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MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU SENCOR SES 9050
• Acest aparat nu este realizat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi

senzoriale sau mentale reduse, sau fără experienţă şi cu cunoştinţe reduse, doar dacă sunt 
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă pentru 
siguranţa lor.

 Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
• Înainte de utilizarea aparatului de cafea, vă rugăm să citiţi instrucţiunile în întregime şi să 

păstraţi manualul de utilizare pentru referinţe ulterioare.
• Înainte de pornirea pentru prima dată a aparatului de cafea, îndepărtaţi toate etichetele 

promoţionale.
• Nu lăsaţi aparatul de cafea să stea pe marginea mesei în timp ce este utilizat. Asiguraţi-vă că 

este amplasat pe o suprafaţă dreaptă.
• Nu amplasaţi aparatul de cafea pe un aragaz electric sau cu gaz sau în apropierea lor, sau în 

apropierea unui cuptor pornit.
• Nu utilizaţi aparatul pe o suprafaţă metalică, ex. panoul unei chiuvete.
• Înainte de conectarea aparatului de cafea la o priză electrică, asiguraţi-vă că este asamblat 

complet şi corect.
• Nu conectaţi aparatul de cafea la priză şi nu-l porniţi, doar dacă recipientul de apă este plin.
• Utilizaţi doar apă rece în recipientul de apă. Nu utilizaţi alte lichide.
• Înainte de utilizarea aparatului de cafea, asiguraţi-vă că consola filtrului este bine ataşată şi

asigurată în capul de fierbere.
• Nu demontaţi niciodată consola filtrului în timpul preparării cafelei, întrucât filtrul de cafea

este sub presiune.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul de cafea nesupravegheat în timp ce este utilizat.
• Nu atingeţi părţile fierbinţi. Lăsaţi aparatul de cafea să se răcească, înainte de manipulare sau

de curăţare.
• Nu puneţi nimic pe partea superioară fierbinte a aparatului, în afară de ceştile de încălzit.
• Opriţi întotdeauna aparatul de cafea şi scoateţi cablul de alimentare din priză când aparatul 

de cafea este lăsat nesupravegheat sau neutilizat, sau înainte de curăţare sau de mutarea la 
o locaţie diferită, sau înainte de demontare, montare şi depozitare.

• Menţineţi aparatul şi accesoriile curate. Respectaţi instrucţiunile din manualul de utilizare în 
timpul curăţării.

Avertisment: Nu îndepărtaţi recipientul de apă în timp ce aparatul de cafea este utilizat.

PRINCIPII IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ PENTRU TOATE APARATELE 
ELECTRICE 
• Înainte de utilizare, desfaceţi complet cablul de alimentare.
• Nu introduceţi cablul de alimentare, ştecherul sau aparatul în apă sau alt lichid, pentru 

a preveni o electrocutare.
•  Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei, nu-l lăsaţi să intre în contact 

cu o suprafaţă fierbinte sau să se încurce.
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• Acesta este realizat doar pentru utilizarea casnică. Nu-l utilizaţi în alte scopuri, în afara celor 
pentru care a fost realizat. Nu-l utilizaţi într-o maşină aflată în deplasare sau într-un vas naval.
Nu-l utilizaţi în exterior.

• Vă recomandăm verificarea aparatului cu regularitate. Nu-l utilizaţi dacă cablul de alimentare,
priza sau aparatul însuşi sunt deteriorate în orice fel. Duceţi aparatul la cel mai apropiat centru 
de service Sencor pentru a fi verificat sau reparat.

• Orice activitate de întreţinere, alta decât curăţarea, trebuie să fie încredinţată unui centru de
service Sencor.

• În dorinţa de creştere a siguranţei electrice la utilizarea aparatelor electrice, vă recomandăm 
instalarea unui DCR (dispozitiv de curent rezidual). Este o idee bună instalarea unui DCR în 
circuitul electric, la care aparatul să fie conectat cu o capacitate care să nu depăşească 30 mA
de putere reziduală. Vă rugăm să consultaţi un electrician calificat.

Sistem de pompare de 15 (bar) de construcţie italiană Suprafaţă pentru încălzirea ceştilor

Recipient de apă demontabil 
cu o capacitate de 1,7 litri

Sistem de încălzire Thermoblock

Funcţia de pre-fierbere

Filtru pentru 1 şi 2 ceşti

Sistemul perfect pentru crearea 
spumei

Sistem automat de purjare

Vasul din oţel inoxidabil pentru spuma 
de lapte şi lingura de măsură a cafelei 

sunt incluse (nu sunt indicate aici)

Indicator extern de apă

Adaptor pentru spumă - face 
posibilă crearea spumei şi 

încălzirea laptelui

Indicator pentru cantitatea de apă - 
previne supra-umplerea tăvii de picurare

Tavă de picurare demontabilă pentru cafeaua scursă, 
pentru a uşura curăţarea aparatului de cafea

Aparat de cafea pentru expreso şi cappucino Sencor

Comutatorul de alimentare
(I - PORNIT/0 - OPRIT)
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OPERAŢIILE APARATULUI DE CAFEA

Înainte de utilizarea aparatului de cafea

Clătiţi consola de filtru şi filtrul din oţel inoxidabil în apă cu o soluţie uşoară de detergent. Clătiţi
în întregime.
Înainte de prepararea primei ceşti de cafea prin folosirea aparatului de cafea, vă recomandăm 
să faceţi o fierbere "goală", fără cafea, pentru a pre-încălzi toate componentele interne şi
conductele la temperatura necesară (consultaţi "Prepararea cafelei" la pagina 5).

Umplerea recipientului pentru apă

• Asiguraţi-vă că comutatorul principal este la poziţia "0“ şi că selectorul de funcţie este în 
poziţia "AŞTEPTARE".

• Scoateţi cablul de alimentare din priză.
• Ridicaţi capacul şi scoateţi recipientul de apă. Umpleţi cu apă rece până la indicatorul de sus 

şi repuneţi-l în poziţia sa, în timp ce apăsaţi cu putere pentru a deschide supapa. Acoperiţi 
recipientul cu capacul.

Notă:
Înainte de fiecare utilizare, umpleţi recipientul cu apă rece.
Înainte de utilizare, verificaţi cantitatea de apă şi schimbaţi apa zilnic.
Nu folosiţi apă minerală sau distilată.

Prepararea cafelei

• Introduceţi filtrul în consolă, pentru una sau două ceşti, şi umpleţi cu cafea măcinată pentru
expresor (folosiţi un filtrul mic pentru o ceaşcă şi un filtru mare pentru două ceşti).

• Folosiţi o lingură de măsură pentru cafea expreso pentru filtrul mic şi folosiţi două linguri de
măsură în filtrul mare pentru două ceşti. Este importantă utilizarea cantităţii corecte de cafea
pentru fiecare filtru, întrucât deschiderile lor sunt adaptate la presiunea care este creată în
aparat în timpul procesului de fierbere a cafelei, pentru a crea un gust şi o aromă optime.
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• Aranjaţi cafeaua uniform şi apăsaţi-o uşor cu partea din spate a lingurii de măsură (dacă este 
prea multă cafea, apa nu va putea curge prin filtru).

• Scoateţi excesul de cafea din consola pentru filtru, pentru a fi corect introdus în capul de
fierbere.

• Introduceţi consola de filtru sub capul de fierbere, astfel încât mânerul să fie orientat în jos.
Introduceţi consola în sus în capul de fierbere şi rotiţi mânerul către dreapta, aşa cum arată
semnul de pe consolă.

Încălzirea ceştilor

Pentru ca cafeaua să-şi păstreze temperatura mai mult, este important să pre-încălziţi ceştile pe 
suprafaţa de încălzire.

Prepararea cafelei
• Asiguraţi-vă că selectorul de funcţie este în poziţia de "AŞTEPTARE".
• Conectaţi cablul de alimentare într-o priză 230/240 V.
• Duceţi comutatorul de alimentare la poziţia "I“.
• Când apa din aparatul de cafea ajunge la temperatura necesară, se aprinde indicatorul 

portocaliu de încălzire.
• Asiguraţi-vă că grătarul de picurare este instalat.
• Introduceţi una sau două ceşti sub deschiderile consolei pentru filtru.

• Comutaţi selectorul funcţiei la poziţia .
• După mai multe secunde* aparatul va începe să picure cafea aromată. Veţi auzi sunetul 

pompei în timpul acestui proces.

*Funcţia de pre-fierbere

După comutarea selectorului de funcţie la poziţia , pompa se va porni scurt, urmată de 
o pauză, după care va continua să pompeze apă în capul de fierbere cu consola filtrului plină
de cafea măcinată. Această funcţie de pre-fierbere este o caracteristică importantă a aparatelor
de cafea Sencor. Cafeaua măcinată este umezită cu o mică cantitate de apă înainte de fierberea
propriu-zisă. Aceasta creşte volumul şi presiunea creşte în filtru la o asemenea valoare care
asigură că cafeaua pregătită ajunge la întreaga aromă.
• Odată ce volumul relativ de cafea a curs în ceaşcă, readuceţi selectorul la poziţia "AŞTEPTARE". 

Aceasta va opri debitul de cafea.

• Dacă nu doriţi funcţia "Aburi"  , duceţi comutatorul la poziţia "0", scoateţi cablul de 
alimentare din priză şi lăsaţi aparatul de cafea să se răcească.

• Scoateţi consola filtrului din capul de fierbere, întoarceţi-o şi aruncaţi cafeaua folosită (aruncaţi
cafeaua folosită într-un coş de gunoi, dacă este aruncată la chiuvetă, ţevile de scurgere se pot 
înfunda). Scoateţi filtrul din consolă şi clătiţi cu apă şi lăsaţi să se usuce.
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Notă:
Iniţial, comutatorul este în poziţia "I", ţineţi aparatul de cafea la o temperatură constantă, astfel 
încât să fie mereu gata pentru prepararea unei alte ceşti de cafea. Când temperatura scade,
indicatorul portocaliu se aprinde şi apa din aparatul de cafea se reîncălzeşte, pentru a ajunge la 
temperatura adecvată pentru fierberea cafelei.

PĂRŢILE DIN METAL ALE CONSOLEI FILTRU POT DEVENI FOARTE FIERBINŢI. LE PUTEŢI 
RĂCI ÎN APĂ RECE.

Spumarea laptelui pentru cappuccino sau latte.

Un adaptor este oferit cu aparatul de cafea Sencor, ceea ce facilitează crearea spumei de lapte. 
Dacă doriţi mai puţină spumă, scoateţi adaptorul şi spumaţi laptele prin utilizarea canalului de 
abur. Întâi, asiguraţi-vă că adaptorul nu este fierbinte şi apoi îl puteţi scoate cu uşurinţă.
Primul pas în prepararea unui cappuccino sau latté este prepararea unui mic espresso (consultaţi 
"Prepararea cafelei").
Apoi:
• Umpleţi vasul din oţel inoxidabil cu 1/3 de lapte rece.

• Comutaţi selectorul funcţiei la poziţia  . Indicatorul portocaliu începe să lumineze 
intermitent, ceea ce înseamnă că sistemul Thermoblock a început pregătirea aburului.

Notă:
La crearea aburului, un sunet de pulsare poate fi auzit din aparatul de cafea. Acest lucru este
normal, zgomotul este generat de funcţionarea pompei de 15 bar.

• Odată ce lumina portocalie se stinge, scufundaţi adaptorul pentru spumă în vasul de lapte şi 
asiguraţi-vă că este scufundat cu aproximativ 10 mm.

Notă:
Dacă aburul este eliberat din ţeavă înainte de a fi scufundat în lapte, întrerupeţi fluxul de abur
prin comutarea selectorului de funcţie în poziţia "AŞTEPTARE". Aceasta va preveni ca laptele să 
fie împrăştiat de fluxul de abur. Un sunet va proveni de la pompă, pentru o secundă.

• Rotiţi uşor vasul în jurul adaptorului.
• Odată ce laptele începe să crească în volum, scufundaţi adaptorul mai adânc în lapte, pentru 

a încălzi laptele în întregime.
• Ţineţi vasul de lapte cu o mână, de fund.
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• Când vasul se încălzeşte, nu-l mai puteţi ţine de fund, comutaţi selectorul de funcţie la poziţia 
"AŞTEPTARE", pentru a opri fluxul de abur.

• Turnaţi laptele într-o ceaşcă cu expresso proaspăt şi adăugaţi spuma cu o linguriţă, în 
următoarea proporţie:

Cappuccino – 1/3 espresso, 1/3 lapte fierbinte, 1/3 spumă de lapte.
Latté – adăugaţi lapte fierbinte la 1/3 espresso cu 1 cm suplimentar de spumă de lapte
(tradiţional, este servit în pahare).

Notă:
Asiguraţi-vă întotdeauna că duza este bine ataşată la canalul de abur.
Veţi obţine cele mai bune rezultate prin folosirea laptelui rece şi proaspăt (spuma este creată mai 
uşor cu lapte degresat).
Curăţaţi ţeava de abur şi adaptorul după fiecare utilizare (consultaţi Întreţinere şi curăţare).

Sistemul automat de curăţare

Pentru a punea să continuaţi imediat cu prepararea cafelei după utilizarea funcţiei de abur, 
aparatul de cafea este echipat cu un sistem de curăţare automată. Aceasta asigură ca cafeaua 
măcinată să nu fie arsă de prima porţiune de apă de la Thermoblock, care poate să fie prea
fierbinte la acest moment. Apa supra-încălzită este descărcată imediat în interiorul aparatului
în tava de picurare, până când termostatul intern nu setează temperatura optimă pentru 
extragerea cafelei. Apoi, cafeaua trebuie să fie preparată întotdeauna la temperatura optimă,

pentru a obţine cel mai bun gust şi aromă.
PARTEA SUPERIOARĂ A ADAPTORULUI PENTRU SPUMĂ NU TREBUIE SĂ FIE SCUFUNDATĂ 
SUB SUPRAFAŢĂ, ÎN CAZ CONTRAR NU VA FUCŢIONA.
PENTRU A PREVENI ÎMPRĂŞTIEREA LAPTELUI, NU RIDICAŢI CANALUL DE ABUR ÎN 
TIMPUL SPUMĂRII DEASUPRA NIVELULUI DE LAPTE.
ÎNAINTE DE A PUNE VASUL DE LAPTE DEOPARTE, NU UITAŢI SĂ COMUTAŢI SELECTORUL 

DE FUNCŢIE LA POZIŢIA "AŞTEPTARE".

Sfaturi pentru prepararea cafelei

Pregătirea unei cafele gustoase este o adevărată artă, pe care o puteţi dobândi cu uşurinţă. Vă 
oferim aici câţiva paşi, care vă vor ajuta la pregătirea unei cafele perfecte.

Notă:
Veţi obţine un gust optim al cafelei dacă utilizaţi max. of 30 ml de apă pentru o cafea (la 
folosirea unui filtru pentru o ceaşcă) sau max. of 60 ml de apă pentru o cafea dublă (la folosirea
unui filtru pentru două ceşti).

Cafea

Puteţi folosi cafea măcinată, care trebuie să fie păstrată într-un recipient etanş, într-un loc rece
şi uscat. Nu depozitaţi cafeaua măcinată pentru mai mult de o săptămână, întrucât începe să-şi 
piardă aroma. Nu păstraţi cafeaua în frigider sau congelator.
Vă recomandăm să utilizaţi cafea măcinată din boabe întregi, măcinate proaspăt înainte de 
utilizare. Păstraţi boabele de cafea într-un recipient etanş, într-un loc uscat şi rece, dar nu 
mai mult de o lună, întrucât încep să-şi piardă din aromă. Nu păstraţi cafeaua în frigider sau 
congelator.
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Debitul de apă
Asiguraţi-vă că apa curge prin filtrul de cafea la viteza corectă, când pregătiţi cafeaua.
Dacă apa curge prea încet, cafeaua va fi foarte amară şi neagră, decolorată şi cu o spumă
inegală
Dacă apa curge prea repede, cafeaua nu va fi fiartă suficient - nu va avea un gust optim, va fi
apoasă şi nu va avea o spumă bogată la suprafaţă.
Debitul poate fi afectat de reglarea temperaturii, modul în care cafeaua este comprimată în filtru
sau prin reglarea granulaţiei cafelei măcinate.

Cafea măcinată
Dacă folosiţi cafea măcinată, achiziţionaţi tipul care este necesar pentru aparatele de cafea, 
pentru prepararea cafelei espresso sau cappuccino.
Dacă măcinaţi cafeaua singur, trebuie să fie foarte fin măcinată, dar nu ca o pudră. Tipul de
măcinare afectează viteza în care apa curge prin cafea şi filtru, şi de asemenea şi gustul.
Dacă cafeaua este măcinată prea fin (arată ca o pudră şi se simte ca făina între degete), apa
nu va curge uniform sub presiunea cafelei. Rezultatul este o cafea care a fost supra-fiartă, cu
puncte la suprafaţă şi o spumă inegală.
Dacă cafeaua este măcinată prea grosier, atunci apa va curge prea repede prin cafea. Rezultatul 
va fi o cafea care nu a fost fiartă suficient, fără prea mult gust şi fără o spumă groasă la 
suprafaţă.

Comprimarea cafelei
După măsurarea cafelei, trebuie să o comprimaţi în filtru, folosind partea de jos a lingurii de
măsură. Comprimaţi ferm cafeaua măcinată.
Dacă nu este comprimată suficient de bine, apa va curge prea repede prin cafea şi cafeaua nu va
fi fiartă suficient. Dacă este comprimată prea ferm, apa va curge prea încet prin cafea şi cafeaua
va fi supra-fiartă.

Notă:
Gustul cafelei va depinde de gustul personal şi de mai mulţi alţi factori, ex. marca boabelor de 
cafea, granularea cafelei măcinate şi comprimarea sa. Vă recomandăm să experimentaţi prin 
reglarea acestor factori, pentru a obţine o cafea care este în acord cu gustul dumneavoastră.

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE

Curăţarea ţevii de abur şi a adaptorului de spumare
• Este necesară curăţarea ţevii de abur şi a adaptorului său după fiecare spumare a laptelui.
• Scoateţi adaptorul de spumare şi clătiţi sub jet de apă fierbinte. Asiguraţi-vă că deschiderile

de la capetele adaptorului sunt curate. În caz de necesitate, curăţaţi deschiderile cu acul sculei 
de curăţare.

• Ştergeţi ţeava cu o cârpă înmuiată şi setaţi scurt selectorul de funcţie în poziţia  , pentru 
a îndepărta laptele care rămâne în interior.

• Asiguraţi-vă că selectorul de funcţie este în poziţia de "AŞTEPTARE". Aparatul de cafea este oprit 
prin folosirea comutatorului "I/0“, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi lăsaţi aparatul să 
se răcească.

• Dacă ţeava de abur este înfundată, curăţaţi-o cu acum sculei de curăţare.

Atenţie! Vârful uneltei de curăţare este ascuţit.
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• Dacă nu vă descurcaţi să curăţaţi canalul, deşurubaţi-l folosind cheia, care este în mijlocul 
uneltei de curăţare. Lăsaţi canalul să se înmoaie în apă fierbinte şi apoi folosiţi iar acul. Apoi,
înşurubaţi canalul înapoi şi strângeţi-l, folosind cheia de pe unealta de curăţare.

Curăţarea filtrului, a consolei pentru filtru şi a capului de fierbere

• Clătiţi filtrul din oţel inoxidabil şi consola filtrului imediat după utilizare. Dacă nu reuşiţi
să curăţaţi anumite deschideri ale filtrului în acest mod, folosiţi acul subţire al uneltei de
curăţare. 

• Îndepărtaţi depunerile din capul de fierbere cu o cârpă umedă.
• Vă recomandăm clătirea în mod regulat a aparatului de cafea cu consola pentru filtru ataşat,

dar fără cafea. Aceasta va îndepărta depunerile posibile ale cafelei măcinate.

Curăţarea capacului maşini de cafea / plăcilor de pre-încălzire

• Puteţi curăţa carcasa exterioară a maşinii de cafea cu o cârpă umedă (nu folosiţi agenţi abrazivi 
de curăţare sau un burete, care ar putea zgâria suprafaţa).

Curăţarea tăvii de picurare

• Este necesară scoaterea din când în când a tăvii de picurare, în special dacă indicatorul său 
arată că este plină.

• Scoateţi grătarul şi indicatorul pentru nivelul de apă din grilajul de picurare şi spălaţi toate 
cele trei părţi în apă călduţă cu un agent de curăţare uşor. Clătiţi şi lăsaţi să se usuce în 
întregime.

Wand and secure with the Cleaning Tool.
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Notă:
Nu spălaţi nicio parte sau accesoriu al aparatului de cafea în maşina de spălat vase.

Eliminarea calcarului

Dacă doriţi să utilizaţi des aparatul de cafea, apa dură poate duce la depozitarea mineralelor 
pe suprafaţa şi în interiorul componentelor interne, scăzând astfel fluxul de apă, performanţa
aparatului de cafea şi afectează calitatea cafelei.
Vă recomandăm să eliminaţi cu regularitate depunerile de calcar (la fiecare 2-3 luni), folosind 
o soluţie de oţet şi apă. Procedaţi după cum urmează:
Soluţie diluată (pentru o apă dedurizată)
• 1 parte de oţet alb
• 2 părţi de apă rece de la robinet
Soluţie concentrată (pentru o apă dură)
• 1 parte de oţet alb
• 1 parte de apă rece de la robinet

Eliminarea calcarului

• Asiguraţi-vă că selectorul de funcţie este setat în poziţia de "AŞTEPTARE" şi că cablul de 
alimentare nu este conectat la priză.

• Scoateţi consola filtrului şi duza. Purjaţi soluţia pentru eliminarea calcarului în recipientul de
apă.

• Conectaţi aparatul de cafea în priză şi porniţi-l.
• Apăsaţi comutatorul în poziţia "I" şi rotiţi selectorul de funcţie la poziţia "AŞTEPTARE".
• Puneţi un vas mare sub capul de fierbere şi canalul de abur.
• Odată ce temperatura operaţională a fost atinsă, indicatorul portocaliu pentru încălzire se va 

aprinde. Setaţi selectorul de funcţie la poziţia  şi lăsaţi jumătate din soluţie să curgă afară 
prin capul de fierbere.

• Acum, comutaţi selectorul de funcţie la poziţia   şi lăsaţi restul din soluţie să curgă prin ţeava 
de abur. Odată ce toată soluţia a curs, readuceţi selectorul de funcţie la poziţia "AŞTEPTARE".

• În final, scoateţi recipientul de apă şi clătiţi bine, iar apoi umpleţi-l cu apă rece. Clătiţi aparatul
de cafea prin lăsarea a jumătate din apă să curgă prin capul de fierbere şi cealaltă jumătate
prin canalul de abur.

• Acum, aparatul de cafea este gata pentru a fi utilizat.

Notă:
Filtrul din oţel inoxidabil nu trebuie să intre în contact cu nicio soluţie pentru eliminarea 
calcarului.
Nu folosiţi agenţi pudră pentru eliminarea calcarului.
NU SCUFUNDAŢI NICIO PARTE A APARATULUI DE CAFEA SENCOR ÎN APĂ SAU ÎN ALT LICHID.

LA ELIMINAREA CALCARULUI, NU TREBUIE SĂ DEMONTAŢI RECIPIENTUL DE APĂ SAU 
SĂ-L GOLIŢI COMPLET.
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REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problemă Cauză posibilă

Nu curge cafea din aparatul de 
cafea.

• Aparatul de cafea nu este pornit sau cablul de 
alimentare nu este conectat la priză.

• Recipientul pentru apă este gol.

• Selectorul de funcţie nu este în poziţia .
• Cafeaua este măcinată prea fin.
• Este prea multă cafea în filtru
• Filtrul este înfundat (consultaţi Întreţinere şi 

curăţare).

Cafeaua curge prea repede
• Cafeaua este măcinată prea grosier.
• Este prea puţină cafea în filtru

Cafeaua curge peste margine 
consolei pentru filtru.

• Consola pentru filtru nu este ataşată corect la capul
de fierbere.

• Cafeaua este vărsată în jurul filtrului.
• Este prea multă cafea în filtru.
• Cafeaua este prea compactată.

Aparatul pentru cafea emite un 
zgomot.

• Recipientul pentru apă este gol.
• Recipientul de apă nu este ataşat în mod adecvat.

Cafeaua este prea slabă sau 
apoasă.

• Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.
 (folosiţi cafea măcinată, realizată special pentru 

aparatele de cafea espresso).

Cafeaua este rece.

• Aparatul de cafea nu este pre-încălzit.
• Cănile nu au fost pre-încălzite.
• Laptele nu a fost suficient de fierbinte (la efectuarea

unui cappuccino sau latté).

Spuma nu este creată.
• Cafeaua nu este compactată suficient.
• Cafeaua este măcinată prea grosier.
• Cafeaua nu este proaspătă.

Aburul nu este creat.

• Nu aţi pornit aparatul de cafea.
• Recipientul pentru apă este gol.

• Selectorul de funcţie nu este în poziţia  .
• Ţeava de abur este înfundată (consultaţi Întreţinere şi 

curăţare).

Spuma nu este creată din 
lapte.

• Nu este suficient abur.
• Nu aţi folosit un lapte proaspăt şi rece.
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Gustul cafelei
ESPRESSO
O băutură puternică şi aromată, denumită uneori neagră scurtă, preparată din 
7 g de cafea măcinată. Este servită în ceşti mici sau pahare de 30 ml.

NEAGRĂ LUNGĂ
cafeaua neagră lungă este servită de obicei ca un espresso standard cu apă 
fierbinte.

ALBĂ PLATĂ
O porţie de espresso cu spumă de lapte, 1/3 cafea şi 1/3 lapte.

CAFE LATTÉ CLASIC
Cafeaua tradiţională de dimineaţă pentru italieni şi francezi, servită cu un croissant 
de ciocolată sau biscuiţi dulci. Această combinaţie de 1/3 espresso şi 2/3 lapte este 
preparată dintr-o porţie de espresso. Decorată cu spumă de lapte - aşezată de-a 
lungul porţiunii interioare a paharului, astfel încât spuma să fie cremoasă şi să
creeze o formă perfectă.

CAPPUCCINO
Un cappuccino adevărat este servit foarte slab cu 1/3 espresso, 1/3 spumă de 
lapte şi a treia parte este creată de spuma de lapte. Cheia perfecţiunii este să 
acoperiţi jumătate din cană şi să decoraţi cealaltă jumătate cu ciocolată rasă.

MACCHIATO
Un espresso mic servit într-o cană mocha de 70 ml şi decorat cu o picătură de 
spumă de lapte.

MOCHA FRAPPE (două porţii)
Această minunată băutură răcoritoare este pentru cei care iubesc ciocolata 
fierbinte, iar cafeaua nu ia decât un minut pentru a fi gata. Dizolvaţi două
linguriţe de ciocolată de înaltă calitate în două porţii de espresso. Adăugaţi 1/2 
de cană de lapte rece şi 9 cuburi de gheaţă şi amestecaţi-le într-un mixer la viteză 
mică, până când amestecul devine moale şi legat. Împărţii-le în două pahare şi 
serviţi-le imediat.

ESPRESSO AFFOGATO
O tentaţie dulce absolut irezistibilă, pregătită din îngheţată de vanilie, acoperită 
cu espresso şi, dacă doriţi, puteţi adăuga şi lichiorul favorit. Dacă doriţi să 
pregătiţi cafeaua pentru ocazii speciale, serviţi îngheţata cu cafea lângă două 
pahare de martini.

CON PANNA
O băutură care păstrează inima caldă, iar numele său înseamnă "cu cremă," 
este o variantă elegantă a cafelei vieneze. Decoraţi un pahar de 90–120ml cu 
două porţii de expresso şi decoraţi din belşug cu frişcă. Presăraţi cu scorţişoară 
şi serviţi imediat.
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Simbolul de pe produs sau pe documentaţia care îl însoţeşte semnifică că dispozitivele
electrice şi electronice nu trebuie să fie aruncate ca deşeurile casnice. Pentru a arunca
corect produsul, depozitaţi-l la un centru specializat. Corecta aruncare a acestui 
produs va ajuta la salvarea valoroaselor resurse naturale şi va ajuta la prevenirea 
impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii oamenilor, care ar putea fi provocate
de distrugerea improprie a deşeurilor. Vă rugăm să întrebaţi autorităţile locale sau 
cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru mai multe detalii. Aruncarea 
inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face subiectul regulamentelor naţionale. 

Informaţii pentru utilizator cu privire la casarea dispozitivelor electrice şi 
electronice: 

Acest produs este în acord cu prevederile directivelor UE cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică şi siguranţa electrică.

Instrucţiuni de depozitare la deşeuri a ambalajului

Duceţi ambalajul la un centru de reciclare.

Modificările textului şi ale parametrilor tehnici sunt rezervate.








