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Înainte de prima utilizare vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu 
genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în manualul de 
utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. 
 
Se recomandă păstrarea ambalajului cel puțin pe perioada valabilității garanției. Dacă este necesar să trimiteți 

în service aparatul, împachetați-l în ambalajul original. 
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MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

 
 Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vârstă 

de 8 ani sau mai mari sau de către persoane cu 

dizabilități fizice sau psihice cu condiția ca acestea să 

fie supravegheate sau dacă au fost informaţi despre 

cum se poate folosi acest produs in deplină 

siguranţa si inţeleg care sunt potenţialele riscuri. 

Nu lăsati copiii să se joace cu acest aparat.  

 

 Curăţarea si mententanţa aparatului nu se poate 

fi facută de catre copii care sunt mai mici de 8 ani 

decât dacă sunt sub supraveghere. Nu lăsati copiii mai 

mici de 8 ani să se joace cu acest aparat sau cu cablul 

de alimentare. 
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE 

 

 Înainte de a conecta aparatul la o sursă de curent, verificaţi dacă detaliile tehnice înscrise pe 
etichetă se potrivesc cu voltajul prizei în care doriţi sa introduceţi cablul de alimentare al 
aparatului.  

 Conectaţi aparatul la o sursă de curent care are împământare sau izolaţie. 
 
  

Atenţie: 
Acest aparat nu este prevăzut să fie controlat cu un aparat programat, temporizator extern 
sau telecomandă. 

 
 

 Folosiţi aparatul numai pentru a prepara cafea la filtru sau ceai. 
 Nu puneţi aparatul pe pervazul geamului sau pe alte suprafeţe instabile.Utilizaţi aparatul pe 

suprafeţe stabile, netede şi uscate. 
 Nu folosiţi aparatul în imediata vecinătate a unei căzi, cabine de duş, piscine. 
 Nu puneţi aparatul pe sau în apropierea unui aragaz conectat la electricitate sau la gaz sau orice 

altă sursă de căldură. 
 Pentru a evita ca aparatul să cadă, poziţionaţi cablul de alimentare astfel încât să nu atârne peste 

marginea mesei. 
 Aveţi grijă să nu intre cablul de alimentare în contact cu suprafeţe umede sau calde. 
 Nu spălaţi niciodată aparatul sub jet de apă şi nu îl cufundaţi în apă sau alt lichid. 
 Umpleţi rezervorul de apă numai cu apă rece, potabilă. Nu îl umpleţi cu niciun alt lichid şi nu 

puneţi obiecte înăuntru. Capacitatea maximă a rezervorului de apă este de 0.3 l. Nu îl umpleţi mai 
mult de atât. 

 Atunci când umpleţi rezervorul de apă, aparatul trebuie să fie oprit.  Înainte de a reumple 
rezervorul cu apă aşteptaţi cel puţin 5 minute ca aparatul să se răcească.  

 Înainte de a porni aparatul, asiguraţi-vă că rezervorul este umplut cu apă, iar capacul rezervorului 
şi cel al preparării cafelei sunt bine închise. 
 

Atenţie: 
Nu deschideţi capacul în timpul reparării cafelei. Aburul poate cauza arsuri ale pielii. 
 

 
 Acordaţi atenţie sporită atunci când umblaţi cu o ceaşcă plină de cafea pentru a preveni arsurile. 
 Întotdeauna opriţi şi scoateţi din priză aparatul înainte de a-l muta sau curăţa. Lăsaţi aparatul să se   

răcească complet înainte de a-l muta sau curăţa. Nu mutaţi aparatul cu rezervorul de apă plin sau 
cu o ceaşcă situată pe tavă. 

 Nu curăţaţi aparatul (cu excepţia filtrului permanent şi a suportului de filtru) sub jet de apă şi nu îl     
cufundaţi în apă sau alt lichid. 

 Nu deconectaţi aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru poate deteriora 
cablul de alimentare sau priza. Deconectaţi cablul din priză trăgând uşor de ştecher. 

 Dacă cablul de alimentare este stricat, înlocuiţi-l la un centru tehnic autorizat. Este interzis să 
folosiţi aparatul dacă cablul de alimentare sau priza sunt stricate 

 Pentru a evita rănirea prin şoc electric, nu reparați aparatul dumnevoastră și nu faceți nicio 
modificare acestuia. Executați toate reparațiile sau modificările aparatului în service autorizat.  
Modificarea aparatului în timpul garanției, duce la anularea acesteia. 

 

 

 

 

 



 

 
RO - 1 

Copyright © 2013, Fast CR, a.s.                     Revision 10/2013 

                            VENTILATOR CU PICIOR 
                                 Manualul Utilizatorului 

                                      CAFETIERĂ 
         SCE 2000BK / SCE 2001WH / SCE 2002GR / SCE 2003RD 
                         
 

RO 

DESCRIEREA CAFETIEREI 
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ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE 

 
1. Scoateţi cafetiera şi accesoriile din ambalaj. Este posibil să scoateţi cutia cu căni A 7) după 

deschiderea capacului A 1) şi scoaterea suportului A 4) cu fltru A 5). Pentru a deschide capacul A 1), 
eliberaţi încuietoarea folosind butonul glisant A 2), apoi înclinaţi capacul A 1) deschis. 

 
Atenţie 
Nu încercaţi să scoateţi cutia cu căni A 7) dacă suportul A 4) este instalat în recipientul de 
preparare a cafelei A 3). În caz contrar, riscaţi să stricaţi duzele A 6). 

 

 
2. Spălaţi bine filtrul permanent A 5) şi suportul de fitru A 4) cu apă călduţă, folosind detergent de 

bucătărie. Clătiţi aceste componente sub jet de apă potabilă şi lăsaţi-le să se usuce. 
3. În recipientul de preparare a cafelei A 3) puneţi suportul de filtru A 4) şi inseraţi filtrul permanent A 

5). 
4. Umpleţi rezervorul de apă A 10)cu apă rece până la semnul MAX (0.3 l) care se află pe partea din 

spate a rezervorului A 10). 
5. Asiguraţi-vă că suportul filtrului A 4) şi filtrul A 5) sunt inserate corespunzător în recipientul de 

preparare a cafelei A 3). Capul elementului de preparare a cafelei A 11) trebuie să fie orientat 
deasupra suportului A 4) cu filtru A 5). Înclinaţi capacul A 1) şi asiguraţi-vă că este securizat în poziţie 
închisă. Plasaţi cănile sub duze A 6).  

6. Conectaţi cablul de alimentare la priză şi comutaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit) A 8) în poziţia I 
(pornit). Se va aprinde indicatorul luminos. Permiteţi conţinutului din rezervorul de apă A 10) să 
curgă în căni. De îndată ce apa nu mai curge prin duze, opriţi cafetiera mutând butonul A 8) în poziţia 
0 (oprit). Goliţi conţinutul cănilor şi permiteţi cafetierei să se răcească cel puţin 5 minute. 

7. Repetaţi procedura descrisă la paşii 4-6. 
8. Acum orice reziduu rezultat a fost îndepărtat şi cafetiera poate fi folosită din nou.  
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ÎNDRUMĂRI DE BAZĂ PENTRU PREPARAREA UNEI CAFELE GUSTOASE 

 
1. Întotdeauna preparaţi cafeaua în cafetiera curată. O cafetieră murdară poate afecta negativ gustul 

cafelei. Instrucţiuni pentru curăţarea şi îndepărtarea depozitelor de calcar se regăsesc în capitolul 
Curăţare şi mentenanţă. 

2. Preparaţi întotdeauna cafeaua cu apă potabilă rece. 
3. Preparaţi cafeaua folosind cafea măcinată specială pentru cafetiere sau din boabe de cafea proaspăt 

măcinată. Cafeaua preparată din boabe proaspăt măcinate va avea un gust şi o aromă mai bune. 
Atunci când măcinaţi cafea este important să urmaţi instrucţiunile de mai jos. 
Măcinaţi boabele până obţineţi o textură fină dar nu exagerat. Dacă are textura făinii, atunci apei îi 
va lua prea mult timp să treacă prin cafea iar băutura rezultată va fi închisă la culoare şi amară sau 
filtrul A 5) se poate înfunda, ori recipientul de preparare a cafelei  A 3) se poate revărsa. Dacă 
cafeaua este prea puţin măcinată, va fi necesară o cantitate mai mare de cafea pentru o singură 
cană cu o aromă optimă. 

4. Depozitaţi cafeaua măcinată într-un recipient închis, la loc uscat şi răcoros. Nu o puneţi în frigider 
sau în congelator. Consumaţi-o în decurs de o săptămână de la deschidere. 

5. Cafeaua are cel mai bun gust atunci când este proaspăt preparată, aşa că nu recomandăm să o 
reîncălziţi. 

 
 

FOLOSIREA CAFETIEREI 

 
1. Mutaţi butonul A 2) înapoi pentru a debloca şi deschide capacul A 1). 
2. Umpleţi rezervorul de apă A 10) cu cantitatea necesară de apă. Nivelul apei trebuie să ajungă cel 

puţin până la semnul MIN (0.2 l de apă) dar nu trebuie să depăşească nivelul maxim MAX (0.3 L de 
apă).  

 
 
Atenţie: 
Umpleţi rezervorul de apă A 10) numai cu apă rece potabilă. Nu folosiţi apă călduţă. Cantitatea 
de cafea preparată va fi întotdeauna mai mică decât cantitatea de apă turnată în rezervorul    
de apă A 10). În timpul procesului de preparare, o parte din apă este absorbită de cafeaua 
măcinată. 

 
3. Inseraţi filtrul permanent A 5) în suportul filtrului A 4). 
4. Puneţi cafea măcinată în filtrul A 5). Doza recomandată este de 6 g de cafea măcinată (un nivel al 

ceştii de măsurare A 12) ) per cană de cafea. 
 

 
Notă: 

Dacă doriţi să preparaţi ceai, puneţi cantitatea potrivită de frunze de ceai în filtrul A 5). 

 

5. Îndreptaţi capul elementului de preparare a cafelei A 11) deasupra suportului A 4) cu filtru A 5). 
Înclinaţi în jos capacul A 1) şi asiguraţi-vă că este bine închis. 

6. Sub duze A 6) puneţi cănile A 7) sau orice alte căni a căror dimensiune să corespundă cantităţii de 
apă puse în rezervorul de apă. 

7. Puneţi cafetiera în priză şi porniţi-o comutând butonul A 8) în poziţia I (pornit). Indicatorul luminos 
se va aprinde. 

8. De îndată ce procesul de preparare a cafelei este finalizat, închideţi cafetiera comutând butonul A 8) 
în poziţia 0 (oprit). Indicatorul luminos se va stinge. Puteţi servi cafeaua. Dacă doriţi să opriţi 
prepararea cafelei înainte de folosirea întregii cantităţi de apă din rezervorul A10), opriţi cafetiera şi 
aşteptaţi să se scurgă restul de cafea rămas în duze A 6) înainte de a lua cănile de pe tavă. 
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Atenţie: 

Nu îndepărtaţi cănile înainte să se oprească de scurs cafeaua din duze A 6) pentru a evita să vă 
frigeţi cu cafea. 

                         Dacă porniţi cafetiera fără apă sau dacă uitaţi să o prinţi după ce rezervorul de apă A 10) este 
gol, termostatul va opri automat elementul de încălzire A 11) după atingerea unei anumite 
temperaturi pentru a preveni stricarea. De îndată ce elementul A 11) se răceşte (de pildă după ce 
rezervorul este umplut cu apă), va relua operaţiunea. Din motive de siguranţă, cafetiera  este 
echipată cu o siguranță termică non-resetabilă, care va deconecta automat circuitul electric dacă 
termostatul nu va face asta. 

 

9. Lăsaţi cafetiera să se răcească cel puţin 5 minute înainte de a o folosi din nou. Îndepărtaţi cafeaua 
măcinată înainte de a folosi cafetiera din nou. Spălaţi filtrul permanent A 5) şi suportul de filtru A 4) 
sub jet de apă. Uscaţi şi puneţi la loc. 

 
Atenţie: 

Apa dinăuntru se poate supraîncălzi dacă nu lăsaţi cafetiera să se răcească şi vă puteţi arde cu 
aburul degajat. 

 

10. Dacă nu mai folosiţi cafetiera, asiguraţi-vă că este oprită şi deconectaţi-o de la priză. 

 

CURĂŢARE SI MENTENANŢĂ 

 
 Înainte de a curăţa cafetiera, opriţi-o şi deconectaţi-o de la priză. Lăsaţi cafetierasă se răcească. 

 După fiecare utilizare, scoteţi cafeaua măcinată şi spălaţi filtrul permanent A 5) şi suportul de 
filtru A 4) cu apă caldă, cu detergent de vase. Clătiţi aceste componente apoi sub jet de apă 
potabilă şi uscaţi-le. 

 
 
Notă: 
Pentru a curăţa filtrul A 5) puteţi folosi o perie de nylon. 
 

 Curăţaţi suprafaţa exterioară a cafetierei folosind o cârpă umedă. Folosiţi detergent de bucătărie 
pentru a în depărta petele de cafea. 

 Nu folosiţi produse de curăţare abrazive, gaz sau solvenţi. 
 
 
Îndepărtarea depunerilor de calcar 

 Este necesar să îndepărtaţi regulat depunerile de calcar de pe cafetieră. Depunerile de calcar pot 
prelungi timpul necesar preparării cafelei şi pot influenţa negativ gustul acesteia.În cazul în care 
folosiţi cafetiera zilnic, vă recomandăm să în depărtaţi depunerile de calcar: 
- O dată pe lună în zonele cu apă dură şi foarte dură 
- O dată la 2-3 luni în zonele cu apă de duritate medie şi mică 

Pentru a îndepărta depunerile de calcar, folosiţi o soluţie de 8 % oţet şi apă (rata de diluare recomandată este 
de 1:2). Umpleţi rezervorul de apă A 10) cu soluţie până la nivelul MAX (0.3 l). În spaţiul de preparare a cafelei 
A 3) inseraţi suportul de filtru A 4) şi filtrul permanent A 5). Procedaţi în acelaşi mod descris în paragrafele 5 şi 
6 din capitolul Înainte de prima folosire. 
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Atenţie: 

În timpul procesului de curăţare se poate emana abur ca în cazul preparării cafelei, aşa că nu 

manevraţi capacul A 1) în timp ce cafetiera este în funcţiune. 

 
După ce aţi folosit soluţia, folosiţi  cafetiera de 2-3 ori cu apă, fără cafea. Lăsaţi cafetiera să se răcească cel 
puţin 5 minute între ciclurile de curăţare. 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Registrul voltaic nominal…………………………………………………………………………………………………………………….220-240 V 
Frecventa nomială………………………………………………………………………………………………………………….……….…………50 Hz 
Puterea nominală…………………………………………………………………………….……………………………………………………….350 W 
Capacitatea rezervorului de apă…………………………………………………………………………………………………………………..0.3 l 

 
 
Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici fără o notificare 
prealabilă. 

 
 
 

 

 

 

 

 

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR 
Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 
 

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 
Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că 
acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de 
colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. Alternativ, în unele 
state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna produsele la 
distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Casarea corectă a 
acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase şi la prevenirea 
impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii umane care poate apărea ca 
rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-vă la autorităţile locale sau la cel 
mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a 
acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin amenzi, conform normelor naţionale 
 
Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de la 
distribuitorul sau furnizorul dvs. 
 
Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă de 
casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dvs. 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative de bază ale UE care îl vizează. 
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