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Vă mulţumim că aţi cumpărat acest aparat. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, 

citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare şi păstraţi-le. 
 

ATENŢIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC. 
 

Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988) 
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş 

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro 



Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acest produs a 
fost conceput pe baza cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea 
componentelor electrice/electronice cele mai fiabile şi moderne. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să vă acordaţi câteva minute ca să citiţi 
instrucţiunile de utilizare care urmează. 
 
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi 
ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea de alimetare şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta cu 
specificaţii a aparatului. 
• Aşezaţi aparatul întotdeauna pe o suprafaţă plană şi stabilă. Evitaţi să mişcaţi aparatul în timpul 
funcţionării. 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau espressorul în apă 
sau în alte lichide. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se 
demontează accesoriile. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa sau a-i monta/demonta accesoriile. Atenţie la 
degajarea de aburi, pentru a nu vă opări! 
• Porniţi şi opriţi espressorul doar de la întrerupătorul său. Simbolurile luminoase aprinse semnalizează 
că aparatul este în funcţiune, dacă acestea sunt complet stinse – espressorul este oprit. 
• Nu scoateți portfiltrul în timpul preparării cafelei. Luați măsuri de precauție în timp ce scoateți portfiltrul 
deoarece părțile metalice vor fi fierbinți. Asigurați-vă că-l țineți de mâner și folosiți clema de susținere a 
filtrului pentru a arunca cafeaua.  
• Înainte de folosirea espressorului, asiguraţi-vă că rezervorul este montat corect în poziția sa, este 
închis și apa nu depășește nivelul maxim recomandat. Nu utilizaţi espressorul fără apă. Nu scoateți 
rezervorul de apă până când aparatul nu este oprit. 
• Dacă cafeaua nu picură, filtrul este blocat. Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească. Blocarea poate fi 
cauzată de faptul că cafeaua este prea fin măcinată. Consultați secțiunea "PROBLEME ȘI CAUZE". 
• Nu aşezaţi ceştile fierbinţi pe o suprafaţă umedă sau rece. 
• Nu folosiţi espressorul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cordonului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o 
problemă de orice natură, nu utilizaţi aparatul. Nu folosiţi aparatul dacă prezintă lovituri sau dacă a fost 
scăpat jos. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi 
singuri aparatul. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la 
distrugerea aparatului. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau 
inflamabile. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi. 
Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cordonul de 
alimentare. 
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Acest aparat nu se va 
folosi de către persoane infirme, persoane cu capacităţi senzoriale şi mentale reduse, persoane lipsite 
de experienţă sau copii. În cazurile menţionate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane 
adulte responsabile. 
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. 
• Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în prezentele instrucţiuni de utilizare. 
Furnizorul nu este resposonsabil de pagubele create când produsul nu este folosit corect. 



ATENȚIE: PRESIUNE ! 
Pentru a evita posibilele arsuri a părților corpului uman și / sau alte vătămări cauzate de abur și apă 
fierbinte sau deteriorarea aparatului, nu scoateți niciodată rezervorul de apă sau portfiltrul în timp ce 
aparatul produce cafea sau spumă. Asigurați-vă că nu clipește nici una din simbolurile luminoase ale 
aparatului înainte de a scoate portfiltrul pentru a face mai multe cești de cafea. Dacă trebuie să 
adăugați mai multă apă sau lapte în rezervoare, vă rugăm să vă asigurați că ați oprit aparatul apăsând 
butonul din partea laterală a acestuia pentru a dezactiva toate funcţiile. 
 
  
PĂRŢI COMPONENTE 
 

 

1. Capac rezervor apă 
2. Rezervor apă 
3. Portfiltru 
4. Capac tăviţă colectare lichide 
5. Tăviţă reglare înălțime/colectare lichide 
6. Buton Pornit/Oprit 
7. Lingură dozaj / Accesoriu tasare 
8. Sită filtru 1 cafea  
9. Sită filtru 2 cafele 
10. Suport sită 
11. Mâner portfiltru 

12. Buton liniar de dozare al spumei 
13. Tub evacuare spumă 
14. Racord tub spumă 
15. Espresso 1 porție 
16. Espresso dublu 
17. Cappuccino 1 porţie 
18. Cappuccino dublu 
19. Latte 1 porţie 
20. Latte dublu 
21. Funcţia curăţare 
22. Sită filtru cafea preambalată E.S.E. 

 
 
 
 



UTILIZARE 
 
Înainte de prima utilizare 
Curățarea și pregătirea aparatului înainte de prima utilizare. 
1. Asigurați-vă că toate simbolurile luminoase sunt stinse apăsând butonul de alimentare situat pe 
partea laterală a aparatului. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priza electrică. 
2. Scoateți autocolantele și etichetele de pe aparat (doar dacă are autocolante și etichete detașabile). 
3. Scoateți mai întâi și spălați într-un amestec de detergent slab și apă: rezervorul de apă, rezervorul de 
lapte, portfiltrul, toate sitele filtru și lingura de măsurare. Clătiți fiecare componenta bine și montați-le 
înapoi pe aparat. 
4. Pentru a curăța interiorul aparatului, urmați pașii indicați în secțiunea "PREPARARE CAPPUCCINO" 
folosind apă în ambele rezervoare și fără cafea în filtru. Repetași operațiunea până dispare mirosul de 
“produs nou”. Nu scufundați aparatul în apă sau nu încercați să atingeți nici unul dintre părțile sale 
interne. 
NOTĂ: Pentru ca aparatul dumneavoastra să funcționeze corect de fiecare dată, curăţaţi-l după fiecare 
utilizare. 
 
IMPORTANT -  AMORSARE POMPĂ REALIZATĂ LA PRIMA UTILIZARE! 
Pentru curăţarea internă a componentelor aparatului, executați ciclul de abur timp de 90 de secunde 
urmând pașii de mai jos: 
1. Umpleți rezervorul de apă între nivelele "Min" și "Max". 
2. Umpleți rezervorul de lapte cu apă între nivelele "Min" și "Max". 
3. Selectați una dintre cele 3 site filtru și plasați-o pe portfiltru. Montaţi portfiltrul în aparat asigurându-vă 
că este bine fixat și puneţi o ceașcă sub el. De asemenea verificaţi dacă capătul tubului de distribuire a 
laptelui spumant este în interiorul acestei ceşti. 
4. Introduceți aparatul în priza reţelei electrice. 
5. Apăsați butonul de pornire și toate simbolurile luminoase vor clipi de 3 ori cu sunetul "beep". 
6. Primele șase simboluri vor începe să clipească. Odată ce aceste simboluri rămân aprinse, apăsați 
simbolul        . 
7. Când acest proces este finalizat, toate simbolurile vor rămâne aprinse. Acum, aparatul dvs. este 
pregătit și este gata de utilizare. 
 
SELECTAȚI FILTRUL SITĂ 
Înainte de pregătirea băuturii, selectaţi mărimea de ceașcă potrivită conform tabelului următor: 
 

Espresso 
1 Cafea 
 
2 Cafele 

40 – 60 ml 
 

90 – 110 ml 

Cappuccino 
1 Cafea 
 
2 Cafele 

80 – 150 ml 
 

160 – 300 ml 

Latte 
1 Cafea 
 
2 Cafele 

160 – 300 ml 
 

250 – 300 ml 

 



SELECTAREA CAFELEI 
 
CAFEAUA 
Cafeaua trebuie să fie proaspăt prăjită şi măcinată. Vă recomandăm să încercaţi o cafea de origine 
franceză sau italiană pentru prepararea unui espresso. Cafelele pre-măcinate își păstrează aroma timp 
de 7 - 8 zile, cu condiția să fie depozitate într-un recipient etanș și într-o zonă rece și întunecată. Nu 
depozitați cafeaua în frigider sau congelator. Boabele de cafea se recomandă să fie măcinate chiar 
înainte de utilizare. Boabele de cafea stocate într-un recipient etanș își vor pastra aroma o perioada de 
până la 4 săptămâni. 
 
MĂCINAREA 
Măcinarea cafelei este un pas esențial în procesul de preparare a unui espresso (asta în cazul în care 
măcinați boabele de cafea și nu folosiți cafea gata măcinată). 
Cafeaua trebuie să fie de o granulație fină. Granulaţia corectă ar trebui să aibă aspectul sării de 
bucătărie.  
Dacă granulaţia de măcinare este prea fină, apa nu va curge prin cafea chiar şi sub presiune. Această 
granulaţie de măcinare arată sub forma unei pudre și se simte ca făina atunci când este frecată între 
degete. 
Dacă granulaţia de măcinare este prea mare, apa va curge prin cafea prea repede, împiedicând 
extragerea completă a aromei cafelei. 
Utilizați o râșniţă de calitate pentru o măcinare uniformă. 
 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Umplerea rezervorului de apă 
a. Umpleți rezervorul cu apă, folosind fie un pahar pentru a-l umple sau scoateti-l din aparat și apoi îl 
umpleți sub robinet. Dacă ați scos rezervorul de la aparat pentru a-l umple cu apă, asigurați-vă că 
rezervorul va fi montat corect în locașul său. Umpleți rezervorul cu cantitatea dorită de apă astfel ca 
aceasta  să se încadreze în marcajele "MIN" și "MAX" de pe rezervor. Nu folosiți niciodată apă caldă 
sau fierbinte pentru a umple rezervorul de apă. 
b. Închideți capacul rezervorului de apă și montaţi-l înapoi în aparat, asigurându-va că este fixat corect 
in locaşul său. 
 
SELECTAREA FILTRULUI 
Selectați filtrul care va fi utilizat după cum urmează: 
 

A. PENTRU 1 PORTIE CAFEA - dacă folosiți cafea măcinată utilizați filtrul pentru o singură porţie 
de espresso. 

 
 
 
 

 
B. PENTRU 2 PORŢII SAU DOUĂ PORTII SEPARATE - utilizați filtrul pentru 2 porţii de cafea. 

 
 
 

 

 
 

  



C. PENTRU CAFEA TIP E.S.E. - utilizați filtrul pentru cafea preambalată de tip E.S.E. 
Acest aparat poate fi folosit cu cafea preambalată de tip E.S.E. Acestea trebuie să aibă diametrul de 
44-45 mm. 

Prepararea cafelei cu ajutorul monodozelor E.S.E (Easy Serving Espresso) este foarte facilă şi 
comodă. Fiecare monodoză conţine cantitatea optimă de cafea, perfect măcinata şi atent presată. 
Folosind acest sistem nu se pot strecura greşeli în preparare. De asemenea se face economie la cafea, 
cantitatea fiind corectă pentru o cafea perfectă. Prin simpla introducere a unei monodoze în sita filtru 
corespunzătoare sistemului E.S.E., puteţi avea cel mai autentic espresso italian, cu aromă, cremă şi 
gust perfect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparatul este dotat şi cu o sită filtru pentru folosirea cu cafea tip E.S.E. (44-45 mm). 
 
POZIŢIONAREA CEŞTII 

a. Păstrați tăvița de reglare a înălțimii dacă folosiți o ceaşcă mică de cafea pentru a prepara 
espresso. 

b. Scoateți tăvița de reglare a înălțimii dacă utilizați o ceașcă sau un pahar mai mare pentru a 
prepara cappuccino. 

c. Scoateți tăvița de reglare a înălțimii dacă utilizați o cană sau o ceașcă mai mare pentru a prepara 
cafeaua. 

 
ATENȚIE: Atunci când preparați cappuccino sau latte, asigurați-vă că reglați pârghia tubului de 
spumare pentru a poziționa tubul de distribuire a spumei de lapte în interiorul ceștii care va fi 
folosită. 
 
PORNIREA APARATULUI 

A. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză de alimentare. 
B. Porniți aparatul apăsând butonul de alimentare situat pe partea laterală a acestuia. 

Toate simbolurile luminoase vor clipi de 3 ori cu sunetul "beep" când porniți aparatul. Simbolurile vor 
clipi în timpul încălzirii apei până când apa va atinge temperatura necesară prepararii cafelei. Când 
toate aceste simboluri sunt aprinse, poate fi selectat un mod de functionare. Dacă apăsați simbolul care 
clipește și aparatul nu este pregătit pentru utilizare acesta va suna de 3 ori "beep" pentru a vă avertiza 
că aparatul nu este încă pregătit pentru utilizare şi nu va opera nici o funcţie. 
 
"STAREA DE REPAUS" 
Pentru a economisi energie, aparatul va intra automat în "starea de repaus" dacă nu interveniţi timp de 
25 de minute, iar toate simbolurile se vor stinge, cu excepția butonului     . Pentru a porni aparatul, 
apăsați     pe aparat, se va auzi sunetul "beep", după care aparatul va reveni la starea precedentă 
(după pornire, este posibil ca aparatul să pornească ciclul de încălzire al apei sau să fie instantaneu 
gata de funcţionare.) 
 
 
 



POZIŢIONAREA PORTFILTRULUI 
a. Poziţionarea portfiltrului  
- înainte de ataşarea portfiltrului retrageţi clema de susţinere a filtrului. 

b. Poziţionaţi portfiltrul în locaşul aparatului astfel încât mânerul să fie aliniat cu    de pe aparat. 

c. Rotiţi uşor în dreapta până în momentul când clema de susţinere a filtrului este aliniat cu 
simbolul “      “ de pe aparat. 

UMPLEREA CU CAFEA 
 
Montaţi filtrul selectat în portfiltru după cum urmează: 
 
PENTRU CAFEA MĂCINATĂ: 

a. Umpleți filtrul cu cafea proaspătă și fină pentru espresso (nu dozati excesiv). 
b. Tasați și comprimați cafeaua ferm și uniform. 
c. Curățați orice exces de cafea de pe marginea filtrului pentru a asigura un montaj corespunzător 

și corect pe aparat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SELECTAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE 
PREPARARE ESPRESSO 

a. Apăsați       pentru a prepara 1 porţie cafea simplă. 
b. Apăsați       pentru a prepara o cafea dublă. 
c. Apăsați și țineți apăsat       timp de 3 secunde pentru a personaliza prepararea cu aromă. Când 

ați terminat, apăsați din nou pentru oprire. (dacă nu apăsați din nou, aceasta va face cantitatea maximă 
de 250ml) 
Aparatul va începe să prepare espresso în funcție de selecția dvs. Acesta se va opri automat și 
simbolul va rămâne aprins indicând faptul că ciclul a fost finalizat. Espresso-ul dvs. delicios este gata 
pentru a fi savurat. 
NOTĂ: Pentru a prepara mai puțină cafea decât cea prestabilită, apăsați din nou pe același „simbol” 
pentru a opri procesul de preparare a cafelei, atunci când se ajunge la cantitatea de cafea dorită. 
 



PREPARAREA CAPPUCCINO 
Înainte de prepararea unui cappuccino, reglați cantitatea de spumă de lapte în funcție de 

preferințele dvs. prin culisarea butonului liniar de dozare a spumei de lapte spre dreapta, pentru mai 
multă spumă și spre stânga pentru mai puțină spumă. 
Notă: Intensitatea spumei poate fi ajustată în timpul ciclului de preparare. 

a. Apăsați         pentru a prepara o ceașcă mică de cappuccino. 
b. Apăsați         pentru a prepara o ceașcă mare de cappuccino. 

Aparatul va începe să prepare cappuccino în funcție de selecția dvs. Cappuccino-ul poate fi savurat în 
momentul când aparatul se oprește automat. 
 
PREPARARE LATTE: 

Înainte de prepararea unui cappuccineo, reglați cantitatea de spumă de lapte în funcție de 
preferințele dvs. prin culisarea butonului liniar de reglare a spumei spre dreapta pentru mai multă 
spumă și spre stânga pentru mai puțină spumă. 

a. Apăsați          pentru a prepara o ceașcă mică de latte. 
b. Apăsați          pentru a prepara o ceașcă mare de latte. 

 
PREPARAREA SPUMEI DE LAPTE: 

Aparatul vă permite de asemenea să preparați doar spumă de lapte. Țineți apăsat       timp de 3 
secunde dacă doriți să adăugați mai multă spumă în băutură sau să preparați spumă de lapte pentru 
orice altă băutură, de ex. macchiato, ciocolată caldă, chai latte etc. După ce ați terminat, apăsați din 
nou același simbol pentru opri aparatul. 
După prepararea băuturilor dumneavoastră cu lapte 

După ce ați terminat prepararea băuturii cu lapte, puteți fie să depozitați rezervorul de lapte al 
unității direct în frigider (va fi pregătit pentru urmatoarea utilizare), fie scoateţi laptele rămas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCERE TIPURI DE CAFELE 
ESPRESSO 
O metodă unică de preparare a cafelei, în care apa fierbinte este presată prin cafeaua măcinată fin. 
Populară în Europa, este o băutură mult mai aromată decât cafeaua preparată clasic. Datorită aromei 
sale, espresso este servit, de obicei, în porții de la 40 până la 60 ml, în ceşti mici. 
CAPPUCCINO 
O băutură făcută cu aproximativ 1/3 espresso, 1/3 lapte fierbinte și 1/3 spumă de lapte. 
LATTE 
O băutură făcută cu aproximativ 1/4 espresso și 3/4 lapte fierbinte. 
  
Vă rugăm să citiți cu atenție TOATE instrucțiunile, atenționările, notele și avertismentele incluse în acest 
manual de instrucțiuni înainte de a începe să utilizați acest aparat. Când se utilizează acest aparat, 
unele componente și accesorii se încălzesc și este nevoie să se răcească. Îngrijirea și întreținerea 



corespunzătoare va asigura o lungă durată de viață și funcționarea fără probleme a aparatului automat 
de Espresso, Cappuccino și Latte. Păstraţi aceste instrucțiuni și consultați-le frecvent pentru sfaturi de 
curățare și întreţinere. 
 
UTILIZAREA CORECTĂ A CAFELEI MĂCINATE PENTRU APARATUL DE ESPRESSO 
Nu utilizați cafea măcinată prăjită îndulcită sau boabele de cafea prăjite cu zahăr, deoarece acestea vor 
înfunda filtrul și vor deteriora aparatul. Dacă cafeaua prăjită cu zahăr este folosită accidental, opriți 
utilizarea aparatului și aduceți-l la cel mai apropiat centru de Service ZASS pentru remediere. Vă 
recomandăm să curăţaţi periodic aparatul, pentru a-l menține în stare bună de funcționare. Contactați 
centrele de Service pentru a afla mai multe despre acest proces. 
 
CURĂȚAREA REZERVORULUI DE LAPTE ȘI A TUBULUI DE SPUMARE 
Chiar dacă puteți păstra rezervorul de lapte (cu lapte în el) în frigider, este important să curățați regulat 
rezervorul și tubul de spumare pentru a evita colmatarea. Pentru a curăța rezervorul de lapte, urmați 
instrucțiunile de mai jos: 

1. Scoateți rezervorul de lapte de pe aparat. 
2. Scoateți capacul rezervorului. 
3. Turnați laptele rămas, clătiți și spălați bine rezervorul de lapte și capacul acestuia cu apă caldă 

și detergent de vase. Clătiți și uscați bine. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive și tampoane de 
curățare, deoarece acestea vor zgâria aparatul. Rezervorul de lapte se poate spala în mașina de spălat 
vase (raftul superior). Nu puneţi capacul rezervorului de lapte în mașina de spălat vase. 

4. Așezați o ceașcă mare sub tubul de spumare. 
5. Apăsați      aparatul va începe să elibereze aburul prin tubul de spumare, lăsați-l să 

functioneze timp de câteva secunde până când nu mai vedeți lapte în ceașcă. Când ați terminat, 
apăsați din nou butonul curățare (21) pentru a opri procesul. 

6. Aruncați apa rămasă în rezervorul pentru lapte și montaţi rezervorul la locul său în aparat. 
 
CURĂȚAREA CAPULUI DE PREPARARE, PORTFILTRU ȘI FILTRU 

1. Asigurați-vă că toate simbolurile sunt stinse apăsând butonul de alimentare situat pe partea 
laterală a aparatului și deconectați cordonul de alimentare de la priza electrică. 

2. Unele dintre piesele metalice ar putea fi încă fierbinți. Nu le atingeți cu mâinile până nu se 
răcesc. 

3. Scoateți portfiltrul și aruncați restul de cafea. Spălați portfiltrul și filtrul cu apă caldă cu 
detergent de vase și clătiți-le bine. Nu spălați portfiltrul și filtrele în mașina de spălat vase. 

4. Ștergeți partea inferioară a capului de preparare din aparat cu o cârpă umedă sau un prosop 
de hârtie pentru a îndepărta eventualele resturi de cafea care ar fi putut rămâne. 

5. Așezați portfiltrul (fără filtre) înapoi în capul de preparare al aparatului. 
6. Puneți o ceașcă mare sub portfiltru. 
7. Apăsați          și lăsați aparatul să funcţioneze numai cu apă până când se oprește automat. 

 
CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ 
Aruncați apa rămasă în rezervor. Se recomandă golirea rezervorului de apă între utilizări. Spălați 
rezervorul de apă doar cu apă (adăugând eventual un pic de detergent de vase), clătiți-l bine și ștergeți-
l  până devine uscat. Rezervorul de apă este poate fi spălat în mașina de spălat vase. 
 
CURĂȚAREA APARATULUI 

1. Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă moale. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive  deoarece 
acestea vor zgâria aparatul. 

2. Nu păstrați portfiltrul în capul de preparare. Acest lucru poate afecta negativ elasticitatea 
garniturii şi etanșeitatea dintre capul de preparare și portfiltrul în timpul preparării unui espresso. 



ATENȚIE: Nu introduceți aparatul în apă! 
 
DECALCIFICARE 
Această operaţiune trebuie efectuată periodic, pentru a menţine espressorul în bună stare de 
funcţionare. Dacă durata încălzirii apei este foarte mare, aparatul necesită decalcificare. Frecvența 
decalcifierii depinde de duritatea apei. Urmatorul tabel sugerează intervalul la care se face această 
operaţiune: 
 

Intervale recomandate de decalcifiere 

Duritatea apei Perioada 

Apă moale (Apă filtrată) După 80 de cicluri de funcţionare 

Apă dură (Apă robinet) După 40 de cicluri de funcţionare 
 
DECALCIFICAREA  REZERVORULUI DE APĂ: 

1. Umpleți rezervorul cu oțet casnic alb, nediluat și necolorat. 
2. Lasați aparatul să stea peste noapte cu soluția de oțet în rezervorul de apă. 
3. Scoateti rezervorul din aparat și goliți oţetul din rezervorul de apă. 
4. Clătiți rezervorul cu apă de la robinet de mai multe ori, până când mirosul de oţet dispare. 

 
PENTRU ELIMINAREA DEPUNERILOR MINERALE DIN PĂRȚILE INTERNE: 

1. Asigurați-vă că decalcificaţi mai întâi interiorul rezervorului de apă urmând pașii decalcificării 
de mai înainte. 

2. Asigurați-vă că toate simbolurile sunt stinse,  prin apăsarea butonului de alimentare amplasat 
pe partea laterală a aparatului, iar cordonul de alimentare este deconectat de la priza electrică. Umpleți 
rezervorul cu oțet peste nivelul minim al rezervorului. 

3. Introduceți portfiltrul (cu filtru și fără cafea) și puneți o cană sau ceașcă obișnuită pe partea 
superioară a tăvii de scurgere, sub portfiltru. 

4. Conectați cordonulul de alimentare la priza electrică. 
5. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni aparatul, când simbolurile nu mai clipesc, apăsați 

simbolul        timp de 3 secunde. Oțetul va începe să curgă prin aparat și se va opri automat. 
6. Așezați o cană sau o ceașcă mare (cu o capacitate de cel puțin 300 ml ) sub tub. Umpleți 

rezervorul de lapte cu apă și puneți-l înapoi pe aparat, apoi apăsați       timp de 3 secunde pentru a 
activa funcția de curățare. Lăsați unitatea să distribuie apa prin tubul de spumare aproximativ 30 de 
secunde și apoi apăsați        din nou pentru a opri procesul. 

7. Repetați pașii 1 - 6, după caz, numai cu apă de la robinet, pentru a elimina orice urmă de oțet 
din aparat. 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate 
în certificatul de garanţie a produsului. 
Notă: Garanţia nu acoperă şi reparaţia aparatului dacă deteriorarea acestuia a fost provocată de 
depunerile de calcar iar decalcifierea nu s-a efectuat cu regularitate conform indicaţiilor de mai sus. 
 
 
 
 
 
 



PROBLEME ȘI CAUZE 
 

PROBLEMA CAUZA SOLUŢIE 

Cafeaua nu curge 

1. Nu există apă în rezervor. 
2. Cafeaua măcinată este prea 
fină. 
3. Prea multă cafea în filtru. 
4. Aparatul nu este pornit sau 
alimentat la reţeaua electrică. 
5. Cafeaua a fost presată prea 
mult. 

1. Adăugaţi apă. 
2. Măcinaţi boabele de cafea la 
o granulaţie mai mare. 
3. Puneţi mai puţină cafea în 
filtru. 
4. Racordaţi aparatul la reţeaua 
de alimentare electrică. 
5. Reumpleţi filtrul cu cafea, 
fără a presa exagerat cafeaua. 

Cafeaua se scurge pe langa 
portfiltru 

1. Portfiltrul nu este fixat corect  
în locaşul său. 
2. Exista reziduuri de cafea pe 
marginea garniturii de etansare 
a portfiltrului. 
3. Prea multă cafea în filtru. 

1. Rotiti mânerul până la 
semnul “blocat” 
2. Curăţaţi garnitura de 
etansare a portfiltrului. 
3. Umpleţi cu mai puţină cafea 
filtrul. 

Laptele nu iese sub forma de 
spumă sau nu iese din tubul de 

spumare 

1. Nu se mai produc aburi. 
2. Laptele nu este sufficient de 
rece. 
3. Tubul de spumare este 
înfundat. 

1. Verificaţi dacă este suficientă 
apă în rezervor. 
2. Răciţi laptele şi tubul de 
spumare înainte de a prepara 
cappuccino. 
3. Urmaţi instrucţiunile pentru 
curăţarea rezervorului de lapte 
şi a tubului de spumare. 

Cafeaua curge prea repede 
1. Granulaţie cafea prea mare. 
2. Nu este suficientă cafea în 
filtru. 

1. Folosiţi o cafea măcinată mai 
fin. 
2. Folositi mai multă cafea. 

Cafeaua este prea slabă 
1. Folosirea filtrului mic de 1 
porție pentru cafea dublă. 
2. Granulaţie cafea prea mare. 

1. Folositi sita filtru mare pentru 
cafea dublă. 
2. Folosiţi o cafea măcinată mai 
fin. 

Cele trei butoane ale panoului 
de control clipesc alternativ Rezervorul de apă este gol. Adăugaţi apă  în rezervor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAŢII TEHNICE: 
 
Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 1350W 
Capacitate rezervor apă: 1800 ml 
Capacitate rezervor lapte: 500 ml 
Presiune pompă: 16 bari 
Greutate netă: 4,8 kg 
Nivel zgomot < 76 dB(A) 
 
 
 
 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi 
conformitate electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator 
(plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi 
PBDE). 

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN 
CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi 
a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la 
importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând 
separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea 
asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente 
pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală 
sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în 
conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv 
electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate. 


