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Dragi cliente, dragi clienți,
Vă mulțumim că aţi decis să achiziţionaţi mașina de cafea complet auto-
mată Melitta®  Passione®.

Manualul de utilizare vă ajută să descoperiți diversele opțiuni pe care vi le 
oferă aparatul și să vă bucurați pe deplin de o cafea savuroasă.

Citiți manualul de utilizare în întregime, cu atenție. În acest mod veți pre-
veni 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 compania Melitta sau să ne vizitați 
pe Internet accesând:  
www.melitta-romania.ro

Vă dorim să utilizaţi cu plăcere aparatul dvs.

1 Pentru siguranţa dumneavoastră
Aparatul îndeplinește cerințele directivelor europene aplicabile și este con-
struit conform celor mai recente progrese tehnice. Cu toate acestea, există 
unele riscuri reziduale.
Respectați instrucțiunile de siguranță pentru a preveni survenirea perico-
lelor. Compania Melitta nu își asumă nicio răspundere pentru pagubele 
survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță.

1.1 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute
Aparatul este destinat preparării băuturilor din cafea 
boabe și încălzirii laptelui și apei.
Aparatul este prevăzut pentru a � utilizat în domeniul 
casnic.
Orice altă utilizare se consideră a � neconformă cu desti-
naţia prevăzută și poate duce la survenirea accidentărilor 
și pagubelor. Melitta nu își asumă răspunderea pentru 
pagubele survenite ca urmare a utilizării aparatului într-o 
manieră neconformă cu destinația.
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1.2 Pericol de electrocutare
Dacă aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, 
există pericol de moarte ca urmare a electrocutării. 
Respectaţi următoarele instrucţiuni de siguranţă pentru 
a evita pericolele produse de curentul electric:

 Nu utilizaţi un cablu de alimentare deteriorat.
 Înlocuirea cablului de alimentare şi toate reparaţiile trebuie

efectuate  numai  de  serviciul   de Asistenţă pentru ClienţiMelitta®
prin service-ul  autorizat.

 Conectaţi aparatul doar la o priză cu contact de protecţie.
 șurubate ferm ale carcasei 

aparatului.
 ţi aparatul doar dacă acesta este într-o stare 

impecabilă din punct de vedere tehnic.
 

atelier autorizat. Nu reparaţi aparatul în regie proprie.
 atul, componentele și accesoriile 

sale.
 atul în apă.
 eţi cablului de alimentare să intre în contact 

cu apa.

1.3 Pericol de arsuri și de opărire

binţi. Piesele aparatului se încing de asemenea. 
Respectaţi următoarele instrucţiuni de siguranţă pentru 
a evita opăririle și arsurile:

 ţi contactul pielii cu lichidele și aburii care ies din 
aparat.

 ele dispersorului și nici tubul de aburi 
în timpul dozării unei băuturi. Așteptaţi până se 
răcesc componentele.
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1.4 Siguranţa generală
Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru 
a evita producerea accidentărilor și pagubelor:

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

 – Nu introduceți mâna în interiorul aparatului în timp ce 
acesta funcționează.

 – Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la înde-
mâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

 – Acest aparat poate � utilizat de copiii cu vârsta de 
peste 8 ani și de persoane cu capacităţi �zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă 
și cunoștinţe, în condițiile supravegherii și instruirii 
acestora cu privire la utilizarea aparatului în siguranţă 
și numai dacă au înţeles pericolele ce pot rezulta din 
utilizarea aparatului.

 – Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Nu permiteți 
copiilor cu vârsta sub 8 ani să efectueze activități de 
curățare și întreținere a aparatului. Copiii cu vârsta de 
peste 8 ani trebuie supravegheați atunci când efectu-
ează activități de curățare și întreținere a aparatului.

 – Deconectaţi aparatul de la alimentarea cu curent 
electric atunci când îl lăsaţi nesupravegheat pentru 
mai mult timp.

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

 – Atunci când curăţaţi aparatul și componentele sale 
să respectaţi indicaţiile din capitolul corespunzător 
(Îngrijirea și întreţinerea la pagina 32).
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2 Prezentarea generală a aparatului

2.1 Imaginea de ansamblu a aparatului

1

2
3

4

5

6
7

8

9

Fig. 1: Aparatul văzut din stânga părții frontale

1 Rezervor de apă cu capac 6 Tavă de colectare a picăturilor

2 Recipient pentru boabe de cafea 
cu capac

7 Buton „Pornit/Oprit”

3 Suprafața de așezare a ceștilor 8 Dispersor reglabil pe înălțime pentru  
băuturi cu cafea, cu 2 duze pentru 
cafea

4 Panou de control 9 Manetă pentru „reglarea gradului de 
măcinare” (interior)

5 Recipient pentru zaţ de cafea 
(interior)
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11

12

13

10

14
15

Fig. 2: Aparatul văzut din dreapta părții frontale

10 Panou 13 Cappuccinator

11 Unitate de infuzare (interior) 14 Tavă pentru cești

12 Tub de abur 15 Flotor
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2.2 Imaginea de ansamblu a panoului de control

181716

Fig. 3: Panou de control

16 Butoane de debitare

17 Indicatoare

18 Butoanele de operare și butoanele de reglare rotative

Buton/buton 
de reglare

Denumire Funcţie

ceașcă mică Prepararea unei porții mici de cafea

ceașcă medie Prepararea unei porții medii de cafea

ceașcă mare Prepararea unei porții mari de cafea

Două cești Setarea dozării în două cești

Service Accesarea modului de service

Tăria cafelei Setarea tăriei cafelei

Debitare abur Încălzirea aparatului pentru debitarea de abur

Buton de 
reglare rotativ

Pornirea și oprirea apei �erbinți sau a aburului 
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Indicator Semni�cație

se aprinde 
continuu

Aparatul este pregătit pentru funcționare

se aprinde 
intermitent

Aparatul se încălzește sau prepară o băutură cu 
cafea

se aprinde 
intermitent 
rapid

Se derulează programul pentru setarea cantității 
de cafea

se aprinde 
continuu

Număr de boabe de cafea:  
tăria setată a cafelei pe moment

se aprinde 
intermitent

Umplerea recipientului pentru boabe de cafea sau
s-a întrerupt dozarea cafelei

se aprinde 
continuu

Este pregătită dozarea în două cești

se aprinde 
continuu

Umplerea rezervorului de apă

se aprinde 
intermitent

Introducerea rezervorului de apă

se aprinde 
continuu

Golirea tăvii de colectare a picăturilor și a recipien-
tului pentru zaţ de cafea

se aprinde 
intermitent

Introducerea tăvii de colectare a picăturilor și a 
recipientului pentru zaţ de cafea

se aprinde 
continuu

Înlocuirea �ltrului

se aprinde 
intermitent

Rulează programul de schimbare a �ltrului

se aprinde 
continuu

Detartrarea aparatului

se aprinde 
intermitent

Rulează programul de detartrare

se aprinde 
continuu

Curățarea aparatului

se aprinde 
intermitent

Rulează programul de curățare

se aprinde 
continuu

Debitarea aburului este pregătită

se aprinde 
intermitent

Aparatul se încălzește pentru debitarea aburului
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2.3 Imaginea de ansamblu a cappuccinatorului
19

20

21

22

23

24

Fig. 4: Cappuccinator

19 Tub de aspirare a aerului

20 Suport pentru furtunul de lapte

21 Racordul furtunului de lapte

22 Furtun de lapte

23 Dispersor pentru apă �erbinte, lapte sau spumă de lapte

24 Selector

Simbol la 
selector

Funcţie

Setare pentru  
lapte cald

Setare pentru  
apă �erbinte

Setare pentru 
spumă de lapte

Mel_005_Pas_Var_CS_10_ro.indb   10 23.02.2021   11:01:51



Primii paşi

11

R
O

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

3.1 Dezambalarea aparatului
 Dezambalaţi aparatul. Îndepărtaţi materialul de ambalare, benzile 

adezive și foliile de protecţie de pe aparat. 
 Păstrați materialul de ambalare pentru un transport ulterior și pentru un 

eventual retur al aparatului.

Informaţie

În aparat pot exista urme de cafea și de apă. Aparatul a fost veri�cat în 
fabrică, astfel încât să funcţioneze perfect.

3.2 Veri�carea setului de livrare
Veri�cați integralitatea setului de livrare pe baza listei de mai jos. Dacă 
lipsesc piese, contactați distribuitorul.

 – Cappuccinator,
 – furtun de lapte,
 – element auxiliar de înșurubare pentru �ltrul de apă,
 – benzi de testare pentru determinarea durităţii apei.
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3.3 Instalarea aparatului
Respectați următoarele indicații:

 – Nu instalați aparatul în încăperi umede.
 – Așezaţi aparatul numai pe o suprafaţă stabilă, netedă și uscată. 
 – Nu instalați aparatul în apropierea chiuvetelor sau altor obiecte similare.
 – Nu așezați aparatul pe suprafețe �erbinți.
 – Păstraţi o distanţă su�cientă faţă de perete și de alte obiecte, de apro-

ximativ 10 cm. Spaţiul liber de deasupra aparatului trebuie să �e de 
minimum 20 cm.

 – Dispuneți cablul de alimentare astfel încât să nu poată � deteriorat de 
muchii sau suprafețe �erbinți.

3.4 Conectarea aparatului
Respectaţi următoarele indicații:

 – Asigurați-vă că tensiunea de alimentare coincide cu tensiunea de func-
ționare speci�cată în Datele Tehnice (consultați tabelul   Date tehnice la 
pagina 47).

 – Conectați aparatul doar la o priză cu contact de protecție, instalată con-
form prevederilor. Dacă aveți îndoieli, apelați la un electrician cali�cat.

 – Priza cu contact de protecţie Schuko trebuie să �e protejată cel puţin cu 
o siguranţă de 10 A.

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

PRECAUŢIE

Apă �erbinte evacuată și tub de abur �erbinte
 Nu atingeți tubul de abur în timpul utilizării sau imediat după utilizare. 
 Așteptați până se răcește tubul de abur.

Informaţie

 – Vă recomandăm să aruncați primele două cești de cafea preparate după 
prima punere în funcțiune.

 – Dacă doriți să utilizați un �ltru de apă, trebuie să-l montați în aparat 
numai după prima punere în funcțiune.
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Fig. 5: Buton „Pornit/Oprit”

Condiţie: aparatul este instalat și conectat.

1. Așezați un vas sub cappuccinator. 
2. Apăsați butonul „Pornit/Oprit” (7).

 » La aparat se a�șează că trebuie umplut rezervorul de apă.
3. Scoateţi rezervorul de apă. Clătiți rezervorul de apă cu apă curată. 

Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă și introduceți-l.
 » Indicatorul aprins continuu înseamnă că trebuie acționat butonul de 

reglare rotativ.
4. Rotiți butonul de reglare rotativ de pe panoul de control până la opritor, 

în sensul acelor de ceasornic.
 » Din cappuccinator curge apă �erbinte.

5. În momentul în care nu mai curge apă din cappuccinator, rotiți butonul 
de reglare rotativ până la limită, în sens invers acelor de ceasornic.
 » Din dispersor curge apă �erbinte.
 » Aparatul se dezaerează.

6. Umpleți recipientul pentru boabe de cafea cu boabe de cafea (con-
sultați capitolul 4.3 Umplerea recipientului pentru boabe de cafea la 
pagina 15).

7. Acum, dacă este necesar, 
a) se reglează duritatea apei (consultați capitolul 6 Modi�carea setărilor 

de bază la pagina 26) sau 
b) se utilizează un �ltru de apă (consultați capitolul 7.6 Utilizarea �ltru-

lui de apă la pagina 41).
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4 Operare de bază
În acest capitol sunt descriși principalii pași de operare pentru utilizarea 
zilnică a aparatului.

4.1 Pornirea și oprirea aparatului
Înainte de pornire, la prima punere în funcțiune a aparatului, citiți capito-
lul 3.5 Prima pornire și aerisirea aparatului la pagina 12.

Informaţie

 – La pornire și la oprire, aparatul efectuează o clătire automată.
 – La clătire, apa de clătire ajunge și în tava de colectare a picăturilor.

Pornirea aparatului

1. Așezaţi un vas sub dispersor.
2. Apăsați butonul „Pornit/Oprit” (7).
3. Aparatul se încălzește și efectuează o clătire automată.

 » La aparat se a�șează ultima tărie setată a cafelei.

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. Așezaţi un vas sub dispersor.
2. Apăsați butonul „Pornit/Oprit” (7).

 » Aparatul efectuează o clătire automată.

 » Aparatul se oprește.

Informaţie

 – Aparatul se oprește automat atunci când nu este utilizat pentru o peri-
oadă mai îndelungată. Și în acest caz are loc o clătire automată.

 – Puteți seta durata până la oprire, în modul de service (consultați capito-
lul 6.3 Setarea opririi automate la pagina 28).

 – Dacă după pornire nu a fost preparată nicio băutură sau dacă rezervorul 
de apă este gol, nu are loc nicio clătire.
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4.2 Utilizarea panoului de control
Programele principale pot � accesate prin intermediul panoului de control. 

Apăsați pe butonul dorit. Executați următoarele acțiuni pentru a utiliza 
butoanele:

Apăsare scurtă
Apăsaţi scurt pe un buton pentru a selecta un program.

2s
Apăsare lungă
Apăsaţi pe un buton mai mult de 2 secunde pentru a 
selecta un alt doilea program eventual existent.

4.3 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 necorespunzătoare poate duce la înfunda-
rea râșniței.

 Nu utilizați boabe de cafea lio�lizate 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 rezervorul se golește prin funcționare și se alimentează cu un 
nou sortiment de boabe, în râșniță mai rămâne întotdeauna o cantitate 
reziduală din vechiul sortiment de boabe.  Din acest motiv, în primele două 
debitări de cafea mai pot exista cantități reziduale din tipul anterior de 
boabe.

Mel_005_Pas_Var_CS_10_ro.indb   15 23.02.2021   11:01:51



Operare de bază

16

R
O

25

2

Fig. 6: Deschiderea capacului recipientului pentru boabe de cafea

1. Deschideţi capacul (25) recipientului pentru boabe de cafea (2).
2. Turnaţi boabele de cafea în recipientul pentru boabe de cafea.
3. Închideţi capacul recipientului pentru boabe de cafea.

Informaţie

Indicatorul aprins intermitent solicită umplerea cu boabe de cafea. Indicato-
rul nu se va mai aprinde intermitent la următoarea debitare de cafea. 

4.4 Alimentarea cu apă
Pentru a vă bucura de un gust optim al cafelei, utilizaţi doar apă proaspătă 
și rece, necarbogazoasă. Schimbaţi apa zilnic. 

Informaţie

Reglarea durităţii apei la 

Mel_005_Pas_Var_CS_10_ro.indb   16 23.02.2021   11:01:51



Operare de bază

17

R
O

1

26

Fig. 7: Scoaterea rezervorului de apă

1. Deschideţi capacul rezervorului de apă  și scoateţi rezervorul de 
apă din aparat, prin partea de sus, trăgând de mâner.

2. Umpleţi rezervorul cu apă.
3. Introduceţi de sus rezervorul în aparat și închideţi capacul.
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4.5 Reglarea dispersorului pentru băuturile cu cafea
Dispersorul pentru băuturi cu cafea (8) 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.

8

Fig. 8: Reglarea dispersorului pentru băuturile cu cafea

4.6 Racordarea cappuccinatorului
Cu cappuccinatorul puteți prepara apă �erbinte, lapte cald sau spumă de 
lapte. La selectorul (24) de la cappuccinator puteți selecta băutura dorită.

12

20

2224

27

Fig. 9: Racordarea cappuccinatorului
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1. Racordați cappuccinatorul cu tubul de abur (12). Pentru aceasta împin-
geți racordul cappuccinatorului până la opritorul (27) tubului de abur.

2. Racordați furtunul de lapte (22) cu cappuccinatorul.
3. Dacă nu mai doriți să utilizați lapte, puteți �xa furtunul de lapte în 

suport (20).

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

28

22

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

1. Scoateți furtunul de lapte (22) din suport (20).
2. Introduceți furtunul de lapte într-un recipient pentru lapte disponibil în 

magazinele de specialitate (28) sau într-un vas umplut cu lapte.

4.8 Golirea tăvii de colectare a picăturilor și a recipientului 
pentru zaţ de cafea
După mai multe dozări de băuturi, tava de colectare a picăturilor (6) și 
recipientul pentru zaț de cafea (5) se pot umple și vor trebui golite. Flotorul 
ridicat (15) indică umplerea tăvii de colectare a picăturilor.

Aparatul indică de asemenea umplerea tăvii de colectare a picăturilor și 
a recipientului pentru zaț de cafea, după un număr standard de debitări 
de băuturi. Goliți întotdeauna tava de colectare a picăturilor și recipientul 
pentru zaț de cafea.
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5

15
6

Fig. 11: Golirea tăvii de colectare a picăturilor și a recipientului pentru zaţ de 
cafea

1. Trageți în față tava de colectare a picăturilor (6) și scoateți-o din aparat.
2. Extrageţi și recipientul pentru zaţ de cafea (5) 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 picăturilor 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 goliţi tava de colectare a picătu-
rilor și recipientul pentru zaţ de cafea, deși acestea nu sunt pline încă.

5 Prepararea băuturilor
Pentru prepararea băuturilor există două posibilități:

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

 – prepararea de apă �erbinte, de lapte cald și spumă de lapte la cappuc-
cinator.

De reţinut:
 – În rezervorul de apă trebuie să existe întotdeauna o cantitate su�cientă 

de apă. Dacă nivelul de umplere este prea mic, aparatul vă va solicita să 
umpleți.
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 – Și în recipientul pentru boabe de cafea trebuie să existe întotdeauna 
su�ciente boabe de cafea. Dacă nu mai există boabe de cafea, aparatul 
întrerupe prepararea băuturii pe bază de cafea.

 – Aparatul nu indică lipsa laptelui.
 – Vasele pentru băuturi trebuie să aibă o dimensiune su�cientă (consul-

tați capitolul Setări implicite din fabricație la pagina 48).

5.1 Setarea tăriei cafelei
În momentul în care aparatul este gata de funcționare se a�șează setarea 
actuală a tăriei cafelei. Sunt posibile următoarele setări ale tăriei cafelei:

Indicator Tăria cafelei

foarte slabă (fără infuzare prealabilă)

slabă

normală

puternică

foarte puternică

Condiţie: aparatul este gata de funcționare.

1. Apăsați de mai multe ori butonul de operare „Tăria cafelei“, pentru a 
regla tăria dorită a cafelei.

 » La aparat se a�șează tăria selectată a cafelei.

Informaţie

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

5.2 Prepararea băuturilor cu cafea 
Condiţie: aparatul este gata de funcționare.

1. Așezaţi un vas sub dispersor.
2. Apăsați butonul de debitare „ceașcă mică“, „ceașcă medie“ sau „ceașcă 

mare“.
 » Încep procesul de măcinare și distribuirea băuturii.
 » Distribuirea băuturii se încheie automat.

3. Luați vasul.
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5.3 Setarea cantității de cafea
Puteți stabili cantitatea de cafea prin selectarea butonului de debitare.

Buton de debitare Cantitate de cafea (setare din fabrică)

40 ml

120 ml

200 ml

Puteți schimba cantitățile de cafea presetate, de la 25 ml până la 220 ml:

Condiţie: aparatul este gata de funcționare.

1. Apăsați pe butonul de debitare dorit mai mult de 2 secunde.
 » Indicatorul care se aprinde intermitent rapid înseamnă că rulează 

programul pentru setarea cantității de cafea.
 » Pornesc procesul de măcinare și prepararea băuturii.

2. În momentul în care s-a atins cantitatea de cafea dorită apăsați din nou 
pe butonul de debitare selectat.
 » Se oprește distribuirea băuturii.
 » În aparat se salvează noua cantitate de cafea.

 » Aparatul este gata de funcționare.

Informaţie

Puteți reseta cantitatea de cafea din nou la setările din fabrică (consul-
tați capitolul 6.6 Resetarea aparatului la setările implicite din fabricație la 
pagina 30).

5.4 Prepararea simultană a două băuturi pe bază de cafea
Cu butonul „două cești” puteți prepara simultan două băuturi cu cafea. În 
cazul dozării în două cești, aparatul efectuează două procese de măcinare.
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29

8

Fig. 12: Dozare în două cești

1. Așezați două vase sub dispersor (8). 
2. Apăsați butonul de operare „două cești” (29). 

 
3. Apăsați butonul de debitare „ceașcă mică“, „ceașcă medie“ sau „ceașcă 

mare“.
 » Încep procesul de măcinare și distribuirea băuturii.
 » Distribuirea băuturii se încheie automat.

4. Luați ambele vase.

Informaţie

 – Setarea este valabilă doar pentru o singură preparare a unei băuturi. 
 – Dacă nu preparați nicio băutură cu cafea în decurs de 1 minut, aparatul 

revine la debitarea într-o singură ceașcă.

5.5 Anularea preparării unei cafele
Dacă doriți să întrerupeți prepararea unei băuturi cu cafea înainte de timpul 
stabilit, apăsați din nou pe butonul de debitare selectat.
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5.6 Prepararea spumei de lapte sau a laptelui cald
Spuma de lapte și laptele cald se prepară la cappuccinator. 

Prepararea spumei de lapte și a laptelui cald sunt similare. Pentru preparare 
este necesară apă sub formă de abur.

PRECAUŢIE

Apă �erbinte evacuată și tub de abur �erbinte
 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 pe butonul de debitare „Debitare abur“.

 » Indicatorul aprins intermitent înseamnă că aparatul se încălzește 
pentru prepararea aburului.

 » După aceea, indicatorul aprins continuu înseamnă că prepararea 
aburului s-a încheiat.

3. Rotiți selectorul cappuccinatorului până când setarea  dorită pentru 
spuma de lapte sau lapte cald indică în sus.

4. Rotiți butonul de reglare rotativ de pe panoul de control până la opritor, 
în sensul acelor de ceasornic.
 » Începe debitarea băuturii.

5. Rotiți butonul rotativ până la opritor, în sensul invers acelor de ceasor-
nic.
 » Se oprește distribuirea băuturii.

6. Luați vasul.
7. Puteți prepara alte băuturi sau puteți clăti cappuccinatorul.

a) Preparați alte băuturi și clătiți cappuccinatorul mai târziu.
b) Clătiți cappuccinatorul așa cum se descrie în continuare.

Informaţie

După 30 de secunde, aparatul comută automat de pe modul de producere 
a aburului pe modul de funcționare normal. Apăsați pe butonul de operare 
pentru debitarea aburului pentru a comuta pe modul de funcționare nor-
mal, înainte de timpul stabilit.
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Clătirea cappuccinatorului

1. Umpleți un vas cu apă curată.
2. Imersați furtunul de lapte în vasul umplut.
3. Așezați un vas gol sub cappuccinator.
4. Apăsați pe butonul de debitare „Debitare abur“.

 » Indicatorul aprins intermitent înseamnă că aparatul se încălzește 
pentru prepararea aburului.

 » După aceea, indicatorul aprins continuu înseamnă că prepararea 
aburului s-a încheiat.

5. Rotiți selectorul cappuccinatorului până când setarea pentru spuma de 
lapte indică în sus.

6. Rotiți butonul de reglare rotativ până la opritor, în sensul acelor de 
ceasornic.

7. Rotiți butonul rotativ până la limită, în sens invers acelor de ceasornic în 
momentul în care curge apă curată/amestec de abur în vasul gol.

 » Cappuccinatorul este clătit.

Informaţie

Vă recomandăm:
 – atât să clătiţi cappuccinatorul, cât și să-l dezasamblaţi și să-l curăţaţi 

cu regularitate (consultaţi capitolul 7.3 Curățarea cappuccinatorului la 
pagina 34).

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

5.7 Prepararea apei �erbinţi
Preparați apă �erbinte la cappuccinator.

PRECAUŢIE

Apă �erbinte evacuată și tub de abur �erbinte
 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. Rotiți selectorul cappuccinatorului până când setarea pentru apă �er-

binte indică în sus.
3. Rotiți butonul rotativ, în sensul acelor de ceasornic.

 » Începe debitarea băuturii.
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4. Rotiți butonul rotativ până la opritor, în sensul invers acelor de ceasor-
nic.
 » Se oprește distribuirea băuturii.

5. Luați vasul.

6 Modi�carea setărilor de bază
În următorul capitol se descrie modul în care se pot schimba setările de 
bază ale aparatului. 

6.1 Accesarea modului de service
Câteva dintre setările de bază se pot schimba numai în modul de service al 
aparatului. 

Condiţie: aparatul este gata de funcționare.

1. Apăsați butonul de operare „Service“ mai mult de 2 secunde pentru a 
accesa modul de service.

 » Aparatul semnalează că se a�ă într-unul dintre modurile de service 
descrise în cele ce urmează.

Fiecare mod de service este atribuit unui indicator.

Indicator Semni�cație în modul de service

Program de economisire a energiei

Oprire automată

Duritatea apei

Temperatura de infuzare

Informaţie

Toate cele patru setări de bază din modul service se pot reseta la setările din 
fabrică (consultați capitolul 6.6 Resetarea aparatului la setările implicite din 
fabricație la pagina 30).
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6.2 Setarea programului de economisire a energiei
Dacă indicatorul alăturat se aprinde continuu în modul de service, puteți 
seta programul de economisire a energiei.

Efectul programului de economisire a energiei este o scădere a tempera-
turii de încălzire. În plus, indicatorul de pe panoul de control va lumina mai 
slab.

Dacă nu utilizați aparatul pentru un timp mai îndelungat, după o durată 
prestabilită, acesta va trece automat pe programul de economisire a ener-
giei. 

Puteți seta următoarele durate de timp:

Indicator Durată

3 min

30 min

60 min

120 min

240 min

Informaţie

Închideți programul de economisire a energiei apăsând pe un buton la 
întâmplare. 

Condiție: este accesat modul de service.

1. Apăsați pe butonul de operare „Service“ în mod repetat până apare 
indicatorul pentru programul de economisire a energiei.

2. Apăsați în mod repetat butonul de operare „Tăria cafelei“ până se 
setează timpul dorit.

3. Puteți accesa următoarea setare de bază din modul service sau părăsiți 
modul service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare „Service“ pentru a naviga la 

următoarea setare de bază. 
b) Apăsați butonul de operare „Service“ mai mult de 2 secunde pentru 

a părăsi modul de service.

 » Este salvată noua durată de timp pentru pornirea modului de economi-
sire a energiei.
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6.3 Setarea opririi automate
Dacă indicatorul alăturat se aprinde continuu în modul de service, puteți 
seta oprirea automată

Dacă nu utilizaţi aparatul pentru un timp mai îndelungat, acesta trece auto-
mat în modul de economisire a energiei după o durată prestabilită. Puteți 
seta următoarele durate de timp:

Indicator Durată

9 min

30 min

60 min

240 min

480 min

Condiție: este accesat modul de service.

1. Apăsați pe butonul de operare „Service“ în mod repetat până apare 
indicatorul pentru modul de service referitor la oprirea automată.

2. Apăsați în mod repetat butonul de operare „Tăria cafelei“ până se 
setează timpul dorit.

3. Puteți accesa următoarea setare de bază din modul service sau părăsiți 
modul service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare „Service“ pentru a naviga la 

următoarea setare de bază. 
b) Apăsați butonul de operare „Service“ mai mult de 2 secunde pentru 

a părăsi modul de service.

 » Este salvată noua durată de timp pentru oprirea automată.

6.4 Reglarea durităţii apei
Dacă indicatorul alăturat se aprinde continuu în modul de service, puteți 
seta duritatea apei.

Cu reglarea durității apei se setează cât de frecvent solicită aparatul efectu-
area detartrării. Cu cât este mai dură apa, cu atât mai des trebuie detartrat 
aparatul.

Informaţie

Dacă utilizați un �ltru de apă, nu puteți regla duritatea apei (consultați capi-
tolul 7.6 Utilizarea �ltrului de apă la pagina 41). Dacă este montat un �ltru 
de apă, duritatea apei este setată pe moale.
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Determinați care este duritatea apei folosind benzile de testare furnizate. 
Respectați indicațiile de pe ambalajul benzii de testare și tabelul Domeniul 
de duritate a apei la pagina 48.

Puteți seta duritățile apei menționate în cele ce urmează:

Indicator Duritatea apei

moale, detartrare după 150 de litri 

medie, detartrare după 100 de litri

dură, detartrare după 60 de litri

foarte dură, detartrare după 35 de litri

Condiție: este accesat modul de service.

1. Apăsați pe butonul de operare „Service“ în mod repetat până apare 
indicatorul pentru modul de service referitor la duritatea apei.

2. Apăsați în mod repetat butonul de operare „Tăria cafelei“ până se 
setează duritatea dorită a apei.

3. Puteți accesa următoarea setare de bază din modul service sau părăsiți 
modul service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare „Service“ pentru a naviga la 

următoarea setare de bază. 
b) Apăsați butonul de operare „Service“ mai mult de 2 secunde pentru 

a părăsi modul de service.

 » Noua setare pentru duritatea apei este salvată.

6.5 Setarea temperaturii de infuzare
Dacă indicatorul alăturat se aprinde continuu în modul de service, puteți 
seta temperatura de infuzare.

Temperatura de infuzare in�uențează gustul cafelei. Puteți seta temperatura 
de infuzare în funcție de exigențele dvs. așa cum se indică în continuare:

Indicator Temperatura de infuzare

mică

medie

mare
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Condiție: este accesat modul de service.

1. Apăsați pe butonul de operare „Service“ în mod repetat până apare 
indicatorul pentru modul de service referitor la temperatura de infu-
zare.

2. Apăsați în mod repetat butonul de operare „Tăria cafelei“ până se 
setează temperatura de infuzare.

3. Puteți accesa următoarea setare de bază din modul service sau părăsiți 
modul service:
a) Apăsați scurt pe butonul de operare „Service“ pentru a naviga la 

următoarea setare de bază. 
b) Apăsați butonul de operare „Service“ mai mult de 2 secunde pentru 

a părăsi modul de service.

 » Noua temperatură de infuzare este salvată.

6.6 Resetarea aparatului la setările implicite din fabricație
Puteţi să resetaţi aparatul la setările implicite din fabricație

Informaţie

Dacă resetaţi aparatul la setările din fabrică, se vor pierde toate setările per-
sonale de bază din modul service (consultaţi capitolul 6.1 Accesarea modului 
de service la pagina 26).

Condiţie: aparatul este gata de funcționare.

1. Apăsați pe butonul de operare „Service“ și în plus, și pe butonul de 
debitare „ceașcă medie“.
 » Indicatorul aprins intermitent înseamnă că funcția a fost activată.

 » Aparatul este resetat la setăril din fabrică (consultați tabelul Setări impli-
cite din fabricație la pagina 48).
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6.7 Reglarea gradului de măcinare
Gradul de măcinare al cafelei măcinate in�uențează gustul cafelei. Îna-
inte de livrarea aparatului, gradul de măcinare a fost reglat într-o manieră 
optimă. Vă recomandăm să ajustați gradul de măcinare cel mai devreme 
după 1 000 de debitări de cafea (după aproximativ 1 an).

9

Fig. 13: Maneta pentru reglarea gradului de măcinare

1. Scoateţi rezervorul de apă. 
 » La carcasă este vizibilă maneta pentru "reglarea gradului de măci-

nare" (9).
2. Mutați maneta spre stânga sau spre dreapta, ca în �gura Fig. 13.

 – Spre stânga = măcinare mai �nă
 – Spre dreapta = măcinare mai grosieră

3. Introduceți la loc rezervorul de apă.

Informaţie

 – Dacă reglați o măcinare mai �nă, gustul cafelei va � mai puternic.
 – Gradul de măcinare este reglat într-o manieră optimă atunci când 

cafeaua curge uniform din dispersor și se formează o cremă �nă și 
densă.
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7 Îngrijirea și întreţinerea
Prin îngrijirea și prin întreținerea aparatului efectuate cu regularitate, asigu-
rați o calitate superioară constantă a băuturilor preparate.

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

ATENŢIE

Dacă utilizați agenți de curățare inadecvați, 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 deter-
gent de vase disponibil în comerț. 

 Spălați tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț de cafea. 
Utilizați în acest scop o lavetă moale și umedă și detergent de vase 
disponibil în magazinele de specialitate.

 Curățați recipientul pentru boabe de cafea cu o lavetă moale și uscată.
 Recipientul pentru zaț de cafea (5) și tava pentru cești (14) se pot spăla 

în mașina de spălat vase.

7.2 Curăţarea unităţii de infuzare
Pentru a evita deteriorarea aparatului, recomandăm curățarea unității de 
infuzare o dată pe săptămână.

În timpul curățării puteți îndepărta resturile de cafea din spatele panoului, 
de pe suprafețele aparatului, cu o lavetă uscată, moale.

PRECAUŢIE

Electrocutare la curățarea aparatului deschis
 Deconectați aparatul înainte de a curăța suprafețele aparatului, din 

spatele panoului.
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30

10

11

Fig. 14: Scoaterea unității de infuzare

1. Deschideți panoul (10). Introduceți degetele în adâncitura de pe partea 
dreaptă a aparatului și împingeți panoul spre spate. Scoateți panoul.

2. Apăsați și mențineți în poziție maneta roșie (30) de la mânerul unității 
de infuzare (11) și rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic, până 
când se înclichetează la opritor.

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

31

Fig. 15: Curăţarea unităţii de infuzare

4. Clătiți bine unitatea de infuzare sub jet de apă, pe toate părțile.
 » Unitatea de infuzare și sita (31) nu conțin resturi de cafea.

5. Lăsaţi unitatea de infuzare să se scurgă.
6. Introduceţi unitatea de infuzare înapoi în aparat. Apăsați și menţineţi 

în poziţie maneta roșie de pe mânerul unităţii de infuzare, apoi rotiţi 
mânerul în sens invers acelor de ceasornic, până când se �xează cu un 
clic la opritor.

7. Închideți panoul. Introduceți panoul și împingeți-l spre partea din față 
până se �xează cu un clic.
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7.3 Curățarea cappuccinatorului
În plus vă recomandăm să curățați cu regularitate cappuccinatorul și furtu-
nul de lapte.

12

19

23

22

Fig. 16: Dezasamblarea cappuccinatorului

Pentru dezasamblarea cappuccinatorului procedați după cum urmează:
1. Scoateţi cappuccinatorul din tubul de abur (12).
2. Detașaţi următoarele componente individuale de la cappuccinator:

 – furtunul de lapte (22),
 – tubul de aspirare a aerului (19),
 – dispersorul (23).

3. Curățați cappuccinatorul și componentele individuale cu apă caldă.
4. Reasamblaţi cappuccinatorul.
5. Racordați cappuccinatorul la aparat (consultați capitolul 4.6 Racordarea 

cappuccinatorului la pagina 18).
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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 �ecare 2 luni – sau atunci când aparatul vă solicită acest lucru. 

Programul de curățare durează aproximativ 10 minute și nu trebuie între-
rupt.

PRECAUŢIE

Contactul cu detergentul pentru mașini de cafea complet automate 
poate provoca iritații ale ochilor și pielii.

 Respectați indicațiile de procesare de pe ambalajul detergentului pen-
tru mașina de cafea complet automată.

ATENŢIE

Utilizarea unor detergenți neadecvați pentru mașina de cafea complet 
automată poate duce la defectarea aparatului.

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

Condiții: aparatul este deconectat.

Butoane Indicatoare Etape de acționare

1. Curățați unitatea de infuzare și spațiul 
interior (consultați capitolul 7.2 la 
pagina 32).

2. Porniți aparatul.
3. Umpleți rezervorul de apă.

                
4. Apăsați pe butonul de operare 

„Service“ și în plus, și pe butonul de 
debitare „tăria cafelei“, mai mult de 2 
secunde.
 » Aparatul indică următoarele 

aspecte:
 – programul de curățare rulează,
 – s-a atins prima etapă a progra-

mului,

Mel_005_Pas_Var_CS_10_ro.indb   35 23.02.2021   11:01:53



Îngrijirea şi întreţinerea

36

R
O

 – trebuie să goliți tava de colec-
tare a picăturilor și recipientul 
pentru zaț de cafea.

5. Goliţi tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaţ de cafea (con-
sultați capitolul 4.8 la pagina 19).

6. Introduceți tava de colectare a picătu-
rilor în aparat, fără recipientul pentru 
zaț de cafea.
 » Programul indică atingerea primei 

etape a programului.
 » Aparatul se clătește de două ori.
 » Prin indicatorul aprins intermitent 

se solicită scoaterea grupei de infu-
zare și introducerea unei tablete de 
curățare.

Fig. 17: Introducerea tabletei de curățare în unitatea de infuzare.

Butoane Indicatoare Etape de acționare

7. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub dispersor.

8. Scoateți unitatea de infuzare, dar nu 
deconectați aparatul. 

9. Introduceți o tabletă de curățare 
în unitatea de infuzare (consultați 
Fig. 17). Introduceţi unitatea de infu-
zare înapoi în aparat.
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Butoane Indicatoare Etape de acționare

 » Programul indică atingerea celei 
de-a treia etape a programului.

 » Începe procesul de curățare.
 » După mai multe minute, aparatul 

indică următoarele aspecte:
 – s-a atins cea de-a patra etapă a 

programului,
 – trebuie să goliți tava de colec-

tare a picăturilor și recipientul 
pentru zaț de cafea.

10. Goliţi tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaţ de cafea.

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

12. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub dispersor.
 » Programul indică atingerea ultimei 

a programului.
 » Procesul de curățare continuă.
 » După aceea, aparatul indică nece-

sitatea golirii tăvii de colectare a 
picăturilor și a recipientului pentru 
zaț de cafea.

13. Goliţi tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaţ de cafea.

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

 » Aparatul este gata de funcționare.

7.5 Executarea programului de detartrare
Cu programul de detartrare se îndepărtează depunerile de calcar din inte-
riorul aparatului, cu un agent de detartrare pentru mașini de cafea complet 
automate.

Pentru a evita defectarea aparatului, recomandăm efectuarea programului 
„Detartrare“ la �ecare 3 luni – sau atunci când aparatul vă solicită acest 
lucru.

Programul de detartrare durează aproximativ 25 minute și nu trebuie 
întrerupt.
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PRECAUŢIE

Contactul cu agentul de detartrare pentru mașini de cafea complet auto-
mate poate provoca iritații ale ochilor și pielii.

 Respectați indicațiile de procesare de pe ambalajul agentului de detar-
trare pentru mașina de cafea complet automată.

PRECAUŢIE

Apă �erbinte evacuată și tub de abur �erbinte
 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 indicații-
lor de procesare pot duce la defectarea aparatului.

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

 Respectați indicațiile de procesare de pe ambalajul agentului de detar-
trare.

ATENŢIE

Un �ltru de apă înșurubat se poate deteriora în timpul programului de 
detartrare.

 Scoateți �ltrul de apă.
 Așezați �ltrul de apă într-un vas cu apă de la robinet, cât timp se desfă-

șoară programul de detartrare.
 După �nalizarea programului de detartrare, puteți monta la loc �ltrul de 

apă și îl puteți utiliza în continuare.

Condiţii: aparatul este gata de funcționare. S-au introdus 0,5 litri de soluție 
de detartrare și sunt disponibili.
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Simbol la 
selector sau 
butoane

Indicatoare Etape de acționare

                         
1. Apăsați pe butonul de operare 

„Service“ și în plus, și pe butonul de 
debitare „debitare abur“, mai mult de 
2 secunde.
 » Aparatul indică următoarele 

aspecte:
 – rulează programul de detartrare,
 – s-a atins prima etapă a progra-

mului,
 – trebuie să goliți tava de colec-

tare a picăturilor și recipientul 
pentru zaț de cafea.

2. Goliţi tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaţ de cafea (con-
sultați capitolul 4.8 la pagina 19).

3. Rotiți selectorul până când setarea 
pentru apă �erbinte indică în sus.

4. Introduceți tava de colectare a picătu-
rilor în aparat, fără recipientul pentru 
zaț de cafea.
 » Aparatul indică următoarele 

aspecte:
 – s-a atins a doua etapă a progra-

mului,
 – trebuie umplut rezervorul de 

apă,
 – în rezervorul de apă trebuie adă-

ugată soluția de detartrare.
5. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 

sub cappuccinator.
6. Deschideți capacul rezervorului de 

apă  și scoateți rezervorul de apă din 
aparat, prin partea de sus, trăgând de 
mâner.

Mel_005_Pas_Var_CS_10_ro.indb   39 23.02.2021   11:01:53



Îngrijirea şi întreţinerea

40

R
O

Simbol la 
selector sau 
butoane

Indicatoare Etape de acționare

7. 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.

8. Introduceți la loc rezervorul de apă.
 » Pornește procesul de detartrare.
 » După mai multe minute, aparatul 

indică următoarele aspecte:
 – s-a atins a treia etapă a progra-

mului,
 – trebuie acționat butonul rotativ.

9. Rotiți butonul de reglare rotativ până 
la opritor, în sensul acelor de ceasor-
nic.
 » Procesul de detartrare continuă.
 » După mai multe minute, aparatul 

indică necesitatea golirii tăvii de 
colectare a picăturilor și a recipien-
tului pentru zaț de cafea.

10. Goliţi tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaţ de cafea.

11. Introduceți tava de colectare a picătu-
rilor în aparat, fără recipientul pentru 
zaț de cafea.
 » Aparatul indică următoarele 

aspecte:
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Simbol la 
selector sau 
butoane

Indicatoare Etape de acționare

 – s-a atins cea de-a patra etapă a 
programului,

 – trebuie umplut rezervorul de 
apă.

12. Așezați recipientul pentru zaț de cafea 
sub cappuccinator.

13. Deschideți capacul rezervorului de 
apă  și scoateți rezervorul de apă din 
aparat, prin partea de sus, trăgând de 
mâner.

14. Goliţi și curățați rezervorul de apă. 
15. Umpleți rezervorul de apă cu apă 

proaspătă și introduceți-l la loc.
 » Apa �erbinte curge în recipientul 

pentru zaț de cafea.
16. În momentul în care nu mai curge 

apă �erbinte din cappuccinator, rotiți 
butonul rotativ până la limită, în sens 
invers acelor de ceasornic.
 » Programul indică atingerea ultimei 

a programului.
 » Apa �erbinte curge în tava de 

colectare a picăturilor.
 » După mai multe minute, aparatul 

indică necesitatea golirii tăvii de 
colectare a picăturilor și a recipien-
tului pentru zaț de cafea.

17. Goliţi tava de colectare a picăturilor și 
recipientul pentru zaţ de cafea.

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

 » Aparatul este gata de funcționare.

7.6 Utilizarea �ltrului de apă
Utilizarea unui �ltru de apă prelungește durata de serviciu a aparatului, iar 
detartrarea aparatului se efectuează mai rar. Filtrul de apă �ltrează calcarul 
și alte substanțe poluante din apă. 
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1

32

33

34

Fig. 18: Înșurubarea și deșurubarea �ltrului de apă

Filtrul de apă (33) se înșurubează sau se deșurubează folosind elementul 
auxiliar de înșurubare (32), în �letul (34) 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 �ltrului de apă la 
frigider, într-un vas cu apă de la robinet.

Introducerea �ltrului de apă

Informaţie

 – Dacă utilizați un �ltru de apă, nu puteți regla duritatea apei. Duritatea 
apei este setată automat pe moale (consultați capitolul 6.4 Reglarea 
durităţii apei la pagina 28).

 – Înainte de a-l introduce, așezați �ltrul de apă timp de câteva minute 
într-un vas cu apă proaspătă de la robinet.
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Condiţii: aparatul este gata de funcționare. Noul �ltru de apă este disponi-
bil.

1. Apăsați pe butonul de operare „Service“ și în plus, și pe butonul de debi-
tare „două cești“, mai mult de 2 secunde.
 » Aparatul indică următoarele aspecte:

 – rulează programul de �ltrare,
 – trebuie să goliți tava de colectare a picăturilor și recipientul pen-

tru zaț de cafea.
2. Goliţi tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaţ de cafea.
3. Introduceți tava de colectare a picăturilor în aparat, fără recipientul 

pentru zaț de cafea.
 » La aparat se a�șează că trebuie umplut rezervorul de apă.

4. Așezați recipientul pentru zaț de cafea sub cappuccinator. 
5. Deschideți capacul rezervorului de apă  și scoateți rezervorul de apă din 

aparat, prin partea de sus, trăgând de mâner.
6. Goliţi rezervorul de apă.
7. Introduceți un �ltru nou în rezervorul de apă (consultați Fig. 18).
8. Umpleți rezervorul de apă. 
9. Introduceți la loc rezervorul de apă.

 » Indicatorul aprins continuu înseamnă că trebuie acționat butonul de 
reglare rotativ.

10. Rotiți butonul de reglare rotativ până la opritor, în sensul acelor de 
ceasornic.
 » Filtrul se clătește cu apă.
 » Apa curge în vasul de sub cappuccinator. 

Informaţie

În timpul acestui proces, aparatul indică necesitatea umplerii rezervorului 
de apă, rotind mai întâi butonul rotativ până la opritor, în sens invers acelor 
de ceasornic. Umpleți rezervorul de apă. În momentul în care ați introdus 
rezervorul de apă plin, rotiți din nou butonul rotativ până la opritor, în sen-
sul acelor de ceasornic.

11. Dacă nu mai curge apă în aparat și aparatul nu indică necesitatea 
umplerii rezervorului de apă, rotiți butonul rotativ până la opritor, în 
sens invers acelor de ceasornic. 

12. Introduceți la loc recipientul pentru zaț de cafea, în tava de colectare a 
picăturilor. 

 » Noul �ltru este introdus și aparatul este pregătit pentru funcționare
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Înlocuirea �ltrului de apă

Introduceți un nou �ltru de apă (consultați capitolul  Introducerea �ltrului de 
apă la pagina 42).

Ștergerea permanentă a unui �ltru de apă

Dacă ați scos un �ltru de apă din aparat și doriți să utilizați aparatul în conti-
nuare, dar fără �ltrul de apă, dezactivați �ltrul de apă de la aparat:

1. Scoateţi rezervorul de apă.
2. Scoateți �ltrul de apă (consultați Fig. 18).
3. Umpleți rezervorul de apă.
4. Apăsați pe butonul de operare „Service“ și în plus, și pe butonul de debi-

tare „ceașcă mare“, mai mult de 2 secunde.
 » Filtru de apă este șters.
 » Duritatea apei este resetată la gradul de duritate care a fost salvat în 

aparat înainte de montarea unui �ltru de apă.
5. Dacă este cazul, setaţi duritatea apei (consultaţi capitolul 6.4 Reglarea 

durităţii apei la pagina 28). 

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

Numărul pentru service se găsește pe spatele panoului lateral (10) sau pe 
pagina noastră de Internet, la rubrica Service.

Cafeaua curge din dis-
persor doar sub formă 
de picături.

Gradul de măcinare 
este prea �n.

 Reglaţi un grad de măcinare 
mai grosier (consultaţi capito-
lul 6.7 la pagina 31).

Aparatul este murdar.  Curăţaţi unitatea de infuzare 
(consultaţi capitolul 7.2 la 
pagina 32).

 Efectuați programul de cură-
țare (consultați capitolul 7.4 la 
pagina 35).

Aparatul are depuneri 
de calcar.

 Executați programul de detar-
trare (consultați capitolul 7.5 la 
pagina 37).

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

 Umpleţi rezervorul cu apă și 
asiguraţi-vă că este poziţionat 
corect (consultaţi capitolul 4.4 
la pagina 16).

Unitatea de infuzare 
este înfundată.

 Curăţaţi unitatea de infuzare 
(consultaţi capitolul 7.2 la 
pagina 32).

Mel_005_Pas_Var_CS_10_ro.indb   44 23.02.2021   11:01:54



Defecţiuni

45

R
O

La spumarea laptelui se 
formează prea puțină 
spumă de lapte.

Selectorul nu se a�ă în 
poziţia corectă.

 Rotiți selectorul în poziția 
corectă (consultați capitolul 5.6 
la pagina 24).

Cappuccinatorul este 
murdar.

 Curățați cappuccinatorul 
(consultați capitolul 7.3 la 
pagina 34).

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

Boabele de cafea nu 
cad în râșniţă.

 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. Utilizaţi un alt tip de 
boabe de cafea.

Râșniţa produce zgo-
mote puternice.

În râșniță sunt obiecte 
străine.

 Apelaţi linia de asistenţă 
telefonică.

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

Mânerul pentru bloca-
rea unității de infuzare 
nu se a�ă în poziția 
corectă.

 Veri�cați dacă mânerul pentru 
blocare este �xat corect (con-
sultați  7.2 la pagina 32).

Sistemul de antrenare 
nu se a�ă în poziţia 
corectă.

 Apăsați și mențineți apăsat 
butonul de operare „Tăria 
cafelei“. Apăsați și butonul 
„Pornit/Oprit”. Aparatul efectu-
ează o inițializare. Eliberați la 
loc butoanele.

Aprindere intermitentă, 
alternativă a a�șajelor:

       

Problemă de software  Opriți aparatul și reporniți-l 
(consultați  4.1 la pagina 14).

 Apelaţi linia de asistenţă 
telefonică.

Aprindere intermitentă, 
alternativă a a�șajelor:

      

Unitatea de infuzie nu 
este introdusă.

 Introduceți unitate de infuzare.

Aprinderea indica-
toarelor fără să � fost 
activate:

Aparatul nu este dezae-
rat complet.

 Dezaerați aparatul rotind 
butonul rotativ în sensul acelor 
de ceasornic, până la limită. 
În momentul în care nu mai 
curge apă din cappuccinator, 
rotiți butonul rotativ până la 
limită, în sens invers acelor de 
ceasornic. 

 Curățați unitatea de infuzare 
(consultați capitolul 7.2 la 
pagina 32).
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9 Transportul, depozitarea și eliminarea ecologică

9.1 Eliminarea umidității din aparat
În cazul neutilizării mai îndelungate, înainte de transportare și dacă există 
pericolul de îngheț, recomandăm eliminarea umidității din aparat. 

La eliminarea umidităţii, apa reziduală este îndepărtată din aparat.

PRECAUŢIE

Apă �erbinte evacuată și tub de abur �erbinte
 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 funcționare.

1. Așezați un vas sub cappuccinator.
2. Apăsați pe butonul de operare „Service“ și în plus, și pe butonul de debi-

tare „ceașcă mică“, mai mult de 2 secunde.
 » Pe durata evacuării aburului, indicatorul se aprinde intermitent.
 » Indicatorul aprins continuu înseamnă că trebuie scos rezervorul de 

apă.
3. Scoateţi rezervorul de apă.

 » Indicatorul aprins continuu înseamnă că trebuie acționat butonul de 
reglare rotativ.

4. Rotiți butonul de reglare rotativ până la opritor, în sensul acelor de 
ceasornic.
 » Din cappuccinator ies apa și aburul.
 » Indicatorul se aprinde intermitent.

5. În momentul în care nu se mai elimină apă și aburi, rotiți butonul de 
reglare rotativ până la limită, în sens invers acelor de ceasornic.

 » Aparatul scoate aburi și se oprește complet.

Informaţie

Dacă repuneţi aparatul în funcţiune, după pornire se va executa o clătire 
automată și o dezaerare a aparatului (consultaţi capitolul 3.5 Prima pornire și 
aerisirea aparatului la pagina 12).
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9.2 Transportarea aparatului

ATENŢIE

Apa reziduală înghețată poate provoca defectarea aparatului.
  Evita

Informaţie

Transportaţi aparatul în ambalajul original. Astfel evitaţi pagubele la trans-
port.

Înainte de a transporta aparatul, efectuaţi următoarele:

1. Eliminaţi umidita Eliminarea umi-
dității din aparat

2. Goliţi tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaţ de cafea.
3. Goliţi rezervorul de apă.
4. Goliţi recipientul pentru boabe de cafea.
5. Cur Curățarea generală la 

6. Fixaţi piesele libere (tava pentru cești etc.) cu bandă adezivă adecvată.
7. Ambalaţi aparatul.

9.3 Eliminarea aparatului
Aparatele marcate cu acest simbol sunt conforme cu Directiva Europeană 
2002/96/CE pentru DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice). 

Echipamentele electrice nu se aruncă împreună cu gunoiul menajer. 
  Eliminaţi aparatul într-o manieră ecologică, prin sisteme de colectare 

adecvate.

10 Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea de funcţionare 220 V până la 240 V, 50 Hz

Putere absorbită maximum 1450 W

Presiune pompă

Dimensiuni
Lăţime
Adâncime
Înălţime 

253 mm
380 mm
390 mm

Capacitatea de încărcare
Recipient pentru boabe 
de cafea
Rezervor de apă

125 g
1,2 l
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Date tehnice

Greutate (gol) 8,04 kg

Condiţiile de mediu 
Temperatură
Umiditatea relativă a 
aerului

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

Domeniul de duritate a apei °d °e °f

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

Setări implicite din fabricație

Ceașcă mică Cantitate de băutură 40 ml

Tăria cafelei Normală

Temperatura de infuzare Normală

Ceașcă medie Cantitate de băutură 120 ml

Tăria cafelei Normală

Temperatura de infuzare Normală

Ceașcă mare Cantitate de băutură 200 ml

Tăria cafelei Normală

Temperatura de infuzare Normală
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11 Garanția
Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice 
natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat 
cu alte dispozitive.  
 Utilizarea corecta  necesita respectarea cu strictete a instructi-
unilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, 
manipularea, depozitarea si  punerea in functiune. Produsele 
utilizate incorect si in dezacord cu respectivele ,,Conditii de 
Utilizare” , nu fac obiectul garantiei. 
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori 
, materiale de constructii, pulberi sau la  temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia 
doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la 
acestea:
-deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor 
aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul 
aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale 
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura,in-
troducerea unor corpuri straine dure in aparat; 
-lipsa unor elemente constructive;
 -defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau 
inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau 
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in 
locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste 
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu 
umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de 
constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure 
care au dus la defectarea componentelor electronice sau 
mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau 

solidificarea de resturi organice peste limitele normale care 
indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in 
medii nerecomandate. 
 - utilizarea aparatului  prin folosirea altor materii prime 
decat cele indicate in prezentul manual sau fara folosirea 
unor componente. 
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a 
operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructi-
unilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau 
substante chimice nerecomandate de producator sau vadit 
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii . 
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor 
elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/pro-
duselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in 
manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau 
fortarea acestora prin apasarea disproportionata 
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipa-
mentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea 
unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a  unor 
practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului 
de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe 
site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in 
acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat 
nu este destinat utilizarii intensive profesionale.
 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta 
pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatu-
lui, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertis-
mentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care 
poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea 
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Garanţia legală la care este îndreptăţit consumatorul final 
este asigurata de vânzător în următoarele condiţii:
Perioada de garanţie începe din ziua vânzării către 
consumatorul final. Aceasta este de 24 de luni. Data 
achiziţionării trebuie dovedită prin prezentarea documen-
telor fiscale. Aparatul a fost conceput şi construit pentru 
utilizarea în domeniul casnic şi nu este adecvat pentru 
utilizarea în scopuri comerciale.
În timpul perioadei de garanţie eliminăm toate deficienţele 
aparatuluicauzate de vicii de material sau de fabricaţie, la 
alegerea noastră, prin repararea sau înlocuirea aparatului. 
Piesele înlocuite trec în proprietatea unitatii service.
Garanţia nu acoperă deficienţele survenite:
-  în urma  unei conectări inadecvate, a manipulării necore-
spunzătoare sau a încercărilor de reparare de către persoane 
neautorizate;
- în cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, de îngrijire 
şi de întreţinere;
-  în cazul utilizării de materiale consumabile (de exemplu, 
agenţi de curăţare şi detartrare sau filtre de apă), care nu 
corespund specificaţiilor originale. Piesele de uzură (de 
exemplu, garniturile şi ventilele) şi piesele uşor casabile ca 
sticla sunt excluse de la garanţie in cazul unor socuri mecan-
ice sau a uzurii excesive datorate neinlocuirii dupa un numar 
de utilizari sau a trecerii unei perioade de 6 luni de utilizare.
Prestaţiile de garanţie sunt procesate prin intermediul 
unitatii service.
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizition-
at nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o 
utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat 

conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor in 
timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica 
utilizarea produsului si nu afecteza functionarea acestuia nu 
reprezinta neconformitati  fiind uzura normală din cauza 
vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanţia își 
produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în 
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se 
va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta 
cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.
 CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in Certificatul 
de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la 
vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate 
in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte 
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru 
vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, nein-
deplinite, pot duce la pierderea acestui drept. 
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate,  produ-
sul trebuie sa fie  insotit de documentele fiscale de achizitie 
(factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a 
defectiunii, de  accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile 
de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteri-
orarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau 
componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor 
din certificatul  de garantie pierd acest drept fiind considerate 
parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interven-
tiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului 
in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate 
de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din 
garantie.

aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau 
calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de 
producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive 
indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune 
aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de 
caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica 
duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la acci-
dente pentru care producatorul si distribuitorul local nu 
sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in 
articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma 
,,Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra 
cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce 
este instiintat de costul total al interventiei. 
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul 
autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind 
finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service 
abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii 
documentelor de achizitie .

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de 
calitate superioară, va rugam reciclati.



Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice 
natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat 
cu alte dispozitive.  
 Utilizarea corecta  necesita respectarea cu strictete a instructi-
unilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, 
manipularea, depozitarea si  punerea in functiune. Produsele 
utilizate incorect si in dezacord cu respectivele ,,Conditii de 
Utilizare” , nu fac obiectul garantiei. 
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori 
, materiale de constructii, pulberi sau la  temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia 
doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la 
acestea:
-deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor 
aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul 
aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale 
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura,in-
troducerea unor corpuri straine dure in aparat; 
-lipsa unor elemente constructive;
 -defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau 
inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau 
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in 
locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste 
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu 
umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de 
constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure 
care au dus la defectarea componentelor electronice sau 
mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau 

solidificarea de resturi organice peste limitele normale care 
indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in 
medii nerecomandate. 
 - utilizarea aparatului  prin folosirea altor materii prime 
decat cele indicate in prezentul manual sau fara folosirea 
unor componente. 
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a 
operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructi-
unilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau 
substante chimice nerecomandate de producator sau vadit 
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii . 
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor 
elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/pro-
duselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in 
manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau 
fortarea acestora prin apasarea disproportionata 
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipa-
mentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea 
unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a  unor 
practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului 
de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe 
site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in 
acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat 
nu este destinat utilizarii intensive profesionale.
 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta 
pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatu-
lui, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertis-
mentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care 
poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea 
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Garanţia legală la care este îndreptăţit consumatorul final 
este asigurata de vânzător în următoarele condiţii:
Perioada de garanţie începe din ziua vânzării către 
consumatorul final. Aceasta este de 24 de luni. Data 
achiziţionării trebuie dovedită prin prezentarea documen-
telor fiscale. Aparatul a fost conceput şi construit pentru 
utilizarea în domeniul casnic şi nu este adecvat pentru 
utilizarea în scopuri comerciale.
În timpul perioadei de garanţie eliminăm toate deficienţele 
aparatuluicauzate de vicii de material sau de fabricaţie, la 
alegerea noastră, prin repararea sau înlocuirea aparatului. 
Piesele înlocuite trec în proprietatea unitatii service.
Garanţia nu acoperă deficienţele survenite:
-  în urma  unei conectări inadecvate, a manipulării necore-
spunzătoare sau a încercărilor de reparare de către persoane 
neautorizate;
- în cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, de îngrijire 
şi de întreţinere;
-  în cazul utilizării de materiale consumabile (de exemplu, 
agenţi de curăţare şi detartrare sau filtre de apă), care nu 
corespund specificaţiilor originale. Piesele de uzură (de 
exemplu, garniturile şi ventilele) şi piesele uşor casabile ca 
sticla sunt excluse de la garanţie in cazul unor socuri mecan-
ice sau a uzurii excesive datorate neinlocuirii dupa un numar 
de utilizari sau a trecerii unei perioade de 6 luni de utilizare.
Prestaţiile de garanţie sunt procesate prin intermediul 
unitatii service.
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizition-
at nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o 
utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat 

conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor in 
timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica 
utilizarea produsului si nu afecteza functionarea acestuia nu 
reprezinta neconformitati  fiind uzura normală din cauza 
vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanţia își 
produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în 
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se 
va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta 
cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.
 CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in Certificatul 
de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la 
vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate 
in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte 
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru 
vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, nein-
deplinite, pot duce la pierderea acestui drept. 
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate,  produ-
sul trebuie sa fie  insotit de documentele fiscale de achizitie 
(factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a 
defectiunii, de  accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile 
de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteri-
orarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau 
componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor 
din certificatul  de garantie pierd acest drept fiind considerate 
parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interven-
tiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului 
in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate 
de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din 
garantie.

aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau 
calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de 
producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive 
indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune 
aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de 
caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica 
duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la acci-
dente pentru care producatorul si distribuitorul local nu 
sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in 
articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma 
,,Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra 
cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce 
este instiintat de costul total al interventiei. 
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul 
autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind 
finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service 
abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii 
documentelor de achizitie .

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de 
calitate superioară, va rugam reciclati.
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Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice 
natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat 
cu alte dispozitive.  
 Utilizarea corecta  necesita respectarea cu strictete a instructi-
unilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, 
manipularea, depozitarea si  punerea in functiune. Produsele 
utilizate incorect si in dezacord cu respectivele ,,Conditii de 
Utilizare” , nu fac obiectul garantiei. 
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori 
, materiale de constructii, pulberi sau la  temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia 
doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la 
acestea:
-deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor 
aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul 
aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale 
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura,in-
troducerea unor corpuri straine dure in aparat; 
-lipsa unor elemente constructive;
 -defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau 
inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau 
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in 
locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste 
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu 
umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de 
constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure 
care au dus la defectarea componentelor electronice sau 
mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau 

solidificarea de resturi organice peste limitele normale care 
indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in 
medii nerecomandate. 
 - utilizarea aparatului  prin folosirea altor materii prime 
decat cele indicate in prezentul manual sau fara folosirea 
unor componente. 
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a 
operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructi-
unilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau 
substante chimice nerecomandate de producator sau vadit 
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii . 
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor 
elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/pro-
duselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in 
manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau 
fortarea acestora prin apasarea disproportionata 
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipa-
mentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea 
unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a  unor 
practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului 
de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe 
site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in 
acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat 
nu este destinat utilizarii intensive profesionale.
 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta 
pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatu-
lui, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertis-
mentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care 
poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea 

Garanţia legală la care este îndreptăţit consumatorul final 
este asigurata de vânzător în următoarele condiţii:
Perioada de garanţie începe din ziua vânzării către 
consumatorul final. Aceasta este de 24 de luni. Data 
achiziţionării trebuie dovedită prin prezentarea documen-
telor fiscale. Aparatul a fost conceput şi construit pentru 
utilizarea în domeniul casnic şi nu este adecvat pentru 
utilizarea în scopuri comerciale.
În timpul perioadei de garanţie eliminăm toate deficienţele 
aparatuluicauzate de vicii de material sau de fabricaţie, la 
alegerea noastră, prin repararea sau înlocuirea aparatului. 
Piesele înlocuite trec în proprietatea unitatii service.
Garanţia nu acoperă deficienţele survenite:
-  în urma  unei conectări inadecvate, a manipulării necore-
spunzătoare sau a încercărilor de reparare de către persoane 
neautorizate;
- în cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, de îngrijire 
şi de întreţinere;
-  în cazul utilizării de materiale consumabile (de exemplu, 
agenţi de curăţare şi detartrare sau filtre de apă), care nu 
corespund specificaţiilor originale. Piesele de uzură (de 
exemplu, garniturile şi ventilele) şi piesele uşor casabile ca 
sticla sunt excluse de la garanţie in cazul unor socuri mecan-
ice sau a uzurii excesive datorate neinlocuirii dupa un numar 
de utilizari sau a trecerii unei perioade de 6 luni de utilizare.
Prestaţiile de garanţie sunt procesate prin intermediul 
unitatii service.
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizition-
at nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o 
utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat 

conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor in 
timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica 
utilizarea produsului si nu afecteza functionarea acestuia nu 
reprezinta neconformitati  fiind uzura normală din cauza 
vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanţia își 
produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în 
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se 
va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta 
cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.
 CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in Certificatul 
de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la 
vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate 
in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte 
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru 
vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, nein-
deplinite, pot duce la pierderea acestui drept. 
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate,  produ-
sul trebuie sa fie  insotit de documentele fiscale de achizitie 
(factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a 
defectiunii, de  accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile 
de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteri-
orarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau 
componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor 
din certificatul  de garantie pierd acest drept fiind considerate 
parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interven-
tiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului 
in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate 
de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din 
garantie.

aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau 
calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de 
producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive 
indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune 
aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de 
caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica 
duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la acci-
dente pentru care producatorul si distribuitorul local nu 
sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in 
articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma 
,,Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra 
cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce 
este instiintat de costul total al interventiei. 
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul 
autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind 
finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service 
abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii 
documentelor de achizitie .

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de 
calitate superioară, va rugam reciclati.
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Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice 
natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat 
cu alte dispozitive.  
 Utilizarea corecta  necesita respectarea cu strictete a instructi-
unilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, 
manipularea, depozitarea si  punerea in functiune. Produsele 
utilizate incorect si in dezacord cu respectivele ,,Conditii de 
Utilizare” , nu fac obiectul garantiei. 
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori 
, materiale de constructii, pulberi sau la  temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia 
doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la 
acestea:
-deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor 
aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul 
aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale 
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura,in-
troducerea unor corpuri straine dure in aparat; 
-lipsa unor elemente constructive;
 -defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau 
inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau 
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in 
locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste 
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu 
umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de 
constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure 
care au dus la defectarea componentelor electronice sau 
mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau 

solidificarea de resturi organice peste limitele normale care 
indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in 
medii nerecomandate. 
 - utilizarea aparatului  prin folosirea altor materii prime 
decat cele indicate in prezentul manual sau fara folosirea 
unor componente. 
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a 
operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructi-
unilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau 
substante chimice nerecomandate de producator sau vadit 
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii . 
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor 
elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/pro-
duselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in 
manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau 
fortarea acestora prin apasarea disproportionata 
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipa-
mentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea 
unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a  unor 
practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului 
de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe 
site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in 
acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat 
nu este destinat utilizarii intensive profesionale.
 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta 
pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatu-
lui, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertis-
mentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care 
poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea 

Garanţia legală la care este îndreptăţit consumatorul final 
este asigurata de vânzător în următoarele condiţii:
Perioada de garanţie începe din ziua vânzării către 
consumatorul final. Aceasta este de 24 de luni. Data 
achiziţionării trebuie dovedită prin prezentarea documen-
telor fiscale. Aparatul a fost conceput şi construit pentru 
utilizarea în domeniul casnic şi nu este adecvat pentru 
utilizarea în scopuri comerciale.
În timpul perioadei de garanţie eliminăm toate deficienţele 
aparatuluicauzate de vicii de material sau de fabricaţie, la 
alegerea noastră, prin repararea sau înlocuirea aparatului. 
Piesele înlocuite trec în proprietatea unitatii service.
Garanţia nu acoperă deficienţele survenite:
-  în urma  unei conectări inadecvate, a manipulării necore-
spunzătoare sau a încercărilor de reparare de către persoane 
neautorizate;
- în cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, de îngrijire 
şi de întreţinere;
-  în cazul utilizării de materiale consumabile (de exemplu, 
agenţi de curăţare şi detartrare sau filtre de apă), care nu 
corespund specificaţiilor originale. Piesele de uzură (de 
exemplu, garniturile şi ventilele) şi piesele uşor casabile ca 
sticla sunt excluse de la garanţie in cazul unor socuri mecan-
ice sau a uzurii excesive datorate neinlocuirii dupa un numar 
de utilizari sau a trecerii unei perioade de 6 luni de utilizare.
Prestaţiile de garanţie sunt procesate prin intermediul 
unitatii service.
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizition-
at nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o 
utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat 

conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor in 
timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica 
utilizarea produsului si nu afecteza functionarea acestuia nu 
reprezinta neconformitati  fiind uzura normală din cauza 
vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanţia își 
produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în 
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se 
va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta 
cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.
 CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in Certificatul 
de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la 
vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate 
in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte 
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru 
vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, nein-
deplinite, pot duce la pierderea acestui drept. 
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate,  produ-
sul trebuie sa fie  insotit de documentele fiscale de achizitie 
(factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a 
defectiunii, de  accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile 
de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteri-
orarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau 
componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor 
din certificatul  de garantie pierd acest drept fiind considerate 
parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interven-
tiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului 
in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate 
de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din 
garantie.

aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau 
calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de 
producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive 
indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune 
aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de 
caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica 
duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la acci-
dente pentru care producatorul si distribuitorul local nu 
sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in 
articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma 
,,Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra 
cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce 
este instiintat de costul total al interventiei. 
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul 
autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind 
finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service 
abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii 
documentelor de achizitie .

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de 
calitate superioară, va rugam reciclati.



Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice 
natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat 
cu alte dispozitive.  
 Utilizarea corecta  necesita respectarea cu strictete a instructi-
unilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, 
manipularea, depozitarea si  punerea in functiune. Produsele 
utilizate incorect si in dezacord cu respectivele ,,Conditii de 
Utilizare” , nu fac obiectul garantiei. 
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori 
, materiale de constructii, pulberi sau la  temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia 
doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la 
acestea:
-deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor 
aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul 
aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale 
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura,in-
troducerea unor corpuri straine dure in aparat; 
-lipsa unor elemente constructive;
 -defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau 
inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau 
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in 
locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste 
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu 
umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de 
constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure 
care au dus la defectarea componentelor electronice sau 
mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau 

solidificarea de resturi organice peste limitele normale care 
indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in 
medii nerecomandate. 
 - utilizarea aparatului  prin folosirea altor materii prime 
decat cele indicate in prezentul manual sau fara folosirea 
unor componente. 
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a 
operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructi-
unilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau 
substante chimice nerecomandate de producator sau vadit 
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii . 
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor 
elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/pro-
duselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in 
manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau 
fortarea acestora prin apasarea disproportionata 
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipa-
mentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea 
unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a  unor 
practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului 
de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe 
site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in 
acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat 
nu este destinat utilizarii intensive profesionale.
 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta 
pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatu-
lui, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertis-
mentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care 
poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea 

Garanţia legală la care este îndreptăţit consumatorul final 
este asigurata de vânzător în următoarele condiţii:
Perioada de garanţie începe din ziua vânzării către 
consumatorul final. Aceasta este de 24 de luni. Data 
achiziţionării trebuie dovedită prin prezentarea documen-
telor fiscale. Aparatul a fost conceput şi construit pentru 
utilizarea în domeniul casnic şi nu este adecvat pentru 
utilizarea în scopuri comerciale.
În timpul perioadei de garanţie eliminăm toate deficienţele 
aparatuluicauzate de vicii de material sau de fabricaţie, la 
alegerea noastră, prin repararea sau înlocuirea aparatului. 
Piesele înlocuite trec în proprietatea unitatii service.
Garanţia nu acoperă deficienţele survenite:
-  în urma  unei conectări inadecvate, a manipulării necore-
spunzătoare sau a încercărilor de reparare de către persoane 
neautorizate;
- în cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, de îngrijire 
şi de întreţinere;
-  în cazul utilizării de materiale consumabile (de exemplu, 
agenţi de curăţare şi detartrare sau filtre de apă), care nu 
corespund specificaţiilor originale. Piesele de uzură (de 
exemplu, garniturile şi ventilele) şi piesele uşor casabile ca 
sticla sunt excluse de la garanţie in cazul unor socuri mecan-
ice sau a uzurii excesive datorate neinlocuirii dupa un numar 
de utilizari sau a trecerii unei perioade de 6 luni de utilizare.
Prestaţiile de garanţie sunt procesate prin intermediul 
unitatii service.
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizition-
at nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o 
utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat 

conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor in 
timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica 
utilizarea produsului si nu afecteza functionarea acestuia nu 
reprezinta neconformitati  fiind uzura normală din cauza 
vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanţia își 
produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în 
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se 
va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta 
cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.
 CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in Certificatul 
de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la 
vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate 
in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte 
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru 
vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, nein-
deplinite, pot duce la pierderea acestui drept. 
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate,  produ-
sul trebuie sa fie  insotit de documentele fiscale de achizitie 
(factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a 
defectiunii, de  accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile 
de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteri-
orarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau 
componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor 
din certificatul  de garantie pierd acest drept fiind considerate 
parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interven-
tiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului 
in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate 
de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din 
garantie.

11.1 Explicația WEE
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aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau 
calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de 
producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive 
indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune 
aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de 
caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica 
duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la acci-
dente pentru care producatorul si distribuitorul local nu 
sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in 
articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma 
,,Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra 
cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce 
este instiintat de costul total al interventiei. 
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul 
autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind 
finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service 
abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii 
documentelor de achizitie .

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de 
calitate superioară, va rugam reciclati.

EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 
2012/19/EU , respectiv  categoria D.E.E.E. (deseuri echipa-
mente electrice si electronice ) si a  H.G. 1037/2010 republi-
cata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj 
indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari 
separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice 
oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a 

acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ 
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din 
cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general 
asociate cu EEE. În acelaşi timp, casarea corectă a acestui 
produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor natu-
rale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca 
aparatul folosit, vă rugăm să utilizaţi sistemele care permit 
returnarea și colectarea selectiva.           
Nu aruncaţi niciodată  aparatul în foc. Nu aşezaţi niciodată 
dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare 
cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire pot 
exploda. Nu utilizati aparatul în medii potenţial explozive 
sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau 
substanţe chimice. 



11.2 Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări
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EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 
2012/19/EU , respectiv  categoria D.E.E.E. (deseuri echipa-
mente electrice si electronice ) si a  H.G. 1037/2010 republi-
cata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj 
indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari 
separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice 
oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a 

acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ 
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din 
cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general 
asociate cu EEE. În acelaşi timp, casarea corectă a acestui 
produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor natu-
rale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca 
aparatul folosit, vă rugăm să utilizaţi sistemele care permit 
returnarea și colectarea selectiva.           
Nu aruncaţi niciodată  aparatul în foc. Nu aşezaţi niciodată 
dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare 
cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire pot 
exploda. Nu utilizati aparatul în medii potenţial explozive 
sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau 
substanţe chimice. 

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform preveder-
ilor din manualul de instrucţiuni poate cauza deteriorarea 
produsului, prejudicii materiale și/sau personale 
AVERTIZARE: În calitate de utilizator al acestui produs sunteţi 
unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod 
care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalţi 
sau pentru proprietatea terţilor. Nu încercaţi să utilizaţi 
aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau 
deteriorate. Evitaţi expunerea la apă a tuturor componen-
telor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și prote-
jate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea 
cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electron-
ice. Introducerea oricărei părţi a aparatului sau a oricăror 
componente în gură este interzisa, poate cauza răniri grave. 
Nu lăsaţi substanţele chimice, piesele de mici dimensiuni și 

componentele electronice la îndemâna copiilor.



AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform preveder-
ilor din manualul de instrucţiuni poate cauza deteriorarea 
produsului, prejudicii materiale și/sau personale 
AVERTIZARE: În calitate de utilizator al acestui produs sunteţi 
unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod 
care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalţi 
sau pentru proprietatea terţilor. Nu încercaţi să utilizaţi 
aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau 
deteriorate. Evitaţi expunerea la apă a tuturor componen-
telor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și prote-
jate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea 
cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electron-
ice. Introducerea oricărei părţi a aparatului sau a oricăror 
componente în gură este interzisa, poate cauza răniri grave. 
Nu lăsaţi substanţele chimice, piesele de mici dimensiuni și 
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11.3 Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante 
semnifică faptul că aţi luat la cunoștinţă și aţi acceptat 
termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigu-
raţi-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de 
funcţionare corespunzătoare. Dacă există orice defecţiune 
sau funcţionare suspectă, opriţi imediat utilizarea acestora.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecţi-
une care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme 
referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte 
pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de 
utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, 
etc., vanzatorul nu își asumă nicio răspundere. Producatorul 
si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru 
prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea 
reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influenţa 
alcoolului, stupefiantelor, medicaţiei sau altor narcotice care 
ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului 
sau in cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de 
concentrare a utilizatorului (ameţeală, oboseală, greaţă, etc.) 
sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.
Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspun-
derea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și 
încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării 
periculoase, fără experienţă practică suficientă, sau de catre 
copii sau persoane fara discernamant.
În conformitate cu legile și regulamentele naţionale, vanza-
torul își rezervă dreptul de explicaţie și revizuire finală a 

angajamentului. Dacă aveţi orice întrebări despre aparatul 
dvs. apelaţi Linia de asistenţă Restart Service S.R.L. mention-
ata in certificatul de garantie al produsului  și indicaţi 
detaliile legate de locaţia și data achiziţiei aparatului.
Specialiștii noștri instruiţi de la Linia de Asistenţă vor putea 
răspunde telefonic la majoritatea întrebărilor. 
Garanţia este acordata conform certificatului de garantie.

componentele electronice la îndemâna copiilor.
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Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante 
semnifică faptul că aţi luat la cunoștinţă și aţi acceptat 
termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigu-
raţi-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de 
funcţionare corespunzătoare. Dacă există orice defecţiune 
sau funcţionare suspectă, opriţi imediat utilizarea acestora.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecţi-
une care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme 
referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte 
pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de 
utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, 
etc., vanzatorul nu își asumă nicio răspundere. Producatorul 
si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru 
prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea 
reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influenţa 
alcoolului, stupefiantelor, medicaţiei sau altor narcotice care 
ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului 
sau in cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de 
concentrare a utilizatorului (ameţeală, oboseală, greaţă, etc.) 
sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.
Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspun-
derea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și 
încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării 
periculoase, fără experienţă practică suficientă, sau de catre 
copii sau persoane fara discernamant.
În conformitate cu legile și regulamentele naţionale, vanza-
torul își rezervă dreptul de explicaţie și revizuire finală a 

11.4 Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederil
or Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor) privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulaţie a acestor date. Toate trimiterile la Legea 
nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din 
actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamen-
tul general privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere 
în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui 
informaţiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza 
unei sentinţe, unei citaţii, unui mandat, solicitări guverna-
mentale sau în alt mod, la solicitarea imperativa si indrepta-
tita  a  Institutiilor Statului cu respectarea prevederilor legale 
in vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind 
culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastra 
personale in scopuri absolut necesare actului de comert fara 

angajamentului. Dacă aveţi orice întrebări despre aparatul 
dvs. apelaţi Linia de asistenţă Restart Service S.R.L. mention-
ata in certificatul de garantie al produsului  și indicaţi 
detaliile legate de locaţia și data achiziţiei aparatului.
Specialiștii noștri instruiţi de la Linia de Asistenţă vor putea 
răspunde telefonic la majoritatea întrebărilor. 
Garanţia este acordata conform certificatului de garantie.
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nici o alta utilizare si vom supraveghea atent angajatii 
societatii care au contact cu aceste date in vederea pastrarii 
sigure a acestora conform prevederilor legale in vigoare la 
data emiterii prezentei informari.

Asigurarea activitatii de service se face de catre RESTART 
SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L Bucuresti, 
sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 
021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.re-
start.ro.
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