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Indicaţii de siguranţă

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Indicaţii de siguranţă
Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare şi să 
acţionaţi conform acestuia.
Aparatul serveşte la prepararea 
băuturilor de cafea din boabe de 
cafea.
Aparatul este prevăzut pentru 
utilizarea în domeniul casnic 
privat.
Orice altă utilizare este 
considerată ca fi ind neconformă 
destinaţiei şi poate duce la 
daune materiale.

 
Aparatul corespunde Directivelor 
Europene în vigoare.
Aparatul a fost construit conform celui 
mai nou nivel al tehnicii. Există totuşi 
pericole reziduale.
Pentru a evita pericolele, trebuie să 
respectaţi măsurile de siguranţă.
Pentru daunele rezultate prin 
nerespectarea măsurilor de siguranţă, 
compania nu îşi asumă nicio 
răspundere.

AVERTIZARE
Pericol din cauza curentului 
electric!
În cazul în care aparatul sau cablul 
de alimentare este deteriorat, 
există pericol de moarte prin 
electrocutare.
Pentru a evita survenirea 
pericolelor cauzate de curentul 
electric:

 ▶ Nu utilizaţi un cablu de 
alimentare deteriorat.

 ▶ Este permisă înlocuirea unui 
cablu de alimentare deteriorat 
de către producător, serviciul 
său de asistenţă a clienţilor 
sau o persoană cu califi care 
asemănătoare.

 ▶ Nu deschideţi capacele ferm 
înşurubate de la carcasa 
aparatului.

 ▶ Utilizaţi aparatul doar dacă 
acesta se afl ă în stare 
ireproşabilă din punct de vedere 
tehnic.

 ▶ Este permisă repararea unui 
aparat defect exclusiv de către 
un atelier autorizat. Nu reparaţi 
singur aparatul.

 ▶ Nu efectuaţi modifi cări la aparat, 
la componentele şi la accesoriile 
acestuia.

 ▶ Nu scufundaţi aparatul în apă.
 ▶ Nu lăsaţi cablul de alimentare să 
vină în contact cu apa.
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Siguranţă generală

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

AVERTIZARE
Pericol de ardere şi de opărire!
Lichidele şi aburul pot fi  foarte 
fi erbinţi. Piesele aparatului se 
încing de asemenea. 
Pentru a preveni opăririle şi 
arsurile:

 ▶ Evitaţi contactul pielii cu lichidele 
şi aburul evacuat.

 ▶ În timpul funcţionării, nu atingeţi 
nicio duză de la scurgere.

Siguranţă generală
Pentru a preveni survenirea accidentărilor 
şi pagubelor:

 ▶ Nu utilizaţi aparatul într-un dulap sau în 
altceva similar.
 ▶ Nu interveniţi în spaţiul interior al 
aparatului în timpul funcţionării acestuia.
 ▶ Nu lăsaţi aparatul şi cablul său de 
alimentare la îndemâna copiilor sub 
8 ani.
 ▶ Aparatul poate fi  utilizat de copii 
începând cu vârsta de 8 ani şi de 
persoane cu capacităţi fi zice, senzoriale 
sau mentale reduse sau care nu deţin 
experienţa şi cunoştinţele necesare, 
dacă sunt supravegheate sau dacă 
au fost instruite referitor la utilizarea 
sigură a dispozitivului şi dacă au înţeles 
pericolele care rezultă de aici.
 ▶ Copiii nu au voie să se joace cu 
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea 
realizate de utilizator nu sunt permise a 
fi  executate de copii cu vârsta sub 8 ani. 
Copiii cu vârsta de peste 8 ani trebuie 
supravegheaţi în timpul curăţării şi 
întreţinerii de către utilizator.

 ▶ Deconectaţi aparatul de la alimentarea 
cu energie electrică, dacă este lăsat 
nesupravegheat o perioadă mai lungă 
de timp.
 ▶ Nu utilizaţi aparatul la altitudini peste 
2000 m.
 ▶ La curăţarea aparatului şi a 
componentelor sale să respectaţi 
observaţiile din capitolul corespunzător 
(„Întreţinere şi curăţare“, pagina 9).

Privire de ansamblu
Figura A

1
Picurător cu suport pentru ceşti şi 
recipient de zaţ, precum şi afi şaj 
pentru picurător plin

2 Scurgere reglabilă pe înălţime

3 Dozator de cafea

4 Buton preparare o ceaşcă 

5 Buton pentru două porţii 
6 Recipient de apă
7 Recipient pentru boabe

8 Buton pentru concentraţia de 
cafea 

9 Display

10 Buton PORNIRE/OPRIRE 

11

Carcasa din partea dreaptă 
(detaşabilă, în spatele acesteia 
afl ându-se sistemul de ajustare a 
gradului de măcinare, elementul 
de încălzire şi plăcuţa cu datele 
tehnice)
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Înainte de prima utilizare

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Display

Luminează
Aparatul este 
pregătit de 
funcţionare

Luminează 
intermitent

Aparatul se 
încălzeşte sau 
prepară cafeaua

Luminează
Înlocuirea cartuşului 
de fi ltru de la Melitta® 
PRO AQUA

Luminează 
intermitent

Înlocuirea fi ltrului 
este în curs

Luminează Umpleţi recipientul 
de apă

Luminează 
intermitent

Introduceţi recipien-
tul de apă

Luminează Goliţi picurătorul şi 
recipientul de zaţ

Luminează 
intermitent

Introduceţi 
picurătorul şi recipi-
entul de zaţ

Luminează
1 bob: uşoară
2 boabe: normală
3 boabe: tare

Luminează 
intermitent

Umpleţi recipien-
tul pentru boabe; 
lumina intermitentă 
încetează după 
următoarea prepa-
rare de cafea

Luminează Curăţarea aparatului

Luminează 
intermitent

Se derulează pro-
gramul integrat de 
curăţare

Luminează Detartraţi aparatul

Luminează 
intermitent

Se derulează pro-
gramul integrat de 
detartrare

Luminează

Se găseşte aer în 
sistem.
Dacă este cazul, 
umpleţi recipientul 
de apă şi apăsaţi 
butonul pentru 
concentraţia de 
cafea . Aparatul 
se aeriseşte.

Înainte de prima utilizare
Observaţii generale

 ■ Utilizaţi numai apă curată fără dioxid de 
carbon. 
 ■ Stabiliţi duritatea apei utilizate cu 
testul aferent şi reglaţi duritatea apei 
(„Duritatea apei şi fi ltrul de apă“, 
pagina 8).
 ■ În cazul în care doriţi să utilizaţi un fi ltru 
de apă, să-l montaţi numai după prima 
punere în funcţiune.

Observaţie pentru prima punere în 
funcţiune
La prima punere în funcţiune, aparatul 
trebuie aerisit. Aparatul trebuie pornit 
numai cu recipientul de apă umplut 
complet.

 ■ Aşezaţi un vas sub scurgere 2.
 ■ Apăsaţi butonul  pentru a porni 
aparatul.  se aprinde pe afi şaj. 

 ■ Apăsaţi butonul . Apa este pompată 
prin sistem.
 ■ Aparatul este pregătit de funcţionare 
dacă  pe afi şaj se aprinde cifra 9.
 ■ Dacă este cazul, după prima punere 
în funcţiune montaţi cartuşul fi ltrului 
Melitta® PRO AQUA (vezi pagina 8).

BA_Solo_082019_RO_Book.indb   6BA_Solo_082019_RO_Book.indb   6 31.07.2019   09:40:3931.07.2019   09:40:39



7

Punerea în funcţiune a aparatului

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Punerea în funcţiune a 
aparatului
Punerea în funcţiune

AVERTIZARE
Pericol de incendiu şi de 
electrocutare ca urmare a tensiunii 
necorespunzătoare de reţea, a 
conexiunilor şi a cablurilor de 
alimentare necorespunzătoare sau 
deteriorate!

 ▶ Asiguraţi-vă că tensiunea de reţea 
corespunde cu tensiunea specifi cată 
pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului. 
Plăcuţa cu date tehnice se afl ă pe 
partea dreaptă a aparatului în spatele 
carcasei (fi gura A, 11).
 ▶ Asiguraţi-vă că priza corespunde 
normelor în vigoare referitoare la 
siguranţa electrică. În caz de dubii, 
cereţi sfatul unui electrician autorizat.
 ▶ Nu utilizaţi niciodată cabluri de reţea 
deteriorate (izolare deteriorată, 
sârme neizolate).

 ■ Instalaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, 
uscată şi plană cu sufi cient spaţiu liber 
(cel puţin 10 cm) pe toate părţile.
 ■ Introduceţi cablul de alimentare într-o 
priză adecvată.
 ■ Scoateţi capacul recipientului pentru 
boabe 7.
 ■ Umpleţi recipientul pentru boabe cu 
boabe de cafea adecvate.
 ■ Reaşezaţi capacul.
 ■ Ridicaţi capacul recipientului de apă 6 
şi trageţi recipientul de apă în sus din 
aparat.
 ■ Umpleţi recipientul de apă cu apă 
proaspătă de la robinet până la marcajul 
max.

 ■ Introduceţi recipientul de apă în aparat.
 ■ Aşezaţi vasul sub scurgere 2.
 ■ Apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE 

 pentru a porni sau a opri aparatul. 
Aparatul realizează o clătire automată, 
dacă este cazul.

Prepararea
 ■ Umpleţi recipientul de apă zilnic cu 
apă proaspătă. În recipientul de apă 
trebuie să existe sufi cientă apă pentru 
funcţionarea aparatului.
 ■ Umpleţi recipientul pentru boabe de 
preferinţă cu amestecuri de boabe 
pentru aparate Espresso sau complet 
automate. 
Nu utilizaţi boabe de cafea tratate 
măcinate, glazurate, caramelizate sau 
cu alte adaosuri cu conţinut de zahăr.

Setarea cantităţii obţinute şi a 
concentraţiei cafelei

 ■ Rotiţi dozatorul de cafea 3 pentru a seta 
treptat cantitatea obţinută.
Dozator complet la stânga 
= 30 ml per ceaşcă
Dozator complet la dreapta 
= 220 ml per ceaşcă
 ■ Apăsaţi butonul  până când este 
setată concentraţia dorită. 
Concentraţia se indică prin boabele din 
afi şajul 9 (de la  = uşoară până la 

 = tare).
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Duritatea apei şi fi ltrul de apă

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Obţinerea unei cafele sau unui 
Espresso
Se poate obţine o ceaşcă sau simultan 
două ceşti.

 ■ Porniți aparatul.
 ■ Amplasaţi o ceaşcă sau două ceşti sub 
scurgere.
 ■ Prepararea unei ceşti: apăsaţi butonul 
pentru prepararea unei ceşti  sau
 ■ Pregătirea a două ceşti: apăsaţi butonul 
pentru două porţii .
 ■ Apăsaţi butonul corespunzător din nou, 
pentru a întrerupe prepararea cafelei.

  Duritatea apei şi fi ltrul de apă
Setarea corectă a durităţii apei este 
importantă pentru ca aparatul să indice 
la timp când trebuie detartrat. Din fabrică, 
duritatea apei este setată la 4.
După montarea unui cartuş de fi ltru 
Melitta® PRO AQUA se setează automat 
gradul de duritate 1.

Cartuş de fi ltru Melitta® PRO AQUA
Cartuşul fi ltrului Melitta® PRO AQUA 
fi ltrează calcarul şi alte substanţe poluante 
din apă. Filtrul de apă trebuie înlocuit 
la fi ecare 2 luni, cel târziu totuşi când 

 apare pe afi şaj. Filtrul de apă este 
disponibil în magazinele de specialitate.

Introducerea fi ltrului de apă
Pe durata întregii proceduri de înlocuire se 
aprinde intermitent .

 ■ Înainte de introducere, aşezaţi fi ltrul de 
apă timp de câteva minute într-un pahar 
cu apă de la robinet.
 ■ Deconectaţi aparatul.

 ■ Apăsaţi butoanele  şi  timp de cca. 
3 secunde, apoi eliberaţi-le.  apare 
pe afi şaj.
 ■ Goliţi picurătorul şi introduceţi-l. 

 se aprinde.
 ■ Trageţi recipientul de apă 6 în sus 
din aparat.
 ■ Goliţi recipientul de apă.
 ■ Înşurubaţi fi ltrul de apă în fi letul de la 
partea inferioară a recipientului de apă.
 ■ Umpleţi recipientul de apă cu apă 
proaspătă de la robinet până la marcajul 
max.
 ■ Introduceţi recipientul de apă în aparat.

 ■ Apăsaţi butonul . Aparatul realizează 
o clătire automată. După încheierea 
clătirii, aparatul este pregătit de 
funcţionare, iar duritatea apei este 
setată la gradul de duritate 1.
 ■ Goliţi picurătorul şi introduceţi-l.

După introducerea fi ltrului de apă, 
apa poate fi  tulbure după prima clătire, 
deoarece cărbunele activ în exces din 
fi ltru pluteşte. Ulterior, apa devine din nou 
limpede.
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Întreţinere şi curăţare

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

 Setarea durităţii apei
În volumul livrării al aparatului este inclus 
un test pentru stabilirea durităţii apei.

 ■ Cu testul stabiliţi duritatea apei de la 
robinet.
 ■ Porniți aparatul.

 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
timp de mai mult de 2 secunde. 

 luminează rapid intermitent.
 ■ Apăsaţi butonul  pentru a afi şa 
meniul pentru setarea durităţii apei. 

 se aprinde.
 ■ Setaţi duritatea stabilită a apei prin 
apăsarea butonului . Duritatea 
selectată a apei se indică prin 
simbolurile boabelor .

Duritatea apei °dH °e °fH

1: 0 - 10 0 - 13 0 - 18

2: 10 - 15 13 - 19 18-27

3: 15 - 20 19 - 25 27-36

4:  
luminează intermitent

> 20 > 25 > 36

 ■ Apăsaţi butonul  pentru a confi rma 
selecţia.

 

 Întreţinere şi curăţare

AVERTIZARE
Pericol de electrocutare din cauza 
tensiunii de reţea!

 ▶ Înainte de curăţare, scoateţi 
ştecherul din priză. 

 ▶ Nu scufundaţi niciodată aparatul în 
apă.

 ▶ Nu utilizaţi curăţitor cu abur.

Curăţarea zilnică
 ■Ştergeţi aparatul la exterior cu o lavetă 
moale, umezită şi un detergent uzual 
de vase.
 ■ Goliţi picurătorul.
 ■ Goliţi recipientul de zaţ.

 Curăţarea elementului de încălzire
Se recomandă curăţarea săptămânală a 
elementului de încălzire.

 ■ Deconectaţi aparatul.
 ■ Trageţi capacul 11 spre dreapta.
 ■ Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul roşu 
de la mânerul elementului de încălzire 
(fi gura B, 1).
 ■ Rotiţi mânerul în sensul acelor de 
ceasornic până la oprire.
 ■ Trageţi elementul de încălzire afară din 
aparat folosind mânerul.
 ■ Clătiţi temeinic elementul de încălzire cu 
apă curată. Zona din fi gura D (săgeată) 
nu trebuie să conţină resturi de cafea.
 ■ Scurgeţi elementul de încălzire.
 ■ Îndepărtaţi resturile de cafea din aparat.
 ■ Introduceţi elementul de încălzire în 
aparat, apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul roşu (fi gura B, 1) şi rotiţi mânerul 
în sens contrar acelor de ceasornic până 
la limită.
 ■ Introduceţi capacul până când se 
înclichetează.
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Întreţinere şi curăţare

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Programul integrat de curăţare
Programul integrat de curăţare (durata 
aproximativ 15 minute) îndepărtează 
reziduurile şi resturile de ulei de cafea, 
care nu pot fi  îndepărtate manual. 
În timpul întregului proces simbolul pentru 
curăţare  luminează intermitent.
Programul de curăţare trebuie realizat 
la fi ecare 2 luni sau după 200 de ceşti 
preparate, dar cel mai târziu atunci când 
se aprinde . 

 ■ Înainte de pornirea programului de 
curăţare să curăţaţi ansamblul de 
infuzare şi spaţiul interior („Curăţarea 
elementului de încălzire“, pagina 9).

Utilizaţi numai tablete de curăţare de la 
Melitta® PERFECT CLEAN.

 ■ Deconectaţi aparatul.
 ■ Umpleţi recipientul de apă cu apă de la 
robinet până la marcajul max.
 ■ Introduceţi recipientul de apă.

 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
timp de cca. 3 secunde.  luminează 
intermitent,  se aprinde.
 ■ Goliţi picurătorul şi recipientul de zaţ.
 ■ Introduceţi picurătorul fără recipientul de 
zaţ.
 ■ Aşezaţi recipientul de zaţ sub scurgere 2.

Etapa de curăţare 1 ( ):
Se vor efectuata două cicluri de spălare. 
Dacă  se aprinde, procedaţi precum 
urmează:

 ■ Scoateţi elementul de încălzire.
 ■ Aşezaţi tableta de curăţare în unitatea de 
încălzire (fi gura C).
 ■ Introduceţi elementul de încălzire.

Etapa de curăţare 2 ( ):

Dacă  se aprinde, procedaţi precum 
urmează:

 ■ Umpleţi recipientul de apă cu apă de la 
robinet până la marcajul max.
 ■ Împingeţi scurgerea 2 complet în jos.
 ■ Apăsaţi butonul  pentru a continua 
programul de curăţare (durata 
aproximativ 5 minute).

Etapa de curăţare 3 ( ):

Dacă  se aprinde, procedaţi precum 
urmează:

 ■ Goliţi picurătorul şi recipientul de zaţ.
 ■ Introduceţi picurătorul fără recipientul de 
zaţ.
 ■ Aşezaţi recipientul de zaţ sub scurgere 2.

Etapa de curăţare 4 ( , bobul din 
mijloc luminează intermitent):

 ■ Programul de curăţare este continuat din 
nou şi durează aproximativ 5 minute.

Dacă  se aprinde, procedaţi precum 
urmează:

 ■ Goliţi picurătorul şi recipientul de zaţ şi 
introduceţi-l normal în aparat.

Programul de curăţare este încheiat.
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Setări suplimentare

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Programul integrat de detartrare

AVERTIZARE
Pericol de iritare a pielii din cauza 
agentului de detartrare!

 ▶ Respectaţi măsurile de siguranţă şi 
specifi caţiile privind cantitatea de pe 
ambalajul agentului de detartrare.

Programul integrat de detartrare (durata 
aproximativ 30 de minute) îndepărtează 
reziduurile de calcar din interiorul 
aparatului. În timpul întregului proces 
simbolul pentru decalcifi ere luminează 
intermitent .
Programul de detartrare trebuie realizat 
la fi ecare 3 luni, dar cel mai târziu atunci 
când se aprinde  („Setarea durităţii 
apei“, pagina 9).
Utilizaţi numai Melitta® ANTI CALC.

 ■ Deconectaţi aparatul.
 ■ Dacă este cazul, îndepărtaţi fi ltrul de 
apă („Duritatea apei şi fi ltrul de apă“, 
pagina 8).

 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
timp de cca. 3 secunde.  luminează 
intermitent,  se aprinde.

Etapa de detartrare 1 ( ):
 ■ Goliţi picurătorul şi reintroduceţi-l. 

 se aprinde.
 ■ Goliţi complet recipientul de apă.
 ■ Adăugaţi agentul de detartrare conform 
observaţiilor de pe ambalajul din 
recipientul de apă.
 ■ Introduceţi recipientul de apă.

 ■ Apăsaţi butonul  pentru a porni 
programul de detartrare (durata 
aproximativ 15 minute).

Etapa de detartrare 2 ( ):
Dacă  se aprinde, procedaţi precum 
urmează:

 ■ Goliţi picurătorul şi reintroduceţi-l. 
 se aprinde.

 ■ Scoateţi recipientul de apă şi clătiţi-l 
temeinic.
 ■ Umpleţi recipientul de apă cu apă de la 
robinet până la marcajul max.
 ■ Introduceţi recipientul de apă.

 ■ Apăsaţi butonul  pentru a continua 
programul de detartrare (durata 
aproximativ 5 minute).

Etapa de detartrare 3 ( ):
Dacă  se aprinde, procedaţi precum 
urmează:

 ■ Goliţi picurătorul şi reintroduceţi-l. 
Când  se aprinde, programul de 
detartrare se încheie.
 ■ Dacă este cazul, introduceţi fi ltrul de apă 
(„Duritatea apei şi fi ltrul de apă“, 
pagina 8).

Setări suplimentare
Modul de economisire a energiei
După ultima acţiune, aparatul comută 
automat (în funcţie de setare) în modul de 
economisire a energiei. Intervalul setat din 
fabrică pentru aparat este de 5 minute .

 ■ Porniți aparatul.
 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
până când  luminează intermitent.
 ■ Apăsaţi butonul  de două ori. 

 se aprinde.
 ■ Apăsaşi butonul  până când este 
setat unul din cei patru timpi. Timpul este 
indicat prin boabele de pe afi şajul 9.
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Transportul, depozitarea şi eliminarea

Manual de utilizare: Melitta® Solo® | 2099-0719 | 2019-08

Afi şaj Timp

 
5 minute 

(setare din fabrică)

15 minute

30 minute

  
luminează intermitent

oprit

 ■ Apăsaţi butonul  pentru a confi rma 
setarea.

 Funcţia de oprire automată
După ultima acţiune, aparatul se opreşte 
automat (în funcţie de setare). Intervalul 
setat din fabrică pentru aparat este de 
30 minute .

 ■ Porniți aparatul.
 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
până când  luminează intermitent.
 ■ Apăsaţi butonul  de trei ori. 

 se aprinde.
 ■ Apăsaţi butonul  până când este 
setat unul din cei patru timpi de oprire. 
Timpul este indicat prin boabele de pe 
afi şajul 9.

Afi şaj Timp

 
30 minute 

(setare din fabrică)

2 ore

4 ore

  
luminează intermitent

8 ore

 ■ Apăsaţi butonul  pentru a confi rma 
setarea.

Temperatura de fi erbere
Temperatura de fi erbere este setată din 
fabrică la nivelul 2 (mediu ).

 ■ Porniți aparatul.
 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
până când  luminează intermitent.
 ■ Apăsaţi butonul  de patru ori. 

 se aprinde.
 ■ Apăsaţi butonul  până când este 
setată una din cele trei temperaturi de 
fi erbere. Temperatura se indică prin 
boabele din afi şajul 9 (de la  = joasă 
până la  = înaltă).

 ■ Apăsaţi butonul  pentru a confi rma 
setarea.

Setarea gradului de măcinare
Gradul de măcinare a fost setat înainte 
de livrare. De aceea, recomandăm să 
ajustaţi gradul de măcinare abia după 
aproximativ 1 000 de preparări de cafea 
(aproximativ 1 an). 
Setaţi gradul de măcinare imediat după 
pornirea unei preparări de cafea şi numai 
în timp ce râşniţa funcţionează.

 ■ Trageţi capacul 11 spre dreapta.
 ■ Începeţi prepararea cafelei.
 ■ Amplasaţi maneta (fi gura E) într-o 
poziţie dorită (stânga = fi nă până la 
dreapta = mare).
 ■ Introduceţi capacul şi pivotaţi-l la stânga, 
până când se înclichetează.
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Transportul, depozitarea şi 
eliminarea
Eliminarea aburului
Trebuie să se elimine aburul din aparat 
dacă nu se utilizează timp mai îndelungat 
sau dacă este transportat. Astfel aparatul 
este protejat împotriva daunelor cauzate 
de îngheţ.

 ■ Dacă este cazul, îndepărtaţi fi ltrul de 
apă („Duritatea apei şi fi ltrul de apă“, 
pagina 8) şi păstraţi-l la rece într-un 
pahar cu apă de la robinet.
 ■ Porniți aparatul.

 ■ Apăsaţi butoanele  şi  simultan 
timp de cca. 2 secunde.  luminează 
intermitent,  după aceea se aprinde 
continuu.
 ■ Trageţi recipientul de apă 6 în sus din 
aparat.
 ■ Goliţi recipientul de apă.
 ■ Apăsaţi butonul . Aburul este eliminat 
automat din aparat şi apoi acesta se 
opreşte.
 ■ Introduceţi recipientul de apă în aparat.

Transportul
 ■ Eliminaţi aburul din aparat.
 ■ Goliţi şi curăţaţi picurătorul şi recipientul 
de zaţ.
 ■ Goliţi recipientul de apă şi recipientul 
pentru boabe. Dacă este cazul, aspiraţi 
boabele blocate.
 ■ „Curăţarea elementului de încălzire“, 
pagina 9.
 ■ Transportaţi aparatul pe cât posibil în 
ambalajul original inclusiv spumantul 
sintetic.

Reciclarea
Acest aparat este marcat corespunzător 
Directivei Europene 2002/96/CE privind 
aparatele electrice şi electronice uzate 
(waste electrical and electronic equipment 
WEEE). Directiva prezintă cadrul 
pe teritoriul UE privind retragerea şi 
valorifi carea aparatelor uzate. Informaţi-
vă la dealerii de specialitate despre 
procedurile curente de reciclare.
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Remedierea defecţiunilor
Defecţiune Cauză Măsură

Cafeaua curge doar prin 
picurare.

Gradul de măcinare este 
prea fi n.

Reglaţi mai grosier gradul de 
măcinare.
Curăţaţi elementul de încălzire.
Eventual realizaţi programul de 
detartrare sau de curăţare.

Cafeaua nu curge.

Recipientul de apă este gol 
sau nu este montat corect.

Umpleţi recipientul de apă şi 
acordaţi atenţie fi xării corecte.

Elementul de încălzire este 
înfundat. Curăţaţi elementul de încălzire.

Râşniţa nu macină.
Boabele nu cad în râşniţă. Bateţi uşor în recipientul cu boabe.
Corp străin în râşniţă. Contactaţi linia hotline.

Zgomot puternic al râşniţei. Corp străin în râşniţă. Contactaţi linia hotline.

Simbolurile boabelor  
luminează intermitent deşi 
recipientul pentru boabe este 
umplut.

În camera de infuzie 
boabele nu sunt măcinate 
sufi cient.

Apăsaţi butoanele pentru 
prepararea unei ceşti  sau 
pentru două porţii .

Aparatul indică "Lipsă apă", 
deşi rezervorul de apă este 
plin. 

 se aprinde pe afi şaj.

Flotorul este blocat.

Verifi caţi nivelul la care se afl ă 
fl otorul în rezervorul de apă, 
scurgeţi apa şi scuturaţi rezervorul 
cu atenţie.

 se aprinde pe afi şaj.
În conductele din interiorul 
aparatul se găseşte aer.

Dacă este cazul, umpleţi recipientul 
de apă şi apăsaţi butonul pentru 
concentraţia de cafea . Aparatul 
se aeriseşte.

Procesul de curăţare, 
respectiv de decalcifi ere a 
fost întrerupt.

Alimentarea cu energie 
electrică a fost întreruptă, de 
ex. printr-o pană de curent.

Aparatul execută în mod automat 
un program de clătire. Urmaţi în 
acest sens indicaţiile aparatului.

Elementul de încălzire nu se 
mai poate introduce după ce 
a fost scos.

Elementul de încălzire nu 
este blocat corect.

Verifi caţi dacă mânerul pentru 
blocarea elementului de încălzire 
este cuplat corect.

Elementul de acţionare nu 
este în poziţia corectă.

Opriţi şi reporniţi aparatul. 
Apoi apăsaţi butoanele pentru 
prepararea unei cafele şi pentru 
două porţii .  mai mult de 
2 secunde. Elementul de acţionare 
se deplasează în poziţie. În fi nal, 
montaţi din nou elementul de 
încălzire şi verifi caţi funcţionarea 
corectă a mecanismului de blocare.
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Remedierea defecţiunilor
Defecţiune Cauză Măsură

Simbolul pentru curăţare 
 şi simbolul standby 

 luminează intermitent 
alternativ.

Elementul de încălzire 
lipseşte sau nu este montat 
corect.

Introduceţi corect elementul de 
încălzire şi blocaţi-l.

Camera de infuzie este 
umplută în exces.

Opriţi şi porniţi din nou aparatul, 
folosind butonul PORNIRE/OPRIRE 

 (repetaţi, dacă este cazul), 
până când se afi şează modul 
economisire de energie.

Iluminare permanentă 
intermitentă a tuturor tastelor 
de comandă.

Eroare de sistem

Opriţi şi porniţi din nou aparatul, 
folosind butonul PORNIRE/OPRIRE 

, iar în cazul în care nu reuşiţi, 
trimiteţi aparatul în service.

Date tehnice
Date tehnice

Tensiune de funcționare 220-240 V, 50/60 Hz
Putere absorbită maxim 1400 W
Presiunea pompei maxim 15 bari
Dimensiuni
   Lăţime
   Adâncime
   Înălţime

200 mm
455 mm
325 mm

Capacitatea de încărcare
   Recipient pentru boabe
   Rezervor de apă

125 grame
1,2 l

Greutate (gol) 8,0 kg
Condiţii ambiante
   Temperatură
   Umiditate relativă

de la 10 °C până la 32 °C
de la 30 % până la 80 % (fără formare de condens)

Puteţi reseta aparatul la setările din 
fabrică.
Condiţie: Aparatul este pregătit de 
funcţionare.

 ■ Apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE  
şi în plus butonul pentru concentraţia de 
cafea  mai mult de 2 secunde. 

 → Aparatul este resetat la setările din 
fabrică.

Lista setărilor din fabrică

Setări din fabrică
Temperatura de 
fi erbere mediu

Duritatea apei foarte dur
Timer pentru 
funcţia oprire automată 30 minute

Timer pentru modul de 
economisire a energiei 
electrice

5 minute

Resetarea aparatului la setările din fabrică
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