasta PROG 0. 
Sistemul permite o durată maximă a distribuirii de circa 60 secunde. 

~ Se pot prepara ceai şi alte băuturi calde în acelaşi mod descris mai sus, 

~ folosindu-se capsule speciale. 
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• Respectaţi tipurile de capsule indicate mai sus. Evitaţi folosirea capsulelor 

de 7 gr. pentru prepararea cafelei cu portfiltrul de 2 ceşti. Nu utilizaţi 2 

capsule de 7 gr. cu portfiltrul de 2 ceşti. 

• Umpleţi rezervorul cu apă potabilă dacă se aprinde martorul \:...... 

• Goliţi frecvent apa din tăviţa de evacuare. 

• Nu atingeţi niciodată blocul de preparare, deoarece este foarte fierbinte. 

• După o lungă perioadă de inactivitate, pentru a înlocui apa din interiorul 

circuitului hidraulic cu apă proaspătă, se recomandă să se efectueze cel 

puţin 2 distribuiri în gol {fără capsulă de cafea) cu portfiltrul pus. 



8.3 DISTRIBUIRE APA FIERBINTE
1) Pregatiti ma$ina a$a cum se arata Tncapitolo 7.
2) Pozitionati cea~ca sub duza pentru apa fierbinte.

3) Apasati pe tasta APA FIERBINTE ~ cel putin 2 secunde
(se aprinde ledul ).

4) A$teptati terminarea distribuirii.
5) Pentru a Intrerupe anticipat distribuirea, apasati pe tasta APA

FIERBINTE ~ sau pe tasta PROG 0.
Pentru a efectua 0 distribuire manuala a cantitatii de apa calda. tineti
apasata tasta APA FIERBINTE ~ timp de cel putin 5 secunde.
Pentru a bloca distribuirea, apasati din nou pe tasta APA FIERBINTE
~ sau pe tasta PROG 0.
Sistemul permite 0 durata maxima a distribuirii de apa fierbinte de circa 60 secunde.

(:~_6
~~7

I_ • ~~;ona'i cu 9,ija, contactul cu apa fi.,blnte poale pmduce leziunl
persoanelor ~i pagube bunurilor.

8.4 DISTRIBUIREA ABURULUI
1) Pregatiti ma$ina a$a cum se arata In capitolo 7.
2) Introduceti duza de distribuire a aburului Tnlichidul care trebuie

Incalzit.

3) Apasati pe tasta ABUR ~ cel putin 2 sec. (se aprinde ledul).
4) A$teptati terminarea distribuirii.
5) Pentru a Intrerupe anticipat distribuirea, apasati pe tasta ABUR

§ sau pe tasta PROG 0.

Pentru a efectua 0 distribuire manuala, tineti apasata tasta ABUR [2] timp de cel putin 5secunde.
Pentru a bloca distribuirea, apasati din nou pe tasta ABUR @] sau pe tasta PROG [l'l Sistemul
permite 0 durata maxima a distribuirii de abur de circa 60 secunde.

Pastrati curate In mod permanent duzele pentru apa $i abur. in special
dupa ce s-a Incalzit lapte. se recomanda sa se distribuie putin abur In
gol, prin duza pentru abur.
Pentru 0 curatare mai profunda a duzei pentru abur. urmati aceste
indicatii:
- rotiti $i scoateti acoperitoarea externa de plastic (A) $i spalati-o cu

apa calda;
- curatati partea interna a duzei (8) cu 0 carpa umezita cu apa calduta;
- puneti la loc acoperitoarea externa Tnpozitia sa initiala.

~p,.L,

I..... ~CI'On"11cu 9,ija, contactul cu abum' poate pmduce'ezlun' pe,soanelo,.1
. animalelor §i pagube bunurilor.

8.3 DISTRIBUIRE APĂ FIERBINTE 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitolo 7. 

2) Poziţionaţi ceaşca sub duza pentru apă fierbinte. 

3) Apăsaţi pe tasta APĂ FIERBINTE~ cel puţin 2 secunde 

(se aprinde ledul ). 

4) Aşteptaţi terminarea distribuirii. 

5) Pentru a întrerupe anticipat distribuirea, apăsaţi pe tasta APĂ 

FIERBINTE~ sau pe tasta PROG [I]. 

Pentru a efectua o distribuire manuală a cantităţii de apă caldă, ţineţi 

apăsată tasta APA FIERBINTE~ timp de cel puţin 5 secunde. 

Pentru a bloca distribuirea, apăsaţi din nou pe tasta APĂ FIERBINTE 

~ sau pe tasta PROG [I]. 
Sistemul permite o durată maximă a distribuirii de apă fierbinte de circa 60 secunde. 

Acţionaţi cu grijă: contactul cu apa fierbinte poate produce leziuni 

persoanelor şi pagube bunurilor. 

8.4 DISTRIBUIREA ABURULUI 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitolo 7. 

2) Introduceţi duza de distribuire a aburului în lichidul care trebuie 

încălzit. 

3) Apăsaţi pe tasta ABUR@] cel puţin 2 sec. {se aprinde ledul). 

4) Aşteptaţi terminarea distribuirii. 

5) Pentru a întrerupe anticipat distribuirea, apăsaţi pe tasta ABUR 

§ sau pe tasta PROG [I]. 

Pentru a efectua o distribuire manuală, ţineţi apăsată tasta ABUR [2) timp de cel puţin 5 secunde. 

Pentru a bloca distribuirea, apăsaţi din nou pe tasta ABUR~ sau pe tasta PROG [Pl Sistemul 

permite o durată maximă a distribuirii de abur de circa 60 secunde. 

Păstraţi curate în mod permanent duzele pentru apă şi abur. în special 

după ce s-a încălzit lapte, se recomandă să se distribuie puţin abur în 

gol, prin duza pentru abur. 

Pentru o curăţare mai profundă a duzei pentru abur, urmaţi aceste 

indicaţii: 

- rotiţi şi scoateţi acoperitoarea externă de plastic (A) şi spălaţi-o cu 

apă caldă; 

- curăţaţi partea internă a duzei (B) cu o cârpă umezită cu apă călduţă; 

- puneţi la loc acoperitoarea externă în poziţia sa iniţială. 

~cţionaţi cu grijă: contactul cu aburul poate produce leziuni persoanelor şi 
~nimalelor şi pagube bunurilor. 
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1) Pregati\i mal;;inaal;;acum se arata in capitolo 7.

2) Apasati pe tasta PROG 0 cel pu\in 5 secunde (se aprind
martorii de pe panoul de comanda).
in cazul intreruperii operatiei, dupa aprox. 30 secunde
sistemul iese din modul "programare".

3) Pozitiona\i portflitrul sub ral;;ni\ade cafea, in local;;ul
respectiv, l;;i\ineti-I apasat de Iimitatorul de cursa (11) pana
la obtinerea cantitatii dorite de cafea ral;;nita.

4) Apasati cafeaua in portfiltru folosind dispozitivul fix de
presare (4).

5) Introduceti portfiltrul in dispozitivul de distribuire a cafelei.
6) Pozitionati cea~ca sub ciocul portfiltrului.

7) Selectati tasta 1 Espresso @] (iedul corespunzator se aprinde).

8) Dupa ce s-a distribuit cantitatea dorita, confirmati apasand din nou pe tasta @J
9) Pentru a programa celelalte doze, repetati operatiile selectand celelalte taste pentru dozele de

cafea.

• Program area fieearei doze trebuie sa se efeetueze eu eafea boabe, nu eu
zal de eafea utilizat anterior.

• In faza de program are sunt aprin§i martorii dozelor care mai trebuie
programate.

• Pentru a u~ura programarea ra§nirii eafelei, se recomanda sa se utilizeze
masura furnizata in dotare ~i sa lineli apasat limitatorul de cursa (11).
Aceasta corespunde cu 7 grame de cafea.

• Cand ma~ina este programata pentru cafea boabe, este totu~i posibil sa se
utilizeze eapsulele de cafea (par. 8.2).

9. PROGRAMAREA 

Operaţiile de programare ale maşinii trebuie să fie efectuate de personal tehnic. 

9.1 PROGRAMAREA DOZELOR cu CAFEA BOABE 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitalo 7. 

2) Apăsaţi pe tasta PROG [I) cel puţin 5 secunde (se aprind 

martorii de pe panoul de comandă). 

în cazul întreruperii operaţiei, după aprox 30 secunde 

sistemul iese din modul "programare". 

3) Poziţionaţi portfiltrul sub râşniţa de cafea, în locaşul 

respectiv, şi ţineţi-l apăsat de limitatorul de cursă (11) până 

la obţinerea cantităţii dorite de cafea râşnită. 

4) Apăsaţi cafeaua în portfiltru folosind dispozitivul fix de 

presare (4). 

5) lntroduceti portfiltrul în dispozitivul de distribuire a cafelei. 

6) Poziţionaţi ceaşca sub ciocul portfiltrului. 

7) Selectaţi tasta 1 Espresso@] (ledul corespunzător se aprinde). 

4 

8) După ce s-a distribuit cantitatea dorită, confirmaţi apăsând din nou pe tasta @l 

9) Pentru a programa celelalte doze, repetaţi operaţiile selectând celelalte taste pentru dozele de 

cafea. 

10)Pentru a ieşi din modul "programare" apăsaţi pe tasta PROG 0-

11 O 

• Programarea fiecărei doze trebuie să se efectueze cu cafea boabe, nu cu 

zaţ de cafea utilizat anterior. 

• În faza de programare sunt aprinşi martorii dozelor care mai trebuie 

programate. 
• Pentru a uşura programarea râşnirii cafelei, se recomandă să se utilizeze 

măsura furnizată în dotare şi să ţineţi apăsat limitatorul de cursă (11). 

Aceasta corespunde cu 7 grame de cafea. 

• Când maşina este programată pentru cafea boabe, este totuşi posibil să se 

utilizeze capsulele de cafea (par. 8.2). 



9.2 PROGRAMAREA DOZELOR cu CAFEA IN CAPSULE

Daca doriti sa configurati ma~ina numai pentru utilizarea capsulelor de cafea. trebuie sa cereti
personalului tehnic calificat sa reprogrameze ma~ina, in modul indicat mai jos.

1) Pregatiti ma~ina a~a cum se arata in capitolo 7.

2) Apasati pe tasta PROG 0 cel putin 5 secunde (se aprind martorii
de pe panoul de comanda).
Tncazul intreruperii operatiei, dupa aprox. 30 secunde sistemul
iese din modul "programare".

3) Pozitionati capsula de cafea in portfiltru.
4) Introduceti portfiltrul in dispozitivul de distribuire a cafelei.
5) Pozitionati cea~ca sub ciocul portfiltrului.
6) Selectati tasta 1 Espresso @] (Iedul corespunzator se aprinde).
7) Dupa ce s-a distribuit cantitatea dorita, confirmati apasand din nou

pe tasta@].
8) Pentru a programa celelalte doze, repetati operatiile selectand

celelalte taste pentru dozele de cafea.

9) Pentru a ie~i dir modul "programare" apasati pe tasta PROG 0.

8JoProgramarea fiecarei doze nu trebllie sa se efectueze cu capsule de cafea
~ Lltilizate anterior.
~ ° in faza de programare sunt aprin~i martorii dozelor care mai trebllie

programate.

9.2 PROGRAMAREA DOZELOR cu CAFEA ÎN CAPSULE 

Dacă doriţi să configuraţi maşina numai pentru utilizarea capsulelor de cafea. trebuie să cereţi 

personalului tehnic calificat să reprogrameze maşina. în modul indicat mai jos. 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitalo 7. 

2) Apăsaţi pe tasta PROG 0 cel puţin 5 secunde (se aprind martorii 

de pe panoul de comandă). 

în cazul întreruperii operaţiei. după aprox. 30 secunde sistemul 

iese din modul "programare". 

3} Poziţionaţi capsula de cafea în portfiltru. 

4) Introduceţi portfiltrul în dispozitivul de distribuire a cafelei. 

5) Poziţionaţi ceaşca sub ciocul portfiltrului. 

6) Selectaţi tasta 1 Espresso@ (ledul corespunzător se aprinde). 

7) După ce s-a distribuit cantitatea dorită, confirmaţi apăsând din nou 

pe tasta~-

8) Pentru a programa celelalte doze, repetaţi operaţiile selectând 

celelalte taste pentru dozele de cafea. 

9) Pentru a ieşi dir modul ··programare" apăsaţi pe tasta PROG 0-

• Programarea fiecărei doze nu trebuie să se efectueze cu capsule de cafea 

utilizate anterior. 
• În faza de programare sunt aprinşi martorii dozelor care mai trebuie 

programate. 
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9.3 PROGRAMAREA DOZEI DE APA FIERBINTE

1) Pregatiti ma~ina a~a cum se arata in capitolo 7.

2) Apasati pe tasta PROG 0 cel putin 5 secunde (se aprind martorii
de pe panoul de comanda).
in cazul intreruperii operatiei, dupa aprox. 30 secunde sistemul
iese din modul "programare".

3) Pozitionati cea~ca sub duza pentru apa fierbinte/abur.

4) Selectati tasta APA FIERBINTE ~ (iedul corespunzator se
aprinde).

5) Dupa ce s-a distribuit cantitatea dorita, confirmati apasand din nou
pe tasta APA FIERBINTE~.

6) Pentru a ie~i din modul "programare" apasati pe tasta PROG 0.

1"'-' Epoate programa 0 dura •• maxima a distribuirii de 60 secunde.

9.4 PROGRAMAREA DISTRIBUIRIl ABURULUI

1) Pregatiti ma~ina a~a cum se arata in capitolo 7.

2) Apasati pe tasta PROG ~ cel putin 5 secunde (se aprind martorii
de pe panoul de comanda).
in cazul intreruperii operatiei. dupa aprox. 30 secunde sistemul
iese din modul "programare".

3) lntroduceti duza de distribuire a aburului Tnlichidul care trebuie
incalzit.

4) Selectati tasta ABUR [Q] (Iedul corespunzator se aprinde).
5) Dupa ce s-a distribuit cantitatea dorita. confirmati apasand din nou

pe tasta ABUR [Q].
6) Pentru a ie~i din modul "programare" apasati pe tasta PROG [E.

9.3 PROGRAMAREA DOZEI DE APĂ FIERBINTE 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitole 7. 

2) Apăsaţi pe tasta PROG 0 cel puţin 5 secunde (se aprind martorii 

de pe panoul de comandă). 

în cazul întreruperii operaţiei, după aprox 30 secunde sistemul 

iese din modul "programare". 

3) Poziţionaţi ceaşca sub duza pentru apă fierbinte/abur. 

4) Selectaţi tasta APĂ FIERBINTE~ (ledul corespunzător se 

aprinde). 

5) După ce s-a distribuit cantitatea dorită, confirmaţi apăsând din nou 

pe tasta APĂ FIERBINTE~-

6) Pentru a ieşi din modul "programare" apăsaţi pe tasta PROG [E 

Se poate programa o durată maximă a distribuirii de 60 secunde. 

9.4 PROGRAMAREA DISTRIBUIRII ABURULUI 

1) Pregătiţi maşina aşa cum se arată în capitole 7. 

2) Apăsaţi pe tasta PROG [I cel puţin 5 secunde (se aprind martorii 

de pe panoul de comandă). 

în cazul întreruperii operaţiei. după aprox. 30 secunde sistemul 

iese din modul "programare". 

3) Introduceţi duza de distribuire a aburului în lichidul care trebuie 

încălzit. 

4) Selectaţi tasta ABUR [(S (ledul corespunzător se aprinde). 

5) După ce s-a distribuit cantitatea dorită, confirmaţi apăsând din nou 

pe tasta ABUR[§). 

6) Pentru a ieşi din modul "programare" apăsaţi pe tasta PROG L!:.... 

I ·~ t• poate programa o durată max;mă a d;stdb,,;r;; de 60 secunde. 
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Pentru a reveni la programarea din fabrica (vezi
datele din tabelul de alaturi) procedati astfel:
• tineti apasate simultan timp de 5 secunde tasta

pentru apa ~ ~i tasta pentru abur [Q);
• confirmarea efectuarii Tncarcarii datelor implicite

este semnalata de 3 clipiri ale ledurilor taste lor
pentru apa ~i abur.

:;>
..... , .

eantitate durata
....: , ...

cafe a espresso 30 cc 6,5 sec.

cafea espresso dubla 60 cc 13 sec.

"caffe lungo" 45 cc 6,5 sec.

"caffe lungo" dublu 90 cc 13 sec.

distribuire apa fierbinte 20 sec.

distribuire abur 20 sec.

Deplasati spre dreapta clapeta (A) situata Tnpartea
inferioara frontala, apasand putin pe ma~ina, apoi scoateti
ma~ina din compartimentul din mobila.

11.2 ADAUGAREA CAFELEIIN RA$NITA

• Scoateti ma~ina din compartimentul din mobila.

• Scoateti capacul (3) ~i umpleti ra~nita cu cafea boabe.

11.3 REGLAREA RA$NIRII

Daca este necesar sa modificati gradul de granulatie al
cafelei ra~nite, procedati astfel:
• scoateti ma$ina din compartimentul din mobila;
• rotiti butonul gradat de reglare (5).

Pentru a regia ra~nirea, urmati aceste recomandari:
• in cazul In care se distribuie cafeaua cu vitezli prea mare, reduceti gradul

de ra~nire a cafelei.
• in cazul In care se distribuie cafeaua cu vitezli prea mica, marili gradul de

ra~nire a cafelei.
• Dupa fiecare reglare a ra~nirii, controlali respectarea cantitatii de cafea

ra~mita (7 gr. pentru fiecare doza).

10. ÎNCĂRCAREA DATELOR IMPLICITE 

Pentru a reveni la programarea din fabrică (vezi 

datele din tabelul de alături) procedaţi astfel: 

• ţineţi apăsate simultan timp de 5 secunde tasta 

pentru apă ~ şi tasta pentru abur (2]; 

ipatele i'mplidte .. 

< •••• 

cafea espresso 

cafea espresso dublă 

• confirmarea efectuării încărcării datelor implicite 

este semnalată de 3 clipiri ale ledurilor tastelor 

pentru apă şi abur. 

-~ 

"calfe lungo" 

"calfe lungo" dublu 

distribuire apă fierbinte 

distribuire abur 

11. OPERATU 
' 

11.1 SCOATEREA MAŞINII DIN COMPARTIMENTUL DIN MOBILĂ 

Deplasaţi spre dreapta clapeta (A) situată în partea 

inferioară frontală, apăsând puţin pe maşină, apoi scoateţi 

maşina din compartimentul din mobilă. 

11.2 ADĂUGAREA CAFELEI ÎN RÂŞNIŢĂ 

• Scoateţi maşina din compartimentul din mobilă. 

• Scoateţi capacul (3) şi umpleţi râşniţa cu cafea boabe. 

11.3 REGLAREA RÂŞNIRII 

Dacă este necesar să modificaţi gradul de granulaţie al 

cafelei râşnite, procedaţi astfel: 

• scoateţi maşina din compartimentul din mobilă; 

• rotiţi butonul gradat de reglare (5). 

3 

cantitate durată 

30 cc 6,5 sec. 

60 cc 13 sec. 
~ 

45 cc 6,5 sec. 

90 cc 13 sec. 

20 sec. 

20 sec . 
. -~~-

Pentru a regla râşnirea, urmati aceste recomandări: 

• În cazul în care se distribuie cafeaua cu viteză prea mare, reduceţi gradul 

de râşnire a cafelei. 
• În cazul în care se distribuie cafeaua cu viteză prea mică, măriţi gradul de 

râşnire a cafelei. 
• După fiecare reglare a râşnirii, controlaţi respectarea cantităţii de cafea 

râşnită (7 gr. pentru fiecare doză). 
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Lipsa apei din rezervor este indicata de aprinderea ledului U. Pentru a adauga apa, procedati
astfel:
• scoateti ma~ina din compartimentul din mobila;

• scoateti capacul (1) ~i umpleti rezervorul cu apa potabila, fara a va grabi, astfel Incat sa permiteti
umplerea sa completa, atat In partea superioara, cat ~i in cea inferioara.

• Umpleti rezervorul doar cu apa potabila rece.
• Nu utilizati alte tipuri de lichide sau de bauturi carbogazoase.
• Dupa ce ati pus rezervorulla loc, se recomanda sa se distribuie apa

fierbinte in gol.
• Dupa 0 lunga perioada de inactivitate, eliminati apa din rezervor ~i

inlocuiti-o cu apa proaspata.

11.5 INLOCUIREA FILTRULUI DE APA DIN REZERVOR

Rezervorul de apa este dotat cu un filtru model BRITA CLASSIC, care are functia
de a reduce calcarul, impuritatile ~i alte sUbstante precum c1orul, care afecteaza
gustul apei.
Utilizarea filtrului este indispensabila in cazurile in care duritatea apei este mai
mare de 5 OF.
Efectuati inlocuirea filtrului eel putin 0 data la 6 luni. in cazul unei utilizM intensive a
ma~inii, efectuati mai des schimbarea filtrului.
Pentru Inlocuire este suficient sa extrageti rezervorul. sa scoateti filtrul din loca~ul
sau ~i sa puneti la loc unul nou.

I··.····

·•· ••. • •. ··.··.~.'·······,

',j {1

f. ;\

~ ,

1'~

I • I~efolos;'ea fil,,"lu!sau inlocu;,ean.,egulat. poale pmduce dele,;o,",",
rezervoarelor.

Pentru a activa sau a dezactiva i1uminarea compartimentului ma~inii, apasati rapid pe tasta
ON/OFF.

11.4 ADĂUGAREA DE APĂ ÎN REZERVOR 

Lipsa apei din rezervor este indicată de aprinderea ledului ~. Pentru a adăuga apă, procedaţi 

astfel: 

• scoateţi maşina din compartimentul din mobilă; 

• scoateţi capacul (1) şi umpleţi rezervorul cu apă potabilă, fără a vă grăbi, astfel încât să permiteţi 

umplerea sa completă, atât în partea superioară, cât şi în cea inferioară. 

• Umpleţi rezervorul doar cu apă potabilă rece. 

• Nu utilizaţi alte tipuri de lichide sau de băuturi carbogazoase. 

• După ce aţi pus rezervorul la loc, se recomandă să se distribuie apă 

fierbinte în gol. 
• După o lungă perioadă de inactivitate, eliminaţi apa din rezervor şi 

înlocuiţi-o cu apă proaspătă. 

11.5 ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ DIN REZERVOR 

Rezervorul de apă este dotat cu un filtru model BRITA CLASSIC, care are funcţia 

de a reduce calcarul, impurităţile şi alte substanţe precum clorul, care afectează 

gustul apei. 

Utilizarea filtrului este indispensabilă în cazurile în care duritatea apei este mai 

mare de 5 °F. 

Efectuaţi înlocuirea filtrului cel puţin o dată la 6 luni. în cazul unei utilizări intensive a 

maşinii, efectuaţi mai des schimbarea filtrului. 

Pentru înlocuire este suficient să extrageţi rezervorul, să scoateţi filtrul din locaşul 

său şi să puneţi la loc unul nou. 

.'.

· .. ·.·.:~. 
•,-j ,t:' 

l. ;\ 

j;;~· 

~efolosirea filtrului sau înlocuirea neregulată poate produce deteriorarea 

~ezervoarelor. 

11.6 APRINDERENSTINGEREA LUMINII 

Pentru a activa sau a dezactiva iluminarea compartimentului maşinii, apăsaţi rapid pe tasta 

ON/OFF. 
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12. CURATAREA,
Pentru 0 igiena perfecta a aparatului sunt necesare cateva operatii simple de curatare.
• Scoateti tavita de evacuare $i goliti-o frecvent, apoi spala~i-o cu apa calda.
• Curata~i carcasa externa a ma$inii utilizand 0 carpa umezita cu apa calduta. Nu utilizati

detergenti abrazivi.
• Spalati zilnic portfiltrul cu apa calda. Se recomanda sa desprindeti filtrul din portfiltru, cu 0

$urubelni~a, $i sa-I spalati cu apa calda.
• Pastrati curate Tn mod permanent duzele pentru apa $i abur. Tn special cura~ati in mod regulat

duza pentru abur, cum s-a indicat Tnpar. 8.4.
• Curatati frecvent ra$nita de cafea. Se recomanda sa se efectueze curatarea cand se termina

cafeaua din ra$nita. Ave~i grija sa nu scoateti ra$nita cand inca exista cafea inauntru $i fara a fi
asigurat ma$ina.

Dupa ce ati scos capacul, extrageti ra$ni~a din loca$ul sau $i curatati-o cu 0 carpa umezita cu apa
calduta.
Aveti grija sa pozitionati corect ra$nita la locul ei: excrescenta de pe ra$nita trebuie sa intre Tn unul
dintre orificiile prezente pe colier.

I...... §conacla1i ma,lna da la ralaaua alactrica Inainta da a afactua oparelilla da
curatare, Utilizati intotdeauna carpe perfect curate §i igienizate.

Aparatul trebuie sa fie conectat la 0 instalatie eficienta de Tmpamantare
Daca nu se respecta acest lucru, aparatul poate deveni 0 sursa de descarcari electrice periculoase,
deoarece nu mai poate descarca in pamant eventualele pierderi de electricitate.

Nu utilizati apa curgatoare pentru spalare
Utilizarea apei cu presiune direct asupra ma$inii poate deteriora in mod grav aparatele electrice. Nu
utilizati niciodata jeturi de apa pentru spalarea niciunei parti a aparatului.

Aveti grija la abun/apa fierbinte
Nu indreptati niciodata jeturile de vapori sau de apa fierbinte direct asupra unor parti ale corpului.

Nu efectuati interventii asupra ma$inii sub tensiune
Tnainte de a efectua orice interventie asupra aparatului, deconectati-I de la reteaua electrica. Nu
scoateti niciodata niciun panou al carcasei cand ma$ina este sub tensiune.

Utilizarea aparatului
Aceasta ma$ina pentru cafea espresso este un aparat destinat prepararii bauturilor calde. Grice alta
intrebuintare este considerata gre$ita $i, prin urmare, periculoasa. Nu permiteti niciodata sa fie
folosita de copii $ de persoane cu handicap.
Nerespectarea normelor de mai sus poate provoca pagube grave persoanelor. bunurilor sau animalelor.
Nu efectuati jnterventii asul2ra al2aratului electric cand ma§jna este inca sub tensiune.
Dezactivati complet masina deconectand-o de la retea, inainte de a efectua orice operatie.I. • 8oducatorul nu 1,1 asuma nieio rasponsabilitata pantru pagubala cara pot

aparea daca nu sunt respectate indicatii1e din acest document.

12. CURĂTAREA 
' 

Pentru o igienă perfectă a aparatului sunt necesare câteva operaţii simple de curăţare. 

• Scoateţi tăviţa de evacuare şi goliţi-o frecvent, apoi spălaţi-o cu apă caldă. 

• Curăţaţi carcasa externă a maşinii utilizând o cârpă umezită cu apă călduţă. Nu utilizaţi 

detergenţi abrazivi. 

• Spălaţi zilnic portfiltrul cu apă caldă. Se recomandă să desprindeţi filtrul din portfiltru. cu o 

şurubelniţă, şi să-l spălaţi cu apă caldă. 

• Păstraţi curate în mod permanent duzele pentru apă şi abur. în special curăţaţi în mod regulat 

duza pentru abur, cum s-a indicat în par. 8.4. 

• Curăţaţi frecvent râşniţa de cafea. Se recomandă să se efectueze curăţarea când se termină 

cafeaua din râşniţă. Aveţi grijă să nu scoateţi râşniţa când încă există cafea înăuntru şi fără a fi 

asigurat maşina. 

După ce aţi scos capacul. extrageţi râşniţa din locaşul său şi curăţaţi-o cu o cârpă umezită cu apă 

călduţă. 

Aveţi grijă să pozitionaţi corect râşniţa la locul ei: excrescenţa de pe râşniţă trebuie să intre în unul 

dintre orificiile prezente pe colier. 

~conectaţi maşina de la reţeaua electrică înainte de a efectua operaţiile de 

~răţare. Utilizaţi întotdeauna cârpe perfect curate şi igienizate. 

13. LISTA RISCURILOR 

Aparatul trebuie s:\ fie conectat la o instalaţie eficientă de împământare 

Dacă nu se respectă acest lucru, aparatul poate deveni o sursă de descărcări electrice periculoase, 

deoarece nu mai poate descărca în pământ eventualele pierderi de electricitate. 

Nu utilizaţi apă curgătoare pentru spălare 

Utilizarea apei cu presiune direct asupra maşinii poate deteriora în mod grav aparatele electrice. Nu 

utilizaţi niciodată jeturi de apă pentru spălarea niciunei părţi a aparatului. 

Aveţi grijă la abur/apă fierbinte 

Nu îndreptaţi niciodată jeturile de vapori sau de apă fierbinte direct asupra unor părţi ale corpului. 

Nu efectuaţi intervenţii asupra maşinii sub tensiune 

înainte de a efectua orice intervenţie asupra aparatului, deconectaţi-l de la reţeaua electrică. Nu 

scoateţi niciodată niciun panou al carcasei când maşina este sub tensiune. 

Utilizarea aparatului 

Această maşină pentru cafea espresso este un aparat destinat preparării băuturilor calde. Orice altă 

întrebuinţare este considerată greşită şi, prin urmare, periculoasă. Nu permiteţi niciodată să fie 

folosită de copii ş, de persoane cu handicap. 

Nerespectarea normelor de mai sus poate provoca pagube grave persoanelor, bunurilor sau animalelor. 

Nu efectuaţi intervenţii asupra aparatului electric când maşina este încă sub tensiune. 

Dezactivati complet maşina deconectând-o de la retea, înainte de a efectua orice operatie. 

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pagubele care pot 

apărea dacă nu sunt respectate indicaţiile din acest document. 
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