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Masuri de siguranta 

Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie respectate următoarele instructiuni de bază: 

1. Cititi instructiunile aparatului. 

2. Asigurați-vă că tensiunea de ieșire corespunde tensiunii indicate pe eticheta de clasificare a 

aparatului de cafea. 

3.Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau stecher deteriorat sau în stare anormală. Dacă 

cablul principal este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de cel mai apropiat agent 

de service sau de o persoană calificată. 

4. Pentru a proteja împotriva incendiilor, șocurile electrice și vătămarea persoanelor nu 

scufundati cablul, ștecherul, în apă sau în alt lichid. 

5. Scoateți ștecherul de la priza înainte de curățare și când nu îl utilizați. Lăsați aparatul să se 

răcească complet înainte de atașarea componentelor sau înainte de curățare. 

6. Utilizarea accesoriilor nu este recomandată de producătorul aparatului. Poate provoca  

 incendii, șocuri electrice și / sau vătămări corporale. 

7. Recipientul este proiectat pentru utilizare cu acest aparat. Nu poate fi folosit in alt scop. 

8. Nu curățați recipientul cu substanțe de curățare sau alte materiale abrazive. 

9 Nu lasati cablul de alimentare sa atarne peste marginea mesei, sau sa atinga suprafete 

fierbinti. 

10. Pentru a evita deteriorarea, nu așezați aparatul de cafea pe o suprafață fierbinte sau lângă 

foc. 

11. Pentru a deconecta, scoateți ștecherul de la priza de perete. Întotdeauna trageti de ștecher,  

niciodată de cablu. 

12. Nu utilizați aparatul decât in scopul pentru care a fost destinat și puneți-l într-un mediu 

uscat. 

13. Supravegherea este necesară atunci când aparatul este utilizat în apropierea copiilor. 

14. Aveți grijă să nu vă ardeți de la aburul fierbinte. 

15. Pentru a deconecta, apasati butonul ON/OFF în poziția "Off", apoi scoateți ștecherul de la 

priza . 

16. Nu lăsați aparatul de cafea să funcționeze fără apă. 
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17. . Nu utilizați niciodată aparatul dacă, cana prezintă semne de fisuri. Folosiți numai cana 

furnizata cu acest aparat. Folosiți cu atenție, deoarece cana este foarte fragila. 

18. În cazul în care capacul este îndepărtat în timpul ciclurilor de fierbere, va puteti opări. 

19. Unele părți ale cafetierei sunt fierbinți cand aceasta functioneaza. Utilizați doar mânerele 

sau butoanele. 

20. Nu lăsați niciodată cana goala pe plita de încălzire, în caz contrar, cana se poate sparge.  

21. Acest aparat a fost încorporat cu o priză cu împământare. Asigurați-vă că priza de perete  

din casa dumneavoastră este bine împământată. 

22. Nu așezați recipientul fierbinte pe o suprafață caldă sau rece. 

23. Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență și cunoștințe, 

dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur 

și pentru a înțelege pericolele pe care le implica. Copiii nu se pot juca cu aparatul. 

Curățarea și întreținerea nu vor fi făcute de copii decât dacă au vârsta mai mare de 8 ani și 

sunt supravegheați. 

24. Nu lasati aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani. 

25. Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și în aplicații similare, cum ar fi: 

- zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru; 

- ferme; 

- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; 

- medii de tip bed and breakfast. 

26. Nu folositi aparatul in aer liber. 

27. Pastrati aceste instructiuni. 
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DESCRIERE CAFETIERA 

                                   

 
 

 

 

1. Carafa 

2. Carcasa inferioara 

3. Comutator 

4. Unitate  

5. Rezervor apa 

6. Palnie 

7. Pulverizator apa fierbinte 

8. Carcasa superioara 

 

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

Verificați dacă toate accesoriile sunt complete și aparatul nu este deteriorat. Adăugați apă 

curată până la nivelul maxim pentru a prepara de mai multe ori fără cafea a adauga si cafea, 

conform pașilor de mai jos, apoi aruncați apa. Spălați bine piesele detașabile cu apă caldă. 

FOLOSIREA CAFETIEREI 

1.Deschideți capacul rezervorului de apă și umpleți rezervorul cu apă de băut rece. Nivelul 

apei nu trebuie să depășească nivelul maxim indicat pe rezervor. 

2.Îndepărtați suportul pentru pâlnie, puneți pâlnia în suport, apoi puneți filtrul în pâlnie și 

asigurați-vă că este asamblat corect. 
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3. Puneți cafeaua în filtrul de hârtie. De obicei o ceașcă de cafea are nevoie de o lingură de 

cafea praf, dar se poate ajusta în funcție de gustul personal. Închideți suportul pentru 

pâlnie, se aude un sunet de clic atunci când suportul pâlniei este complet închis. 

4. Introduceți cana orizontal,pe plita încălzită. 

5. Introduceți cablul de alimentare în priză. 

6. Apăsând butonul în jos, indicatorul se va aprinde. Aparatul va începe săfuncționeze. 

Notă: în timpul procesului de fabricare a cafelei, puteți scoate cana pentru o durată de 

maximum 30 de secunde, iar aparatul de cafea va înceta să picure automat. Dacă timpul de 

servire depășește 30 de secunde, cafeaua va umple palnia si va curge. 

7. La finalizarea cafelei, un minut mai târziu după ce cafeaua nu mai picură, puteți 

înlatura carafa pentru a servi. 

Notă: cantitatea de cafea obținută va fi puțin mai mică decât apa pe care ați adăugat-o 

deoarece puțină apă este absorbită de pudra de cafea. NU atingeți capacul si plita in 

timpul functionarii, deoarece sunt foarte calde. 

8. După terminarea procesului, dacă nu doriți să serviți imediat, cafeaua poate fi 

menținută caldă pe plita de încălzire timp de 40 de minute și aparatul va fi oprit automat 

după 40 de minute. Pentru un gust optim de cafea, serviți imediat după preparare. 

9. Opriți întotdeauna cafetiera și deconectați alimentarea după utilizare. 

Notă: Aveți grijă când vărsați cafeaua, altfel va puteti rani deoarece temperatura cafelei 

tocmai pregatita este ridicata. 

 
CURATARE SI INTRETINERE 

ATENȚIE: Deconectați întotdeauna produsul de la priza electrică și lăsați plita de încălzire 

să se răcească complet înainte de a o curăța. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de 

alimentare în apă sau în alte lichide pentru curățare. 

1. Curățați toate piesele detașabile după fiecare utilizare în apă fierbinte. 

2. Pentru a elimina petele, stergeți suprafața exterioară a produsului cu o cârpă moale și 

umedă . 

3. Picăturile de apă se pot acumula în zona de deasupra pâlniei și picura pe baza 

produsului în timpul fabricării cafelei. Pentru a o mentine curata, ștergeți zona cu o cârpă 

curată și uscată după fiecare utilizare a produsului. 
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4. Utilizați o cârpă umedă pentru a șterge ușor plita de încălzire. Nu folosiți niciodată 

detergent abraziv pentru a curăța. 

5. Înlocuiți toate componentele și păstrați-le pentru următoarea utilizare. 

 

CURATAREA DEPUNERILE DE MINERALE (Decalcifiere) 

Pentru a menține eficient aparatul dvs. de cafea, trebuie să curățați periodic depunerile de 

minerale. Frecventa curatarii depinde de calitatea apei din zona dvs. și de frecvența de 

utilizare. Vă recomandăm să decalcifli aparatul Dvs. de cafea după cum urmează, folosind 

o soluție de oțet și apă rece. O soluție de două linguri de oțet (30 ml) într-o cana de apă 

rece funcționează cel mai bine. 

1. Umpleți rezervorul cu soluția de oțet pana la nivelul maxim indicat pe rezervor. 

2. Introduceți carafa pe plita de încălzire. 

3 Asigurați-vă că filtrul de hârtie (fără praf de cafea) și palnia sunt asamblate la locul lor. 

4. Porniți aparatul și lăsați-l să încălzească soluția de decalcifiere.  

5. După ce s-a incalzit solutia de decalcifiere, opriți aparatul.     

6. Lăsați soluția să stea timp de 15 minute și repetați pasii 3-5. 

7. Porniți aparatul și lasati soluția sa curga până când rezervorul de apă este complet golit. 

8. Curatati cafetiera prin clatirea aparatului cu apă de cel puțin 3 ori. 

 

  Sfaturi pentru pregatirea cafelei 

 

1. Mentinerea aparatului de cafea curat este esențială pentru prepararea unei cafele de cea 

mai bună calitate. Curățați periodic aparatul de cafea conform specificațiilor din 

secțiunea "ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE". Utilizați întotdeauna apă proaspătă și 

rece în aparatul de cafea. 

2. Păstrați praful de cafea neutilizat într-un loc răcoros și uscat. După ce deschideți un 

pachet de cafea, sigilati-l bine și păstrați-l la frigider pentru a-și menține prospețimea. 

3. Pentru un gust optim de cafea, cumpărați boabe de cafea întregi și măcinați-le fin 

înainte de folosire. 

4. Nu refolosiți praful de cafea, deoarece acest lucru va reduce foarte mult aroma de cafea. 

Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua are aroma cea mai buna 

imediat după preparare. 
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5. Curatati cafetiera cand cafeaua devine uleioasa. Picaturi mici de ulei cad pe suprafata 

cafelei datorita extractiei uleiului din boabele de cafea. 

6. Grasimea poate apărea mai frecvent dacă se foloseste cafea puternic prăjita. 
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INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A 

PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor 

menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se 

ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte 

negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea 

necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel 

incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai 

sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 


