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1 Prezentarea generală a aparatului

1.1 Imaginea de ansamblu a aparatului

1

3 4

5

6

7

8

9

2

Fig. 1: Aparatul văzut din stânga părții 
frontale
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Fig. 2: Aparatul văzut din dreapta părții 
frontale

1 Rezervor de apă

2 Capacul rezervorului de apă

3 Capacul recipientului pentru boabe de 
cafea

4 Recipient pentru boabe de cafea

5 Suprafața de așezare a ceștilor

6 Panou de control

7 Dispersor pentru băuturi cu cafea cu 
2  duze pentru cafea

8 Recipient pentru zaț de cafea (interior)

9 Tavă de colectare a picăturilor

10 Manetă pentru „reglarea gradului de 
măcinare” (interior)

11 Panou

12 Unitate de infuzare (interior)

13 Cappuccinator

14 Flotor

15 Tavă pentru cești
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1.2 Imaginea de ansamblu a panoului de control
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Fig. 3: Panou de control 

16 Afișaje

17 "Ventil"

18 Butoane

19 Buton rotativ "Cantitate de cafea"

20 Buton „Pornit/Oprit”

Afișaj Denumire

Indicator „gata de utilizare”

Afișaj de 2 ori

Afișaj Apă

Afișaj Tavă de colectare a 
picăturilor

Afișaj Boabă de cafea

Afișaj Filtru

Afișaj Curățare

Afișaj Detartrare

Afișaj Abur

Element de 
operare

Denumire

Butonul de debitare "Cafea"

Butonul de operare "2 cești"

Butonul de operare „Tăria 
cafelei”

Butonul de operare "Ser-
vice"

Butonul de operare „Debi-
tare abur”
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1.3 Imaginea de ansamblu a 
cappuccinatorului

2221
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Fig. 4: Cappuccinator

21 Tub de abur

22 Ștuț de aspirare a aerului

23 Suport pentru furtunul la lapte

24 Racordul furtunului de lapte

25 Furtun de lapte

26 Dispersor pentru apă fierbinte sau 
spumă de lapte

Dragi cliente, dragi clienți,
Vă mulțumim că aţi decis să achiziţio-
naţi mașina de cafea complet automată 
Melitta®  Avanza®. 

Manualul de utilizare vă ajută să desco-
periți opțiunile diverse pe care le oferă 
aparatul și să vă bucurați pe deplin de o 
cafea savuroasă.

Citiți cu atenție manualul de utilizare. 
În acest mod veți preveni survenirea 
accidentărilor și a pagubelor. Păstrați cu 
grijă manualul de utilizare. În cazul în care 
aparatul este transferat unui alt proprietar, 
oferiți-i și acest manual de utilizare.

Melitta nu își asumă nicio răspundere 
pentru pagubele survenite ca urmare a 
nerespectării manualului de utilizare.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe 
informații sau pentru întrebări privind 
aparatul, vă rugăm să contactați compa-
nia Melitta sau să ne vizitați pe Internet 
accesând:  
www.international.melitta.de

Vă dorim să utilizaţi cu plăcere aparatul 
dvs.

2 Pentru siguranţa 
dumneavoastră

Aparatul îndeplinește 
cerințele directivelor 

europene aplicabile și este con-
struit conform celor mai recente 
progrese tehnice. Cu toate aces-
tea, există unele riscuri reziduale.

Respectați instrucțiunile de 
siguranță pentru a evita peri-
colele. Compania Melitta nu își 
asumă nicio răspundere pentru 
pagubele survenite ca urmare a 
nerespectării instrucțiunilor de 
siguranță.

2.1 Utilizarea conform desti-
naţiei prevăzute

Aparatul este destinat preparării 
băuturilor din cafea boabe, pre-
parării spumei de lapte și încălzi-
rii apei.

Aparatul este prevăzut pentru a fi 
utilizat în domeniul casnic.

Orice altă utilizare se consideră 
a fi neconformă cu destinația 
prevăzută și poate duce la surve-
nirea accidentărilor și pagubelor. 
Melitta nu își asumă răspunde-
rea pentru pagubele survenite 
ca urmare a utilizării aparatului 
într-o manieră neconformă cu 
destinația.
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2.2 Pericol de electrocutare
Dacă aparatul sau cablul de 
alimentare este deteriorat, există 
pericolul de moarte ca urmare a 
electrocutării. 

Respectați următoarele instruc-
țiuni de siguranță pentru a evita 
pericolele produse de curentul 
electric:

 ū Nu utilizați un cablu de alimen-
tare deteriorat.

 ū Un cablu de alimentare dete-
riorat poate fi înlocuit doar 
de către producător, de către 
Serviciul de Asistență pentru 
Clienți sau de către partenerul 
de service al acestuia.

 ū Nu deschideți panourile 
înșurubate ferm ale carcasei 
aparatului.

 ū Utilizați aparatul doar dacă 
acesta este într-o stare impe-
cabilă din punct de vedere 
tehnic.

 ū Un aparat defect poate fi 
reparat doar de către un atelier 
autorizat. Nu reparați aparatul 
în regie proprie.

 ū Nu modificați aparatul, com-
ponentele și accesoriile sale.

 ū Nu scufundați aparatul în apă.
 ū Nu permiteți cablului de ali-

mentare să intre în contact cu 
apa.

2.3 Pericol de arsuri și de 
opărire

Lichidele și aburii care ies din 
aparat pot fi foarte fierbinți. 
Piesele aparatului se încing de 
asemenea. 

Respectați următoarele instruc-
țiuni de siguranță pentru a evita 
opăririle și arsurile:

 ū Evitați contactul pielii cu 
lichidele și aburii care ies din 
aparat.

 ū Nu atingeți duzele de la 
dispersor și tubul de abur în 
timpul debitării băuturilor sau 
imediat după debitarea unei 
băuturi. Așteptați până se 
răcesc componentele.

2.4 Alte pericole
Respectați următoarele instruc-
țiuni de siguranță pentru a evita 
producerea accidentărilor și 
pagubelor:

 ū Nu utilizați aparatul într-un 
dulap sau într-un corp de 
mobilier similar.

 ū Nu introduceți mâna în interio-
rul aparatului în timp ce acesta 
funcționează.

 ū Nu lăsați aparatul și cablul său 
de alimentare la îndemâna 
copiilor cu vârsta sub 8 ani.

 ū Acest aparat poate fi utilizat de 
copiii cu vârsta de peste 8 ani 
și de persoane cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau lipsite de experi-
enţă și cunoștinţe, în condi-
țiile supravegherii și instruirii 
acestora cu privire la utiliza-
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rea aparatului în siguranţă și 
numai dacă au înţeles perico-
lele ce pot rezulta din utilizarea 
aparatului.

 ū Copiii nu au voie să se joace cu 
aparatul. Nu permiteți copiilor 
cu vârsta sub 8 ani să efectu-
eze activități de curățare și 
întreținere a aparatului. Copiii 
cu vârsta de peste 8 ani trebuie 
supravegheați atunci când 
efectuează activități de cură-
țare și întreținere a aparatului.

 ū Deconectați aparatul de la 
alimentarea cu curent electric 
atunci când îl lăsați nesuprave-
gheat pentru mai mult timp.

 ū Aparatul nu trebuie utilizat la 
altitudini de peste 2000 m.

 ū Atunci când curăţaţi apa-
ratul și componentele sale 
să respectaţi indicaţiile din 
capitolul corespunzător (Pre-
zentarea generală a aparatului 
la pagina 5).

3 Primii pași
În acest capitol este descris modul de pre-
gătire a aparatului dumneavoastră pentru 
utilizare.

3.1 Dezambalarea aparatului
 � Dezambalaţi aparatul. Îndepărtați 

materialul de ambalare, benzile adezive 
și foliile de protecție de pe aparat. 

 � Păstrați materialul de ambalare pentru 
un transport ulterior și pentru un even-
tual retur al aparatului.

Informaţie
În aparat pot exista urme de cafea și de 
apă. Aparatul a fost verificat în fabrică, 
astfel încât să funcționeze perfect.

3.2 Verificarea setului de 
livrare

Verificați integralitatea setului de livrare pe 
baza listei de mai jos. Dacă lipsesc piese, 
contactați distribuitorul.

 ū Cappuccinator,
 ū furtun de lapte,
 ū element auxiliar de înșurubare pentru 

filtrul de apă,
 ū benzi de testare pentru determinarea 

durităţii apei.

3.3 Instalarea aparatului
Respectați următoarele indicații:

 ū Nu instalați aparatul în încăperi umede.
 ū Așezaţi aparatul numai pe o suprafaţă 

stabilă, netedă și uscată. 
 ū Nu instalați aparatul în apropierea chiu-

vetelor sau altor obiecte similare.
 ū Nu așezați aparatul pe suprafețe 

fierbinți.
 ū Păstrați o distanță suficientă față de 

perete și de alte obiecte, de aproxi-
mativ 10 cm. Spaţiul liber de deasupra 
aparatului trebuie să fie de minimum 
20 cm.

 ū Dispuneți cablul de rețea astfel încât 
să nu poată fi deteriorat de muchii sau 
suprafețe fierbinți.

3.4 Conectarea aparatului
Respectaţi următoarele indicații:

 ū Asigurați-vă că tensiunea de alimentare 
coincide cu tensiunea de funcționare 
specificată în Datele Tehnice (consultați 
tabelul, Date tehnice la pagina 29).

 ū Conectați aparatul doar la o priză cu 
contact de protecție, instalată conform 
prevederilor. Dacă aveți îndoieli, apelați 
la un electrician calificat.

 ū Priza cu contact de protecție Schuko 
trebuie să fie protejată cel puțin cu o 
siguranță de 10 A.
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3.5 Racordarea 
cappuccinatorului

Cu cappuccinatorul puteți prepara apă 
fierbinte și spumă de lapte.

23

25

21

Fig. 5: Racordarea cappuccinatorului

1. Racordați cappuccinatorul la tubul de 
abur (21). Pentru aceasta, împingeți 
racordul cappuccinatorului până la 
limită, pe tubul de abur.

2. Racordați furtunul de lapte (25) cu 
cappuccinatorul.

3. Dacă nu mai doriți să utilizați lapte, 
puteți fixa furtunul de lapte în 
suport (23).

3.6 Prima pornire a aparatului
În momentul în care porniți aparatul 
pentru prima dată, aparatul efectuează o 
clătire automată. Mai întâi, apa fierbinte 
curge din cappuccinator și după aceea, din 
dispersor. Aparatul se dezaerează în acest 
timp.

PRECAUŢIE
Apă fierbinte evacuată și tub de abur 
fierbinte

 � Nu atingeți jetul de apă fierbinte 
evacuat.

 � Nu atingeți tubul de abur în timpul 
utilizării sau imediat după utilizare. 
Așteptați până se răcește tubul de abur.

Informaţie
 ū Vă recomandăm să aruncați primele 

două cești de cafea preparate după 
prima punere în funcțiune.

 ū Dacă doriți să utilizați un filtru de apă, 
trebuie să-l montați în aparat numai 
după prima punere în funcțiune.

20

Fig. 6: Buton „Pornit/Oprit”

Condiţie: aparatul este instalat și conectat.

1. Așezați un vas sub cappuccinator. 
2. Apăsați butonul „Pornit/Oprit” (20).

 »   Indicatorul „gata de funcționare” 
se aprinde pentru scurt timp.

 »   Se aprinde afișajul Apă și solicită 
umplerea rezervorului de apă.

3. Deschideți capacul rezervorului de apă 
și trageți rezervorul afară din aparat, 
apucându-l de mâner.

4. Clătiți rezervorul de apă cu apă curată. 
Umpleți rezervorul cu apă proaspătă.

5. Introduceți de sus rezervorul în aparat 
și închideți capacul.

 »   Se aprinde afișajul Abur și solicită 
deschiderea "ventilului".

6. Deschideți "ventilul".
 » Din cappuccinator curge apă fier-

binte.

7. În momentul în care nu mai 
curge apă din cappuccinator, să închi-
deți "ventilul".
 » Din dispersor curge apă fierbinte.
 » Aparatul se dezaerează.
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pentru boabe de cafea (vezi capito-
lul  4.2 Umplerea recipientului pentru 
boabe de cafea la pagina 11).

9. Acum, dacă este necesar, 
a) se reglează duritatea apei (consultați 

capitolul 6.3 Reglarea durității apei la 
pagina 18) sau 

b) înșurubați un filtru de apă (consul-
tați capitolul 7.6 Utilizarea filtrului de 
apă la pagina 26).

4 Operare de bază

4.1 Pornirea și oprirea 
aparatului

Înainte de pornire, la prima punere în func-
țiune a aparatului, citiți capitolul  3.6 Prima 
pornire a aparatului la pagina 10.

Informaţie
 ū La pornire și la oprire, aparatul efectu-

ează o clătire automată.
 ū La clătire, apa de clătire ajunge și în 

tava de colectare a picăturilor.

Pornirea aparatului

1. Așezați un vas sub dispersor.
2. Apăsați butonul „Pornit/Oprit” (20).

 » Aparatul se încălzește și efectuează o 
clătire automată.

 » Aparatul comută pe modul pregătit 
pentru funcționare.

Informaţie
Dacă aparatul a fost deconectat numai 
pentru un interval scurt de timp, după 
repornire nu va mai avea loc clătirea 
automată.

Oprirea aparatului

1. Așezați un vas sub dispersor.
2. Apăsați butonul „Pornit/Oprit” (20).

 » Aparatul efectuează o clătire automată.
 » Aparatul se oprește.

Informaţie
 ū Aparatul se oprește automat atunci 

când nu este utilizat pentru o perioadă 
mai îndelungată. Și în acest caz are loc 
o clătire automată.

 ū Puteți seta durata până la oprire în 
modul de service 1, (consultați capi-
tolul  6.2 Setarea opririi automate la 
pagina 17).

 ū Dacă după pornire nu a fost preparată 
nicio băutură sau dacă rezervorul de 
apă este gol, nu are loc nicio clătire.

4.2 Umplerea recipientului 
pentru boabe de cafea

Boabele de cafea prăjite își pierd aroma. 
Turnați în recipientul pentru boabe doar 
cantitatea pe care urmează să o consumați 
în următoarele 3 până la 4 zile.

ATENŢIE
Utilizarea unor tipuri de cafea necores-
punzătoare poate duce la înfundarea 
râșniței.

 � Nu utilizați boabe de cafea liofilizate 
sau caramelizate.

 � Nu utilizați cafea măcinată sau produse 
instant.

Informaţie
După o schimbare a tipului de boabe, 
în râșniță mai pot exista boabe din tipul 
anterior.
Chiar dacă recipientul pentru boabe se 
golește prin funcționare și se umple cu 
un nou tip de boabe, în râșniță tot mai 
rămâne o cantitate reziduală din tipul 
anterior de boabe. Din acest motiv, în 
primele două debitări de cafea mai pot 
exista cantități reziduale din tipul anterior 
de boabe.
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  Afișajul intermitent Boabă de cafea vă 
solicită să alimentați aparatul cu boabe de 
cafea.

3

4

Fig. 7: Deschiderea capacului recipientului 
pentru boabe de cafea

1. Deschideți capacul (3) recipientului 
pentru boabe de cafea (4).

2. Turnaţi boabele de cafea în recipientul 
pentru boabe de cafea.

3. Închideți capacul recipientului pentru 
boabe de cafea.
Afișajul nu se va mai aprinde intermi-
tent la următoarea debitare de cafea.

Dacă recipientul pentru boabe de cafea 
se golește în timpul preparării băuturii, 
se întrerupe debitarea băuturii și afișajul 
Boabă de cafea se aprinde intermitent. 
Dacă turnaţi boabele de cafea în recipien-
tul pentru boabe de cafea, indicatorul se 
va aprinde intermitent în continuare. După 
apăsarea butonului de debitare "Cafea", 
boabele de cafea cad în râșniță. Se pre-
pară o cafea și afișajul nu se mai aprinde 
intermitent. Se aprind continuu indicatorul 
„gata de funcționare” și indicatorul Boabă 
de cafea.

4.3 Alimentarea cu apă
Pentru a vă bucura de un gust optim al 
cafelei, utilizați doar apă proaspătă și rece, 
necarbogazoasă. Schimbați apa zilnic. 

Informaţie
Calitatea apei influențează foarte mult 
gustul cafelei. Din acest motiv să utilizaţi 
un filtru de apă (consultaţi capitolul 6.3 
Reglarea durității apei la pagina 18 și 
capitolul 7.6 Utilizarea filtrului de apă la 
pagina 26).

  Afișajul Apă care luminează continuu 
vă solicită să alimentați aparatul cu apă.

2

1

Fig. 8: Scoaterea rezervorului de apă

1. Deschideți capacul (2) rezervorului de 
apă (1) și trageți rezervorul afară din 
aparat, apucându-l de mâner.

2. Umpleți rezervorul cu apă.
3. Introduceți de sus rezervorul în aparat 

și închideți capacul.

4.4 Reglarea dispersorului 
pentru băuturile cu cafea

Dispersorul (7) este reglabil pe înălțime. 
Reglați o distanță cât mai mică între 
dispersor și vas. În funcție de mărimea 
vasului, împingeți dispersorul în sus sau 
în jos.
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7

Fig. 9: Reglarea dispersorului pentru bău-
turile cu cafea

4.5 Utilizarea laptelui
Pentru a vă bucura de un gust optim al 
cafelei, trebuie să utilizați lapte rece.

27

25

Fig. 10: Recipient pentru lapte disponibil în 
magazinele de specialitate

1. Scoateți furtunul de lapte (25) din 
suport.

2. Introduceți furtunul de lapte într-un 
recipient pentru lapte disponibil în 

magazinele de specialitate (27) sau 
într-un vas umplut cu lapte.
Pentru a se putea aspira o cantitate 
suficientă de lapte, capătul furtunului 
nu trebuie să atingă baza recipientului.

4.6 Golirea tăvii de colectare a 
picăturilor și a recipientu-
lui pentru zaț de cafea

  Dacă tava de colectare a picături-
lor (9) și recipientul pentru zaț de cafea (8) 
sunt pline, se aprinde continuu afișajul 
Tava de colectare a picăturilor și vă solicită 
să goliți recipientul. Afișajul apare după 
cca. 8  debitări de băutură.

De asemenea, flotorul ridicat (14) indică 
și el că tava de colectare a picăturilor s-a 
umplut. 

Goliți întotdeauna ambele recipiente. 
Când se extrage tava de colectare a picătu-
rilor, se aprinde intermitent afișajul Tava de 
colectare a picăturilor.

9

8

14

Fig. 11: Golirea tăvii de colectare a picătu-
rilor și a recipientului pentru zaț de 
cafea

1. Trageți în față tava de colectare a pică-
turilor (9) și scoateți-o din aparat.
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cafea (8) și goliţi-l.
3. Goliți tava de colectare a picăturilor.
4. Puneți la loc recipientul pentru zaț de 

cafea.
5. Împingeți tava de colectare a picături-

lor înapoi în aparat, până la capăt.

Informaţie
Dacă goliți tava de colectare a picăturilor 
și recipientul pentru zaț de cafea în timp 
ce este oprit aparatul, aparatul nu va 
înregistra acest proces. De aceea, se poate 
întâmpla să vi se solicite să goliți tava de 
colectare a picăturilor și recipientul pentru 
zaț de cafea, deși acestea nu sunt pline 
încă.

5 Prepararea băuturilor
Pentru prepararea băuturilor există două 
posibilități:

 ū prepararea băuturilor pe bază de cafea 
la dispersorul pentru băuturi pe bază 
de cafea sau

 ū prepararea apei fierbinți și a spumei de 
lapte la cappuccinator.

De reţinut:
 ū În rezervorul de apă trebuie să existe 

întotdeauna o cantitate suficientă de 
apă. Dacă nivelul de umplere este prea 
mic, aparatul vă va solicita să umpleți.

 ū Și în recipientul pentru boabe de cafea 
trebuie să existe întotdeauna suficiente 
boabe de cafea. Dacă nu mai există 
boabe de cafea, aparatul întrerupe pre-
pararea băuturii pe bază de cafea.

 ū Aparatul nu indică lipsa laptelui.
 ū Vasele pentru băuturi trebuie să fie 

suficient de mari.
Cantitatea maximă de cafea este de 
220 ml.

5.1 Setare tăria cafelei
În momentul în care aparatul este gata de 
funcționare se afișează setarea actuală a 
tăriei cafelei. 

Sunt posibile următoarele setări ale tăriei 
cafelei:

Afișaj Tăria cafelei

slabă

   normală

      puternică

  Puteți seta tăria cafelei apăsând o 
dată sau de mai multe ori pe butonul de 
operare "Tăria cafelei".

Puteți seta tăria cafelei înainte de debita-
rea băuturii sau în timpul procesului de 
măcinare.

Informaţie
La oprirea aparatului rămâne salvată în 
memorie ultima tărie a cafelei care a fost 
setată.

5.2 Setarea cantității de cafea
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Fig. 12: Setarea cantității de cafea

Puteți regla cantitatea de cafea cu ajutorul 
butonului rotativ "Cantitate de cafea" (19).

Puteți regla cantitatea de cafea înainte de 
debitarea băuturii sau în timpul debitării 
băuturii.

Se pot seta continuu cantități de cafea 
între 25 ml și 220 ml.

5.3 Prepararea unei băuturi 
pe bază de cafea

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1. Așezați un vas sub dispersor.
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2.   Apăsați pe butonul de debitare 
"Cafea".
 » Încep procesul de măcinare și debi-

tarea băuturii.
 » Distribuirea băuturii se încheie 

automat.
3. Luați vasul.

5.4 Anularea preparării unei 
cafele

În cazul în care doriți să anulați prepararea 
unei băuturi pe bază de cafea, apăsați din 
nou pe butonul de debitare selectat.

5.5 Prepararea simultană a 
două băuturi pe bază de 
cafea

Cu butonul de operare „2 cești” puteți 
prepara simultan două băuturi pe bază de 
cafea. În cazul dozării în două cești, apara-
tul efectuează două procese de măcinare.

28

Fig. 13: Dozare în două cești

1. Așezați două vase sub dispersor . 

2. Apăsați butonul de operare „2 
cești” (28).

 »   Afișajul luminează continuu de 
2 ori.

3.   Apăsați pe butonul de debitare 
"Cafea".
 » Încep procesul de măcinare și debi-

tarea băuturii.
 » Distribuirea băuturii se încheie 

automat.
4. Luați ambele vase.

Informaţie
 ū Setarea este valabilă doar pentru o 

singură preparare a unei băuturi. 
 ū Dacă nu preparați nicio băutură cu 

cafea în decurs de 1 minut, aparatul 
revine la debitarea într-o singură 
ceașcă.

5.6 Prepararea spumei de 
lapte

Preparați spuma de lapte la cappuccinator. 
Pentru prepararea spumei de apă aveți 
nevoie de abur de apă.

PRECAUŢIE
Abur de apă evacuat și tub de abur 
fierbinte

 � Nu atingeți aburul de apă evacuat.
 � Nu atingeți tubul de abur în timpul 

utilizării sau imediat după utilizare. 
Așteptați până se răcește tubul de abur.

Condiţii: aparatul este gata de funcționare. 
Cappuccinatorul este racordat la aparat și 
este racordată și alimentarea cu lapte. 

1. Așezați un vas sub cappuccinator. 

2. Apăsați butonul de operare 
„Debitare abur”.

 »   Afișajul Abur aprins intermitent 
indică faptul că aparatul este încins 
pentru debitarea aburului.

 » După aceea se aprinde continuu 
afișajul Abur, ceea ce indică faptul 
că debitarea aburului este gata de 
funcționare.
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3. Deschideți "ventilul".
 » Începe debitarea băuturii.

4. Închideți "ventilul".
 » Se oprește debitarea băuturii.

5. Luați vasul.
6. Puteți prepara alte băuturi sau puteți 

clăti cappuccinatorul.
a) Preparați alte băuturi și clătiți cappu-

ccinatorul mai târziu.
b) Clătiți cappuccinatorul așa cum se 

descrie în continuare.

Informaţie
După 30 de secunde, aparatul comută 
automat din modul Abur în modul pregătit 
pentru funcționare. Apăsați pe butonul de 
operare „Debitare abur” pentru a comuta 
mai devreme pe modul pregătit pentru 
funcționare.

Clătirea cappuccinatorului

1. Umpleți un vas cu apă curată.
2. Imersați furtunul de lapte în vasul 

umplut. 
Pentru a se putea aspira o cantitate 
suficientă de apă, capătul furtunului nu 
trebuie să atingă baza vasului.

3. Așezați un vas gol sub cappuccinator.

4.  Apăsați butonul de operare 
„Debitare abur”.

 »   Afișajul Abur aprins intermitent 
indică faptul că aparatul este încins 
pentru debitarea aburului.

 » După aceea se aprinde continuu 
afișajul Abur, ceea ce indică faptul 
că debitarea aburului este gata de 
funcționare.

5. Deschideți "ventilul".

6. În momentul în care în vasul 
gol curge un amestec curat de apă/
abur, închideţi "ventilul".

 » Cappuccinatorul este clătit.

Informaţie
Vă recomandăm:

 ū atât să clătiţi cappuccinatorul, cât și să-l 
dezasamblaţi și să-l curăţaţi cu regula-
ritate (consultaţi capitolul 7.2 Curățarea 
cappuccinatorului la pagina 21).

 ū să spălaţi cappuccinatorul săptămânal 
cu detergentul pentru sistemul de 
lapte Melitta® PERFECT CLEAN pentru 
mașini de cafea complet automate. În 
loc de apă curată să utilizaţi soluţie de 
curăţare pentru lapte.

5.7 Prepararea apei fierbinți
Preparați apă fierbinte la cappuccinator.

PRECAUŢIE
Apă fierbinte evacuată și tub de abur 
fierbinte

 � Nu atingeți jetul de apă fierbinte 
evacuat.

 � Nu atingeți tubul de abur în timpul 
utilizării sau imediat după utilizare. 
Așteptați până se răcește tubul de abur.

Condiţii: aparatul este gata de funcționare. 
Cappuccinatorul este racordat.

1. Așezați un vas sub cappuccinator. 

2. Deschideți "ventilul".
 » Începe debitarea băuturii.

3. Închideți "ventilul".
 » Se oprește debitarea băuturii.

4. Luați vasul.
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6 Modificarea setărilor de 
bază

Puteți modifica setările de bază ale apa-
ratului cu mai multe funcții. Funcțiile sunt 
repartizate în cele două moduri de service.

6.1 Modul de service 1
Fiecărei funcții îi este alocat un afișaj.

Modul de service 1

Afișaj Funcţie

Oprire automată

Duritatea apei

Clătire la oprire

Program de filtrare

Program de curățare

Program de detartrare

Temperatura de infuzare

Pentru accesarea modului de service 1 
procedați după cum urmează:

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

 »      Indicatorul „gata de funcțio-
nare” se aprinde intermitent rapid și 
afișajul de 2 ori se aprinde continuu.

2.   Ajungeți la funcția dorită apăsând 
o dată sau de mai multe ori butonul de 
operare "Service".

 » Se va aprinde un anumit afișaj cores-
punzător funcției alese, consultați 
tabelul Mod de service 1.

 » Numărul de simboluri tip boabă de 
cafea, care luminează continuu indică 
setarea activă a funcției.

Apăsați pe butonul de debitare "Cafea" 
pentru a părăsi modul de service fără a 
salva setările.

Informaţie
Dacă în decurs de 1 minut nu are loc nicio 
introducere, aparatul revine în modul 
pregătit pentru funcționare.

6.2 Setarea opririi automate
Dacă nu utilizați aparatul pentru un timp 
mai îndelungat, acesta trece în modul de 
economisire a energiei. După un alt inter-
val de timp prestabilit, aparatul se oprește. 

Sunt posibile următoarele setări:

Afișaj Mod de 
economisire a 
energiei după:

Oprire după:

3 minute 30 minute

   10 minute 1 oră

      20 minute 4 ore

       
se 
aprind 
intermi-
tent

30 minute 8 ore

Informaţie
Încheiați modul de economisire a energiei 
apăsând pe un buton la întâmplare. 

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Oprire automată.

3.   Apăsați pe butonul de operare 
"Tăria cafelei" în mod repetat până se 
setează timpul dorit.
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4.   Puteți accesa funcția următoare 
sau puteți părăsi modul de service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare 

"Service" pentru a naviga spre func-
ția următoare. 

b) Pentru a salva setarea sau a părăsi 
modul de service, apăsaţi butonul 
de operare „Service” pentru mai mult 
de 2 secunde.

6.3 Reglarea durității apei
Cu reglarea durității apei se setează cât de 
frecvent solicită aparatul efectuarea detar-
trării. Cu cât este mai dură apa, cu atât mai 
des trebuie detartrat aparatul.

Informaţie
În timp ce utilizați un filtru de apă (consul-
tați capitolul  7.6 Utilizarea filtrului de apă 
la pagina 26), nu puteți regla duritatea 
apei. Dacă este montat un filtru de apă, 
duritatea apei este setată pe moale.

Determinați care este duritatea apei folo-
sind benzile de testare furnizate. Respec-
tați indicațiile de pe ambalajul benzii de 
testare și tabelul Domeniul de duritate a 
apei la pagina 29.

Sunt posibile următoarele setări:

Afișaj Duritatea apei

moale, detartrare după 150 de 
litri 

   medie, detartrare după 100 de 
litri

      dură, detartrare după 70 de litri

       
se aprind 
intermitent

foarte dură, detartrare după 
30 de litri

fără  
boabe de 
cafea

Se utilizează un filtru de apă. Nu 
este posibilă nicio setare.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Duritatea apei.

3.   Apăsați pe butonul de operare 
"Tăria cafelei" în mod repetat până se 
setează duritatea dorită a apei.

4.   Puteți accesa funcția următoare 
sau puteți părăsi modul de service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare 

"Service" pentru a naviga spre func-
ția următoare. 

b) Pentru a salva setarea sau a părăsi 
modul de service, apăsaţi butonul 
de operare „Service” pentru mai mult 
de 2 secunde.

6.4 Activarea/dezactivarea 
clătirii la oprire

Sistemul de cafea este clătit imediat după 
pornire. Doar clătirea de la oprirea apa-
ratului poate fi activată sau dezactivată. 
Dacă aceasta este activată, sistemul de 
cafea este clătit la oprirea aparatului.

Informaţie
Vă recomandăm să nu dezactivați perma-
nent clătirea la oprire, deoarece prin clăti-
rea la oprire se curăță sistemul de cafea.

Sunt posibile următoarele setări:

Afișaj Clătire la oprire

activat

fără boabe de cafea dezactivat

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.
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2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Clătire la oprire.

3.   Apăsați pe butonul de operare 
"Tăria cafelei" în mod repetat până s-a 
activat sau s-a dezactivat clătirea la 
oprire.

4.   Puteți accesa funcția următoare 
sau puteți părăsi modul de service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare 

"Service" pentru a naviga spre func-
ția următoare. 

b) Pentru a salva setarea sau a părăsi 
modul de service, apăsaţi butonul 
de operare „Service” pentru mai mult 
de 2 secunde.

6.5 Setarea temperaturii de 
infuzare

Temperatura de infuzare influențează 
gustul cafelei.

Sunt posibile următoarele setări:

Afișaj Temperatura de infuzare

mică

   medie

      mare

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Temperatura de 
infuzare.

3.   Apăsați pe butonul de operare 
"Tăria cafelei" în mod repetat până se 
setează temperatura de infuzare dorită.

4.   Puteți accesa funcția următoare 
sau puteți părăsi modul de service:

a) Apăsați scurt pe butonul de operare 
"Service" pentru a naviga spre func-
ția următoare. 

b) Pentru a salva setarea sau a părăsi 
modul de service, apăsaţi butonul 
de operare „Service” pentru mai mult 
de 2 secunde.

6.6 Modul de service 2
Fiecărei funcții îi este alocat un afișaj.

Modul de service 2

Afișaj Funcţie

Setări implicite din fabricație

Eliminarea umidității

Pentru accesarea modului de service 2 
procedați după cum urmează:

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.      Pentru a accesa modul de 
service 2, apăsaţi pe butonul de 
operare „Service” și pe butonul de 
debitare „Cafea” pentru mai mult de 2 
secunde.

 »      Indicatorul „gata de funcți-
onare” și afișajul de 2 ori se aprind 
intermitent rapid.

2.   Ajungeți la funcția dorită apăsând 
o dată sau de mai multe ori butonul de 
operare "Service".

 » Se va aprinde un anumit afișaj cores-
punzător funcției alese, consultați 
tabelul Mod de service 2.

 » Numărul de simboluri tip boabă de 
cafea, care luminează continuu indică 
setarea activă a funcției.

Apăsați pe butonul de debitare "Cafea" 
pentru a părăsi modul de service fără a 
salva setările.
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Informaţie
Dacă în decurs de 1 minut nu are loc nicio 
introducere, aparatul revine în modul 
pregătit pentru funcționare.

6.7 Resetarea aparatului 
la setările implicite din 
fabricație

Puteţi să resetaţi aparatul la setările 
implicite din fabricație La resetare se pierd 
valorile pe care le-ați setat la funcții.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.      Pentru a accesa modul de 
service 2, apăsaţi pe butonul de 
operare „Service” și pe butonul de 
debitare „Cafea” pentru mai mult de 2 
secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Setări implicite 
din fabricație.

3.   Apăsați butonul de operare „Tăria 
cafelei” în mod repetat până când pe 
afișaj apare imaginea luminoasă a unei 
boabe de cafea.

4.   Pentru a reseta aparatul la setările 
implicite din fabrică sau a părăsi modul 
de service, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

6.8 Reglarea gradului de 
măcinare

Gradul de măcinare al cafelei măcinate 
influențează gustul cafelei.

Dacă reglați o măcinare mai fină, gustul 
cafelei va fi mai puternic.

ATENŢIE
Cafeaua măcinată foarte fin poate 
înfunda unitatea de infuzare.

 � Înainte de livrarea aparatului, gradul de 
măcinare a fost reglat într-o manieră 

optimă. Ajustați gradul de măcinare a 
cafelei cel mai devreme după 100 de 
debitări de cafea (după aproxima-
tiv 1 lună, în funcție de consumul de 
cafea).

 � Nu reglați un grad de măcinare prea fin. 
Gradul de măcinare este reglat într-o 
manieră optimă atunci când cafeaua 
curge uniform din dispersor și se for-
mează o cremă fină și densă.

Reglați gradul de măcinare în timpul func-
ționării râșniței.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

11
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Fig. 14: Reglarea gradului de măcinare

1. Deschideți panoul (11). Introduceți 
degetele în adâncitura de pe partea 
dreaptă a aparatului și trageți panoul 
într-o parte.

2. Preparați o băutură îndrăgită pe bază 
de cafea.

3. Mutați maneta (10) spre stânga sau 
spre dreapta, în timpul funcționării 
râșniței.
Spre stânga = măcinare mai fină
Spre dreapta = măcinare mai grosieră

4. Montați panoul lateral (11) până se 
înclichetează.
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7 Îngrijirea și întreținerea
Prin îngrijirea și prin întreținerea apara-
tului efectuate cu regularitate, asigurați o 
calitate superioară constantă a băuturilor 
preparate.

7.1 Curățarea generală
Curățați aparatul cu regularitate. Îndepăr-
tați imediat murdăria exterioară produsă 
de lapte și cafea.

ATENŢIE
Dacă utilizați agenți de curățare inadec-
vați, suprafața se poate zgâria.

 � Nu utilizați lavete, bureți și agenți de 
curățare abrazivi.

Condiţie: aparatul este oprit.

 � Curățați aparatul la exterior cu o lavetă 
moale și umedă și cu un detergent de 
vase disponibil în comerț. 

 � Spălați tava de colectare a picături-
lor, recipientul pentru zaț de cafea și 
plăcuța de așezare a ceștilor. Utilizați în 
acest scop o lavetă moale și umedă și 
detergent de vase disponibil în magazi-
nele de specialitate.
Recipientul pentru zaț de cafea este 
adecvat pentru a fi spălat în mașina de 
spălat vase.

 � Curățați recipientul pentru boabe de 
cafea cu o lavetă moale și uscată.

7.2 Curățarea 
cappuccinatorului

Pentru a evita deteriorarea aparatului, vă 
recomandăm să curăţaţi cu regularitate 
cappuccinatorul și furtunul de lapte.
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Fig. 15: Dezasamblarea cappuccinatorului

1. Scoateţi cappuccinatorul din tubul de 
abur (21).

2. Detașaţi următoarele componente 
individuale de la cappuccinator:

 ū furtunul de lapte (25),
 ū ștuţul de aspirare a aerului (22),
 ū dispersorul pentru spuma de 

lapte (26)
 ū inserţia dispersorului (29).

3. Curățați curăţaţi cappuccinatorul și 
componentele individuale cu apă 
caldă.

4. Reasamblaţi cappuccinatorul.
5. Racordaţi cappuccinatorul la aparat 

(consultaţi capitolul  3.5 Racordarea 
cappuccinatorului la pagina 10).

7.3 Curățarea unității de 
infuzare

Pentru a evita deteriorarea aparatului, 
recomandăm curățarea unității de infuzare 
o dată pe săptămână.
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Fig. 16: Demontarea unității de infuzare
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Fig. 17: Curățarea unității de infuzare

Condiţie: aparatul este oprit.

1. Deschideți panoul (11). Introduceți 
degetele în adâncitura de pe partea 
dreaptă a aparatului și trageți panoul 
într-o parte.

2. Rotiți și mențineți în poziție maneta 
roșie (30) de pe mânerul unității de 
infuzare (12) și rotiți mânerul în sensul 
acelor de ceasornic, până când se încli-
chetează la opritor.

3. Trageți unitatea de infuzare afară din 
aparat, apucând-o de mâner.

4. Clătiți bine întreaga unitate de infuzare 
sub jet de apă, pe toate părțile. Aveți 
grijă în mod special ca sita (31) să nu 
mai conțină resturi de cafea.

5. Lăsați unitatea de infuzare să se scurgă.
6. Îndepărtați resturile de cafea din interi-

orul aparatului, folosind o lavetă moale 
și uscată.

7. Introduceți unitatea de infuzare înapoi 
în aparat. Rotiți și mențineți în poziție 
maneta roșie de pe mânerul unității 
de infuzare, apoi rotiți mânerul în sens 

invers acelor de ceasornic, până când se 
fixează cu un clic la opritor.

8. Montați panoul lateral până se încliche-
tează.

Când aparatul este pornit, o aprindere 
intermitentă, alternativă a indicatorului 
"gata de utilizare" și a afișajului clean indică 
lipsa unităţii de infuzare. După montarea 
unităţii de infuzare, aparatul comută pe 
modul pregătit pentru funcţionare.

7.4 Efectuarea programului 
de curățare

Cu programul de curățare se îndepărtează 
reziduurile și resturile de ulei de cafea cu 
ajutorul unui detergent pentru mașini de 
cafea complet automate.

Pentru a evita defectarea aparatului, 
recomandăm efectuarea programului de 
curățare la fiecare 2 luni – sau atunci când 
aparatul vă solicită acest lucru. 

  Afișajul Curățare aprins vă solicită 
să curățați aparatul.

PRECAUŢIE
Contactul cu detergentul pentru mașini 
de cafea complet automate poate pro-
voca iritații ale ochilor și pielii.

 � Respectați indicațiile de procesare de 
pe ambalajul detergentului pentru 
mașina de cafea complet automată.

ATENŢIE
Utilizarea unor detergenți neadecvați 
pentru mașina de cafea complet auto-
mată poate duce la defectarea aparatu-
lui.

 � Utilizați doar bețișoarele de curățare 
Melitta® PERFECT CLEAN pentru mașini 
de cafea complet automate.

Programul de curățare durează aproxima-
tiv 15 minute și nu trebuie întrerupt.

Programul de curățare se derulează în mai 
multe etape. Progresul programului este 
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afișate pe ecran.

În timpul programului de curățare, apara-
tul execută mai multe procese de spălare. 
În acest timp este spălată inclusiv tava de 
colectare a picăturilor.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de 
operare "Service" în mod repetat până 
apare afișajul pentru programul de 
curățare.

3.   Pentru a începe programul de 
curățare, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.
 »   Afișajul Curățare luminează 

intermitent până la încheierea pro-
gramului de curățare.

   Începe prima etapă a programului de 
curățare. Se aprinde imaginea unei boabe 
de cafea.

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.

4. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

5. Introduceți tava de colectare a picături-
lor în aparat, fără recipientul pentru zaț 
de cafea.

6. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub dispersor.
 » Aparatul se clătește de două ori.
 »   Afișajul Curățare luminează 

intermitent, rapid și solicită scoate-
rea unității de infuzare și introduce-
rea unei tablete de curățare.

7. Scoateți unitatea de infuzare. Nu 
deconectați aparatul pentru această 
operație. 

8. Clătiți unitatea de infuzare sub apa de 
la robinet (consultați capitolul  7.3 Cură-
țarea unității de infuzare la pagina 21.

9. Introduceți o tabletă de curățare în uni-
tatea de infuzare. Introduceți unitatea 
de infuzare înapoi în aparat.

Fig. 18: Introducerea tabletei de curățare în 
unitatea de infuzare.

     Începe a doua etapă a programului 
de curățare. Se aprinde imaginea a două 
boabe de cafea.

 » Aparatul execută mai multe procese 
de spălare.

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.

        Începe a treia etapă a programu-
lui de curățare. Se aprinde imaginea a trei 
boabe de cafea.

10. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

11. Introduceți tava de colectare a picături-
lor în aparat, fără recipientul pentru zaț 
de cafea.

        Începe a patra etapă a programu-
lui de curățare. Se aprinde intermitent 
imaginea a trei boabe de cafea.

12. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub dispersor.
 » Aparatul execută mai multe procese 

de spălare.

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.
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recipientul pentru zaț de cafea.
14. Introduceți în aparat tava de colectare 

a picăturilor și recipientul pentru zaț de 
cafea.

 » Programul de curățare s-a încheiat.
 » Afișajul Curățare se stinge.
 » Aparatul este gata de funcționare.

Informaţie
În cazul în care programul de curățare a 
fost întrerupt, de exemplu, din cauza deco-
nectării accidentale a aparatului, trebuie 
să reporniți aparatul și să urmați instrucți-
unile de la pasul 10. După aceea, aparatul 
va fi gata de funcționare chiar dacă nu a 
fost curățat complet. Pentru o curățare 
completă trebuie să executați programul 
de curățare de la început. 

7.5 Executarea programului 
de detartrare

Cu programul de detartrare se îndepăr-
tează depunerile de calcar din interiorul 
aparatului, cu un agent de detartrare pen-
tru mașini de cafea complet automate.

Pentru a evita defectarea aparatului, reco-
mandăm efectuarea programului de detar-
trare la fiecare 3 luni – sau atunci când 
aparatul vă solicită acest lucru, chiar dacă 
utilizați cu regularitate un filtru de apă.  

  Afișajul Detartrare aprins vă soli-
cită să detartrați aparatul.

PRECAUŢIE
Contactul cu agentul de detartrare poate 
provoca iritații ale ochilor și pielii.

 � Respectați indicațiile de procesare de 
pe ambalajul agentului de detartrare.

PRECAUŢIE
Apă fierbinte evacuată și tub de abur 
fierbinte

 � Nu atingeți tubul de abur în timpul 
utilizării sau imediat după utilizare. 

 � Așteptați până se răcește tubul de abur.

ATENŢIE
Utilizarea unor agenți de detartrare 
neadecvați și nerespectarea indicațiilor 
de procesare pot duce la defectarea 
aparatului.

 � Utilizați doar agentul de detartrare 
lichid Melitta® ANTI CALC pentru mașini 
de cafea complet automate.

 � Respectați indicațiile de procesare de 
pe ambalajul agentului de detartrare.

ATENŢIE
Un filtru de apă înșurubat se poate 
deteriora în timpul programului de 
detartrare.

 � Scoateți filtrul de apă (consultați  Fig. 19 
la pagina 26).

 � Așezați filtrul de apă într-un vas cu apă 
de la robinet, cât timp se desfășoară 
programul de detartrare.

 � După finalizarea programului de detar-
trare, puteți monta la loc filtrul de apă și 
îl puteți utiliza în continuare.

Programul de detartrare durează aproxi-
mativ 25 de minute și nu trebuie întrerupt.

Programul de detartrare se derulează în 
mai multe etape. Progresul programului 
este indicat de numărul de boabe de cafea 
afișate pe ecran.

În timpul programului de detartrare, 
aparatul execută mai multe procese de 
spălare. În acest timp este spălată inclusiv 
tava de colectare a picăturilor.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1. Pentru a accesa modul de service 1, 
apăsaţi butonul de operare „Service” 
pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de 
operare "Service" în mod repetat până 
apare afișajul pentru programul de 
detartrare.
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3.   Pentru a începe programul de 
detartrare, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.
 »   Afișajul Detartrare se 

aprinde intermitent până la încheie-
rea programului de detartrare.

   Începe prima etapă a programului de 
detartrare. Se aprinde imaginea unei 
boabe de cafea.

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.

4. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

5. Introduceți tava de colectare a picături-
lor în aparat, fără recipientul pentru zaț 
de cafea.

6. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub cappuccinator.

 »   Se aprinde afișajul Apă și solicită 
să turnați soluție de detartrare în 
rezervorul de apă.

7. Scoateți rezervorul de apă.
8. Turnați 0,5 litri de soluție de detartrare 

în rezervorul de apă. Pentru aceasta 
respectaţi instrucţiunile de utilizare 
corespunzătoare a agentului de detar-
trare pentru mașina de cafea complet 
automată.

9. Introduceți la loc rezervorul de apă.

     Începe a doua etapă a programului 
de detartrare. Se aprinde imaginea a două 
boabe de cafea.
Agentul de detartare trebuie să acţioneze 
un timp de cca. 20 de minute. În acest 
timp se efectuează mai multe procese de 
spălare.

 »   După aceea se aprinde afișajul 
Abur și solicită deschiderea "venti-
lului".

10. Deschideți "ventilul".

 »   Afișajul Abur se aprinde inter-
mitent. Aparatul execută mai multe 
procese de spălare.

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.

11. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

12. Introduceți tava de colectare a picături-
lor în aparat, fără recipientul pentru zaț 
de cafea.

13. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub cappuccinator.

 »   Se aprinde afișajul Apă și solicită 
umplerea rezervorului de apă.

14. Scoateți rezervorul de apă.
15. Clătiţi temeinic rezervorul de apă și 

umpleţi-l cu apă proaspătă.
16. Introduceți rezervorul de apă.

        Începe a treia etapă a programu-
lui de detartrare. Se aprinde imaginea a 
trei boabe de cafea.

 » Apa fierbinte curge în recipientul 
pentru zaț de cafea.

 »   Afișajul Abur se aprinde intermi-
tent.

17.      În momentul în care afișa-
jul Abur se aprinde continuu, închideți 
"ventilul".

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.

18. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

19. Introduceți în aparat tava de colectare 
a picăturilor și recipientul pentru zaț de 
cafea.

 » Programul de detartrare s-a încheiat.
 » Afișajul Detartrare se stinge.
 » Aparatul este gata de funcționare.

Informaţie
În cazul în care programul de detartrare a 
fost întrerupt, de exemplu, din cauza deco-
nectării accidentale a aparatului, trebuie 
să reporniți aparatul și să urmați instrucți-
unile de la pasul 11. După aceea, aparatul 
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fost detartrat complet. Pentru o detartrare 
completă trebuie să executați programul 
de detartrare de la început.

7.6 Utilizarea filtrului de apă
Utilizarea unui filtru de apă prelun-
gește durata de serviciu a aparatului, iar 
detartrarea aparatului se efectuează mai 
rar. Filtrul de apă filtrează calcarul și alte 
substanțe poluante din apă. 

Utilizați doar cartușele de filtrare Melitta® 
Pro Aqua pentru mașini de cafea complet 
automate. Respectați indicațiile de proce-
sare de pe ambalajul filtrului de apă.

Informaţie
În cazul utilizării și la înlocuirea periodică a 
cartușului filtrului Melitta® Pro Aqua, apa-
ratul trebuie detartrat doar o dată pe an. 
Informaţia se bazează pe o medie de 
6 băuturi pe bază de cafea a câte 120 ml 
pe zi și 6 schimbări ale filtrului pe an.

1

32

33

34

Fig. 19: Înșurubarea și deșurubarea filtrului 
de apă

Filtrul de apă (33) se înșurubează sau se 
deșurubează folosind elementul auxiliar 
de înșurubare (32), în filetul (32) de la baza 
rezervorului de apă (1).

Informaţie
Filtrul de apă nu trebuie să rămână uscat 
prea mult timp. În cazul neutilizării pe o 
perioadă mai îndelungată, recomandăm 
păstrarea filtrului de apă la frigider, într-un 
vas cu apă de la robinet.

Introducerea filtrului de apă

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru programul de filtrare.

3.      Apăsați butonul de operare 
„Tăria cafelei” până apare imaginea 
luminoasă a unei boabe de cafea pe 
afișaj.

4. Urmați instrucțiunile din capitolul 
Înlocuirea filtrului de apă începând cu 
pasul 3.

Înlocuirea filtrului de apă

Pentru menţinerea constantă a efectu-
lui filtrului de apă, vă recomandăm să 
schimbaţi filtrul de apă la fiecare 2 luni sau 
atunci când aparatul vă solicită acest lucru.

  Afișajul Filtru aprins vă solicită să schim-
baţi filtrul de apă.

Informaţie
 ū Dacă utilizați un filtru de apă, nu puteți 

regla duritatea apei. Duritatea apei este 
setată automat pe moale (consultați 
capitolul 6.3 Reglarea durității apei la 
pagina 18).
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de apă timp de câteva minute într-un 
vas cu apă proaspătă de la robinet.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.  Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru programul de filtrare.
 »   Se aprinde imaginea unei boabe 

de cafea.

3.   Pentru a începe programul de 
filtrare, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

 »   Afișajul Filtru se aprinde intermi-
tent până la încheierea programului 
de filtrare.

 »   Se aprinde afișajul Tava de 
colectare a picăturilor și solicită goli-
rea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea.

4. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

5. Introduceți tava de colectare a picături-
lor în aparat, fără recipientul pentru zaț 
de cafea.

6. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub cappuccinator.

 »   Se aprinde afișajul Apă și solicită 
scoaterea rezervorului de apă și 
introducerea filtrului de apă.

7. Scoateți rezervorul de apă.
8. Goliţi rezervorul de apă.
9. Introduceți un filtru nou în rezervorul 

de apă (consultați Fig. 19).
10. Umpleți rezervorul de apă. 
11. Introduceți la loc rezervorul de apă.

 »   Se aprinde afișajul Abur și solicită 
deschiderea "ventilului".

12. Deschideți "ventilul".

Dacă în timpul acestui proces, aparatul 
vă solicită să umpleți rezervorul de apă, 
să închideți mai întâi "ventilul". Umpleți 
rezervorul de apă și după aceea deschi-
deți "ventilul".
 » Filtrul se clătește cu apă.
 » Apa curge în vasul de sub cappuc-

cinator. 

 »   Se aprinde afișajul Abur și solicită 
închiderea "ventilului".

13. Închideți "ventilul".

 » Programul de filtrare s-a încheiat.
 » Afișajul Filtru se stinge.
 » Aparatul este gata de funcționare.

Ştergerea permanentă a unui filtru de 
apă

Dacă aţi îndepărtat un filtru de apă utilizat 
și doriţi să utilizaţi aparatul în continuare 
fără filtrul de apă, ștergeţi filtrul de apă din 
memoria aparatului:

1. Scoateți rezervorul de apă.
2. Goliți rezervorul de apă.
3. Scoateți filtrul de apă (consultați 

Fig. 19).
4. Umpleți rezervorul de apă. 
5. Introduceți la loc rezervorul de apă.

6.   Pentru a accesa modul de 
service 1, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

7.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Filtru.

8.   Apăsați butonul de operare „Tăria 
cafelei” în mod repetat până când pe 
afișaj nu mai apare imaginea luminoasă 
a unei boabe de cafea.

9.   Pentru a salva setarea sau a părăsi 
modul de service, apăsaţi butonul de 
operare „Service” pentru mai mult de 2 
secunde.
 » Filtru de apă este șters.
 » Duritatea apei este resetată la 

gradul de duritate care a fost salvat 
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filtru de apă.
10. Dacă este cazul, setaţi duritatea apei 

(consultaţi capitolul  6.3 Reglarea duri-
tății apei la pagina 18). 

8 Transportul, depozitarea 
și eliminarea ecologică

8.1 Eliminarea umidității din 
aparat

În cazul neutilizării mai îndelungate, îna-
inte de transportare și dacă există pericolul 
de îngheț, recomandăm eliminarea umidi-
tății din aparat. 

La eliminarea umidității, apa reziduală este 
îndepărtată din aparat.

Dacă repuneţi aparatul în funcţiune, după 
pornire se va executa o clătire automată 
și o dezaerare a aparatului (consultaţi 
capitolul  3.6 Prima pornire a aparatului la 
pagina 10).

PRECAUŢIE
Abur de apă evacuat și tub de abur 
fierbinte

 � Nu atingeți aburul de apă evacuat.
 � Nu atingeți tubul de abur în timpul 

utilizării sau imediat după utilizare. 
Așteptați până se răcește tubul de abur.

Condiţie: aparatul este gata de funcțio-
nare.

1.      Pentru a accesa modul de 
service 2, apăsaţi pe butonul de 
operare „Service” și pe butonul de 
debitare „Cafea” pentru mai mult de 2 
secunde.

2.      Apăsați butonul de operare 
"Service" în mod repetat până apare 
afișajul pentru funcția Eliminarea 
umidității.

3.  Pentru a începe eliminarea 
umidității, apăsaţi butonul de operare 
„Service” pentru mai mult de 2 secunde.

 »   Indicatorul "gata de utilizare" se 
aprinde intermitent până când abu-
rul este pregătit pentru debitare.

 »   Se aprinde afișajul Apă și solicită 
scoaterea rezervorului de apă.

4. Scoateți rezervorul de apă și goliți-l.

 »   Se aprinde afișajul Abur și solicită 
deschiderea "ventilului".

5. Deschideți "ventilul".
 » Din cappuccinator ies apa și aburul.

 »   Afișajul Abur se aprinde intermi-
tent.

 » Se aprinde afișajul Abur și solicită 
închiderea "ventilului".

6. Închideți "ventilul".

 » Aparatul scoate aburi și se oprește 
complet.

8.2 Transportarea aparatului

ATENŢIE
Apa reziduală înghețată poate provoca 
defectarea aparatului.

 � Evitați utilizarea aparatului la tempera-
turi sub 0 °C.

Transportați aparatul în ambalajul original. 
Astfel evitați pagubele la transport.

Înainte de a transporta aparatul, efectuați 
următoarele:

1. Eliminați umiditatea din aparat (consul-
tați capitolul  8.1 Eliminarea umidității 
din aparat la pagina 28).

2. Goliți tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaț de cafea.

3. Goliţi rezervorul de apă.
4. Goliţi recipientul pentru boabe de 

cafea.
5. Curățați aparatul (consultați capi-

tolul  7.1 Curățarea generală la 
pagina 21).

6. Ambalați aparatul.
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Informaţie
 ū La expedierea aparatului la punctele de 

service ale companiei Melitta nu este 
necesar să trimiteți și tava pentru cești. 
În acest mod veți preveni survenirea 
zgârieturilor în timpul transportului.

 ū Nu utilizați benzi adezive și benzi 
pentru colete din magazinele de 
specialitate pentru a fixa componentele 
nemontate. La desprinderea acestora, 
pe aparat pot rămâne reziduuri de 
adeziv, care se pot îndepărta doar cu 
mare dificultate.

8.3 Eliminarea aparatului
Aparatele marcate cu acest simbol 
sunt conforme cu Directiva Euro-
peană 2002/96/CE pentru DEEE 

(deșeurile de echipamente electrice și 
electronice). 

Echipamentele electrice nu se aruncă 
împreună cu gunoiul menajer. 

Eliminați aparatul într-o manieră ecolo-
gică, prin sisteme de colectare adecvate.

9 Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea de funcționare 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz

Putere absorbită 1450 W

Presiune pompă maximum 15 bari

Dimensiuni
Lăţime
Adâncime
Înălţime 

200 mm
460 mm
353 mm

Capacitatea de încărcare
Recipient pentru boabe 
de cafea
Rezervor de apă

250 g
1,5 l

Greutate (gol) 8,1 kg

Condiţiile de mediu 
Temperatură
Umiditatea relativă a aerului

10 °C – 32 °C
30 % – 80 % (fără condens)

Domeniul de 
duritate a apei

°dH °e °fH

Moale de la 
0 până 
la 10

de la 
0 până 
la 13

de la 
0 până 
la 18

Medie de la 
10 până 
la 15

de la 
13 până 
la 19

de la 
18 până 
la 27

Dură de la 
15 până 
la 20

de la 
19 până 
la 25

de la 
27 până 
la 36

Foarte dură > 20 > 25 > 36

10 Defecţiuni
Dacă măsurile de mai jos nu vă ajută să 
remediați defecțiunile sau dacă apar alte 
defecțiuni nespecificate aici, apelați linia 
noastră telefonică (tarif local).

Numărul pentru asistență telefonică se 
găsește în capacul rezervorului de apă sau 
pe pagina noastră de Internet, la rubrica 
Service.
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Defecţiune Cauză Măsură
Cafeaua curge din dispersor 
doar sub formă de picături.

Gradul de măcinare este 
prea fin.

 � Reglați un grad de măcinare mai 
grosier (consultați capitolul 6.8 la 
pagina 20).

Aparatul este murdar.  � Curățați unitatea de infuzare (consul-
tați capitolul 7.3 la pagina 21).

 � Efectuați programul de curățare (con-
sultați capitolul  7.4 la pagina 22).

Aparatul are depuneri de 
calcar.

 � Executați programul de detar-
trare (consultați capitolul  7.5 la 
pagina 24).

Cafeaua nu curge. Rezervorul de apă nu este 
umplut sau nu este așezat 
corect.

 � Umpleți rezervorul cu apă și asigu-
rați-vă că este poziționat corect (con-
sultați capitolul  4.3 la pagina 12).

Unitatea de infuzare este 
înfundată.

 � Curățați unitatea de infuzare (consul-
tați capitolul 7.3 la pagina 21).

La spumarea laptelui se for-
mează prea puțină spumă 
de lapte.

Cappuccinatorul este 
murdar.

 � Curățați cappuccinatorul (consultați 
capitolul  7.2 la pagina 21).

Cu toate că recipientul 
pentru boabe este umplut, 
aparatul indică faptul că mai 
trebuie umplute boabe de 
cafea.

Boabele de cafea nu cad în 
râșniță.

 � Apăsați pe un buton de debitare.
 � Bateți ușor recipientul pentru boabe 
de cafea. 

 � Curățați recipientul pentru boabe de 
cafea.

 � Boabele de cafea sunt prea uleioase. 
Utilizați un alt tip de boabe de cafea.

Râșnița produce zgomote 
puternice.

În râșniță sunt obiecte 
străine.

 � Apelați linia telefonică.

Unitatea de infuzare nu mai 
poate fi pusă la loc după ce 
a fost scoasă.

Mânerul pentru blocarea 
unității de infuzare nu se 
află în poziția corectă.

 � Verificați dacă mânerul pentru blo-
care este fixat corect (consultați  7.3 la 
pagina 21).

Sistemul de antrenare nu se 
află în poziția corectă.

 � Apăsați în același timp butonul 
de debitare "Cafea" și butonul de 
operare "2 cești" pentru mai mult de 
2 secunde.  
Aparatul efectuează o inițializare.

Aprindere intermitentă, 
alternativă a afișajelor:

     

Problemă de software  � Opriți aparatul și reporniți-l (consul-
tați  4.1 la pagina 11).

 � Apelați linia telefonică.

Aprindere intermitentă, 
alternativă a afișajelor:

    

Unitatea de infuzie nu este 
introdusă.

 � Introduceți unitatea de infuzare și 
blocați-o.

Aprinderea afișajelor fără să 
fi fost activate:

Aparatul nu este dezaerat 
complet.

 � Dezaerați aparatul rotind butonul 
rotativ în sensul acelor de ceasornic, 
până la limită. În momentul în care se 
aprinde continuu afișajul Abur, rotiți 
butonul rotativ până la limită în sens 
invers acelor de ceasornic. 

 � Curățați unitatea de infuzare (consul-
tați capitolul 7.3 la pagina 21).
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