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S�mate client,
Felicitări! Eș� acum fericitul posesor al unui espressor automat Espresso Automa�c seria EA815/EA816/EA817.
Cu acest aparat, puteți prepara o gamă largă de băuturi: espresso, cafea sau ristre�o, într-un mod complet
automat. Poți prepara și băuturi pe bază de lapte, cum ar cappucino. Acesta a fost conceput pentru
a te bucura în propria casă de o cafea de aceeași calitate cu cea făcută la restaurant, la orice oră din zi și în
ﬁecare zi din săptămână. Vei aprecia ușurința în u�lizare și calitatea cafelei tale. Poți seta can�tatea, tăria și
temperatura cafelei.
Grație sistemului său Thermoblock cu cameră de ﬁltrare încorporată, pompei sale de 15 bari și
sistemului de măcinare a boabelor de cafea chiar înainte de preparare, espressorul automat îți va oferi încă de
la prima ceașcă un
ristre�o, un espresso și alte �puri de cafele, cu un maximum de aromă și o spumă cremoasă.
Pentru a avea o un espresso cu un nivel maxim de aromă, este recomandat să ﬁe servit în mod tradițional într-o
ceașcă mică de porțelan. Pentru o temperatură op�mă și cu o spumă compactă și cremoasă, vă sfătuim să
pre-încălziți ceașca.
Probabil va trebui să încercați mai multe �puri de cafea înainte să o găsiți pe cea potrivită gustului
dumneavoastră.
După câteva încercări cu �pul de amestec și/sau de prăjire, veți ajunge la rezultatul ideal.
Cafeaua espresso are o aromă mai bogată decât cea convențională preparată la ﬁltru. În ciuda faptului că are
un gust mai puternic ce durează mai mult, un espresso conține de fapt mai puțină cofeină față de o cafea la
ﬁltru (aprox. între 60 până la 80 mg/ceașcă, în comparație cu 80 până la 100 mg/ceașcă). Acest lucru se
datorează unui �mp mai scurt de ﬁltrare.
Calitatea apei folosite este un alt factor care afectează calitatea generală a cafelei dumneavoastră măcinate.
Ideal ar ﬁ să folosiți apă proaspătă de la robinet (care nu a avut �mp să stagneze în urma contactului cu aerul),
care este rece și care nu miroase a clor.
Ecranul LCD ergonomic și compact face ca aparatul să ﬁe ușor de folosit. Acesta vă va asista la ﬁecare pas, de la
prepararea băuturii, la întreținerea aparatului. Vă urăm să vă bucurați mulți ani de aparatul dvs. Krups!
Echipa Krups

TABELUL SEMNIFICAȚIILOR TASTELOR ȘI BUTOANELOR
TABLE OF MEANINGS OF KEYS AND BUTTONS

Butoane
Butonul de „on-off” (pornire-oprire)
Butonul de selectare a cafelei preferate
Butonul de salvare a preferințelor

Butonul de navigare (tasta cursor)
sau apăsați

Pentru a ajusta setările selectate

sau țineți apăsat

Butonul pentru prepararea cu aburi a băuturilor

Butonul de start sau stop a aparatului

Butonul pentru întreținere și setări

Butonul de ajustare a gradul de
măcinare a boabelor de cafea.

Simbol

Constant

Clipește

Ce înseamnă
Colectorul de zaț lipsește sau nu este bine poziționat.
Goliți colectorul de zaț și goliți rezervorul de apă
Reumpleți rezervorul de apă
Rezervorul de apă nu este așezat bine
Puneți un recipient (minimum 0,6 l) sub duzele pentru aburi și pentru cafea
Ciclu de întreținere în curs
Defecțiune: scoateți din priză aparatul pentru 10 secunde, apoi băgați-l
înapoi în priză
Instalați cartușul de filtrare
Ciclu de clătire în curs
Curățați aparatul cu tableta de curățare KRUPS
Ciclu de curățare întrerupt
Îndepărtați calcarul cu plicul KRUPS pentru decalcifiere
Ciclu de decalcifiere întrerupt
Reglați duritatea apei
Activați clătirea automată a circuitului de cafea când pornește aparatul.
.
Programați timpul după care aparatul dvs. se va opri
în mod automat (stand by)
Reglați temperatura cafelei/Indicator de pre-încălzire
Preferința A sau B - 2 băuturi pot fi salvate în memorie
Înregistrarea preferinței A sau B
Indicatorul stadiului de preparare
Apăsați butonul de START-OPRIRE
Indicatorul de tărie a cafelei
Indicatorul de volum sau timp
Numărul de cești (1 sau 2)
Indicatorul de utilizare activă
Selectarea întreținerii sau setărilor

DESCRIEREA APARATULUI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Capacul rezervorului de apă
Rezervor de apă
Colector de zaț
Duză de ieșire a cafelei cu reglare pe înălțime
Grilaj de scurgere și tavă detașabilă pentru colectarea picăturilor
Capacul recipientului pentru boabe de cafea
Recipient pentru boabe de cafea
Buton de ajustare a gradului de măcinare
Râșniță cu lamele metalice
Fantă pentru pas�le de curățare
Grătar pentru ceș� (poate varia în funcție de model)

K. Flotor nivel apă
Ecran cu aﬁșaj
L. Buton de on/oﬀ
M. Buton pentru cafea și preferințe
N. Buton pentru aburi
O. Buton pentru setări
P. Buton pentru navigare
Q. Buton de + sau R. Buton pornire/oprire
S. Duză pentru aburi

PREPARAREA BĂUTURILOR
TIPURI DE CAFEA

Numărul de
cești permise

Setări permise
Volum (ml)

1

între 20 și 30 ml (per 10 ml)

2x1

2 x între 20 și 30 ml (per 10 ml)
În 2 cicluri

1

între 30 și 70 ml (per 10 ml)

2x1

2 x între 30 și 70 ml (per 10 ml)
În 2 cicluri

1

între 80 și 180 ml (per 10 ml)

2x1

2 x între 80 și 180 ml
(per 10 ml)
În 2 cicluri

RISTRETTO

ESPRESSO

CAFEA

Setări permise
Tărie
1 - 3 boabe

1 - 3 boabe

1 - 3 boabe

PREPARAREA BĂUTURILOR
Pregă�rea aparatului
■ Pentru a evita scurgerile de apă pe masa dumneavoastră de lucru sau pentru a nu risca să vă opăriți, nu uitați să
instalați tăvița de scurgere.
■ Scoateți și reumpleți rezervorul de apă (1-2).
■ Reumpleți recipientul pentru boabe de cafea (3).
Prima u�lizare
■ Porniți aparatul băgându-l în priză și apăsând butonul on/oﬀ
(4).
■ Aparatul începe pre-încălzirea. La sfârșitul ciclului, simbolul
și butonul de pornire începe să lumineze .
■ Puneți un recipient de 0,6 l sub cele 2 duze pentru aburi și pentru cafea.
(5). Aparatul va porni și va clă� circuitele hidraulice (pentru cafea și aburi)
■ Apăsați butonul de pornire/oprire
pentru aprox. 2 min. La ﬁnalul ciclului de inițializare, apare meniul de selectare a �pului de cafea. (6)
■ Vă sfătuim să clă�ți circuitul dacă nu ați folosit aparatul �mp de câteva zile (consultați capitolul
despre Întreținerea aparatului).

Pregă�rea râșniței
Puteți ajusta tăria cafelei, reglând gradul de ﬁnețe al râșnirii boabelor de cafea. În general, cu cât mai ﬁnă va ﬁ râșnită
cafeaua, cu atât mai tare și mai cremoasă va ﬁ, dar asta depinde și de �pul de cafea folosită.
Ajustați gradul de ﬁnețe a râșnirii, ro�nd butonul de setare a gradului de ﬁnețe a râșnirii
care este poziționat în
recipientul pentru cafea boabe. Vă recomandăm să faceți acest lucru în �mpul râșnirii, câte o treaptă pe rând. După 3
serii, veți observa o diferență accentuată a gustului. Spre stânga, râșnirea este mai ﬁnă spre dreapta, râșnirea este
mai grunjoasă. (7)
Cartușul Claris F 088 - Aqua Filter System (Vândut separat)
Pentru a îmbunătăți gustul băuturilor și durata de viață a aparatului dvs., vă sfătuim să folosiți doar un cartuș
Claris - Aqua Sistem de ﬁltrare (a se consulta capitolul ALTE FUNCȚII - Instalarea ﬁltrului). Oricând introduceți un ﬁltru
Claris-Aqua în aparat, mai întâi trebuie să pregă�ți ﬁltrul înainte de a folosi aparatul, ac�vând programul de instalare
a cartușului de ﬁltrare.

PREPARAREA CAFELEI ESPRESSO ȘI A CAFELEI OBIȘNUITE
Notă:
Can�tatea de apă pentru prepararea unui espresso este între 30 și 70 ml.
Can�tatea de apă pentru prepararea unei cafele este între 80 și 180 ml.
Începerea preparării (cu 1 sau 2 ceș�)
■ Apăsați butonul on-oﬀ și așteptați ca aparatul să ﬁnalizeze pre-încălzirea.
■ Se va aﬁșa meniul cu �purile de cafea. Indicatorul funcției va ﬁ aﬁșat deasupra butonului de selecție a băuturilor
■ Puneți una sau două ceș� sub duzele pentru cafea. Puteți înălța sau coborî duzele de cafea pentru a se
potrivi înălțimii ceș�i (8). Selectați tăria cafelei (boabele de cafea indicate prin aﬁșare pe ecran între paranteze)
(9).
cu butonul + pentru a mări sau butonul - pentru a reduce.
■ Apăsați butonul de navigare
pentru a seta volumul: selectați volumul de apă aﬁșat pe ecran între paranteze,
folosind butonul + sau (10).
■ Apăsați butonul de navigare pentru a seta numărul de ceș�: selectați 1 sau 2 ceș�, aﬁșate pe ecran între
paranteze, folosind butonul + sau .
■ Apăsați butonul de PORNIRE
(11).
■ Puteți seta oricând volumul de apă, folosind butonul + sau .
■ Pentru a opri curgerea într-o ceașcă, apăsați pe butonul de OPRIRE .
■ Puteți, de asemenea, ajusta temperatura cafelei dvs. (a se consulta capitolul ALTE funcții - Setări).
Funcția două ceș�
Aparatul va declanșa automat 2 cicluri complete de preparare a cafelei.

PREPARAREA CU ABURI A BĂUTURILOR
Aburii servesc la spumarea laptelui, de exemplu pentru a face un cappucino sau un caﬀe la�e, și, de asemenea, la
încălzirea lichidelor. Întrucât e nevoie de o temperatură mai ridicată pentru a produce aburi decât pentru a prepara
un espresso, aparatul are o fază suplimentară de pre-încălzire.
Producerea spumei de lapte
■ Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să folosiți o cu�e de lapte pasteurizat sau UHT, foarte proaspăt,
foarte rece, care a fost deschis de curând. Laptele nepasteurizat nu dă cele mai bune rezultate.
■ Veriﬁcați dacă duza pentru aburi este corect instalată.
■ Turnați laptele doar într-un recipient cu mâner sau într-o cană pentru cappuccino. Umpleți-l doar pe jumătate.
■ Când ecranul aﬁșează meniul de selecție a băuturilor, apăsați butonul pentru aburi
(12). Indicatorul funcției
va ﬁ aﬁșat deasupra butonului pentru aburi .
■ Introduceți duza pentru aburi în cana cu lapte.

(6).

■ Ecranul va indica faptul că aparatul se încălzește. Odată ce faza de încălzire a aparatului a fost încheiată, puteți începe
producerea aburilor, apăsând pe START
(PORNIRE) și urmând pașii de mai jos (13):
Pasul 1: ținând nemișcat recipientul cu lapte, introduceți duza pentru aburi aproxima�v 2 cm în lapte și
așteptați să înceapă spumarea.
Pasul 2: ridicați puțin recipientul (aproxima�v 1 cm). Nu introduceți în întregime tubul de metal în lichid.
Pasul 3: coborâți treptat recipientul în �mp ce se acumulează spumă. (14)
■ Când s-a produs suﬁcientă spumă, apăsați butonul STOP (OPRIRE)
pentru a opri ciclul. Aver�sment: ciclul nu se oprește
imediat.
■ Pentru a îndepărta orice urmă de lapte de pe duza de aburi, puneți un recipient sub duză și porniți funcția de
producere a aburilor din nou (aproxima�v 10 secunde).
■ Duza pentru aburi se poate da la o parte pentru a permite curățarea în profunzime. Spălați-o cu apă și cu un detergent
non-abraziv, folosind o perie. Clă�ți și uscați (15-16). Înainte de înlocuire, asigurați-vă că oriﬁciile de aer nu sunt înfundate
cu resturi de lapte. Dacă este necesar, desfundați găurile cu acul furnizat împreună cu aparatul dvs.(17).
■ Pentru a opri aburii, apăsați pe butonul STOP (OPRIRE) .
AVERTISMENT: CICLUL NU SE OPREȘTE IMEDIAT.
Durata maximă a producerii aburilor pentru un ciclu este setată la 2 minute.
Setul Auto-cappuccino XS 6000 (vândut separat)
■ Acest accesoriu auto-cappuccino vă permite prepararea unui cappuccino sau a unui la�e (18). Conectați diferitele
piese între ele. Asigurați-vă că furtunul nu este perforat, ținând mânerul în poziția corectă.
■ După înlăturarea capacului, umpleți recipientul cu lapte (19) și așezați o ceașcă sau un pahar sub duza pentru
auto-cappuccino (20). Selectați funcția cappuccino sau la�e în dreptul duzei speciale (21).
■ Începeți producerea de aburi, după indicațiile din capitolul Prepararea băuturilor cu aburi.
■ Imediat după producerea spumei de lapte, așezați ceașca sub duzele de cafea și porniți unul dintre programele de
cafea (22).
Pentru a evita uscarea laptelui pe accesoriul auto-cappuccino, asigurați-vă că l-ați curățat foarte bine. Vă sfătuim să-l
spălați imediat, efectuând un ciclu de producere a aburilor cu recipientul accesoriu plin cu apă, pentru a curăța
interiorul duzei. Pentru asta, puteți folosi detergentul lichid KRUPS, disponibil separat.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI
Golirea colectorul de zaț și a tăvii de scurgere
începe să lumineze intermitent, goliți și curățați tava de scurgere (aceasta poate conține boabe de
■ Dacă simbolul
cafea) și colectorul de zaț (23-25).
■ Tava de scurgere este dotată cu ﬂotoare care vă anunță când trebuie golită (26). De îndată ce îndepărtați colectorul
de zaț, va trebui sa îl goliți complet pentru a evita supraîncărcarea sa.
■ Mesajul de aver�zare va rămâne aﬁșat dacă recipientul de zaț nu este împins înăuntru sau introdus corect (24). Nu
puteți face un espresso sau o cafea cât �mp mesajul de aver�zare este aﬁșat.
Clă�rea circuitelor:
Apăsați butonul pentru întreținere și setări
(27). Indicatorul funcției va ﬁ aﬁșat deasupra butonului de
întreținere .(6).
Dacă e necesar, folosind butonul de navigare
, selectați simbolul de clă�re
. Apăsați pe START (PORNIRE)
iar clă�rea începe, ﬁnalizându-se după ce apare meniul de selecție a cafelei.

Clă�rea automată a circuitelor când pornește aparatul.
■ Puteți opta să programați aparatul pentru a ﬁ clă�t automat la ﬁecare pornire. Pentru a face acest lucru, apăsați
butonul de întreținere și setări (27). Folosind butonul de navigare , selectați simbolul de programare a clă�rii
automate . Apăsați butonul
pentru a selecta ON care conﬁrmă această programare. Dacă apăsați butonul
clă�rea automată este dezac�vată.
■ Vă puteți întoarce la meniul de selectare a �purilor de cafea, apăsând pe butonul .
Aver�sment: după acest proces de clă�re, va ieși apă ﬁerbinte din duza de cafea. Asigurați-vă că tăvița de scurgere este
la locul ei, chiar și atunci când aparatul nu este folosit. Ciclul durează doar câteva secunde și se oprește în mod automat.
Programul de curățare - durata totală: aproxima�v 13 minute
Nu trebuie să efectuați programul de curățare imediat ce aparatul cere acest lucru, dar trebuie să se facă în mod
rezonabil la scurt �mp după. În cazul în care curățarea este amânată, mesajul de aver�zare va rămâne aprins până
când procesul va ﬁ efectuat.
■ Când simbolul
se aprinde, puteți rula programul automat de curățare, apăsând butonul de întreținere și setări
Simbolul
este selectat. Indicatorul funcției va ﬁ aﬁșat deasupra butonului de întreținere
(6).

.

■ Programul automat de curățare este împărțit în două etape: ciclul de curățare în sine, urmat de ciclul de clă�re.
Puteți curăța aparatul oricând, apăsând pe butonul de întreținere și setări , apoi, folosind butonul de
navigare
, selectați simbolul
pentru curățare.
■ Pentru a rula programul de curățare, veți avea nevoie de un recipient cu un volum de cel puțin 0,6 l și care poate ﬁ
așezat sub duzele pentru cafea și pentru aburi. Simbolul
luminează intermitent.
■ Ridicați grătarul pentru ceș� (28).
■ Introduceți tableta pentru curățare KRUPS (29).
■ Umpleți recipientul de apă la nivelul maxim de 1,7 l (2).
■ Goliți colectorul de zaț și tăvița de scurgere (23-25).
■ Puneți un recipient de 0,6 l sub duzele pentru cafea și pentru aburi (30).
■ Apăsați START . Simbolul
luminează constant. Prima fază (aprox. 10 min) începe. După terminarea acestei
etape, goliți recipientul și tăvița de scurgere. Simbolul
luminează intermitent. Puneți piesele la loc.
■ Apăsați START . Simbolul
luminează constant, faza ﬁnală (aprox. 3 min) începe. Când s-a terminat această fază,
goliți recipientul și tăvița de scurgere. Când se termină ciclul, se va aﬁșa meniul cu �purile de cafea.
Notă: dacă opriți sau deconectați aparatul în �mpul curățării sau dacă apare o pană de curent, programul de curățare
o va lua de la capăt imediat ce aparatul este din nou alimentat cu energie. Acest proces nu poate ﬁ amânat. Este
obligatoriu să clă�ți circuitul de apă. În acest caz, este necesară o altă tabletă de curățare. Este mai bine să rulați
programul complet de curățare, pentru a evita orice risc de otrăvire. Ciclul de curățare este neregulat: nu țineți mâinile
sub duzele de cafea în �mp ce rulează acest ciclu.
Programul de decalciﬁere - durata: aproxima�v 20 minute
Nu trebuie să efectuați programul de decalciﬁere imediat ce aparatul cere acest lucru, dar trebuie să se facă în mod
rezonabil la scurt �mp după. Dacă decalciﬁerea este amânată, mesajul de aver�zare va rămâne aprins până când
procesul va ﬁ efectuat. Can�tatea depunerilor de calcar depinde de duritatea apei folosite.
Aver�sment: Dacă produsul dumneavoastră este echipat cu ﬁltru Claris – Aqua Filter System, vă rugăm să scoateți
acest cartuș înainte de decalciﬁere.
■ Când simbolul se aprinde, puteți rula programul automat de decalciﬁere, apăsând butonul de întreținere și setări (27).
Dacă este necesar, folosind butonul de navigare , selectați simbolul . Simbolul
luminează intermitent și indicatorul
funcției este aﬁșat deasupra butonului pentru întreținere
■ Pentru a rula programul de decalciﬁere, veți avea nevoie de un recipient cu un volum de cel puțin 0,6 l și un plic
KRUPS pentru detartrare.
■ Umpleți rezervorul de apă până la marcajul CALC, apoi turnați în acesta conținutul unui plic (31).
■ Puneți un recipient de 0,6 l sub duzele pentru cafea și pentru aburi.
■ Apăsați START
pentru a începe prima fază (aprox. 8 min). Simbolul
luminează constant. Când s-a terminat
această fază, goliți recipientul și tăvița de scurgere. Simbolurile
și
luminează intermitent. Scoateți
rezervorul de apă și curățați-l cu un burete.
■ După ce l-ați curățat, umpleți rezervorul de apă și puneți la loc piesele. Simbolul
dispare.
■ Apăsați START
pentru a începe a doua fază (aprox. 6 min). Simbolul
luminează constant. Când s-a terminat
această fază, goliți recipientul și tăvița de scurgere. Simbolul
luminează intermitent.
Apăsați START
pentru a începe ul�ma fază (aprox. 6 min). Simbolul
luminează constant. Când s-a terminat
această fază, goliți recipientul și tăvița de scurgere. Decalciﬁerea este ﬁnalizată.

Notă: dacă opriți sau deconectați aparatul în �mpul decalciﬁerii sau dacă apare o pană de curent, programul de curățare
o va lua de la capăt, imediat ce aparatul pornește din nou. Acest proces nu poate ﬁ amânat. Este obligatoriu să clă�ți
circuitul de apă. Se recomandă efectuarea programului de decalciﬁere. Ciclul de decalciﬁere este neregulat: nu țineți
mâinile sub duza pentru aburi.
Când se termină ciclul, se va aﬁșa meniul cu �purile de cafea.

ALTE FUNCȚII
■ Puteți accesa meniul cu ALTE FUNCȚII al aparatului, apăsând butonul de întreținere și setări
■ Pentru toate setările, folosiți butonul de navigare
și + sau pentru valori.
■ Pentru a ieși din meniul pentru întreținere și setări, apăsați butonul

.

ÎNTREȚINERE
Toate opțiunile următoare vă permit rularea programelor selectate:

ÎNTREȚINERE

Vă permite accesarea clă�rii.

Vă permite accesarea curățării.

Vă permite accesarea decalciﬁerii atunci când aparatul solicită
acest lucru.

Vă permite amorsarea ﬁltrului (cartuș Claris).

Înapoi la meniul cu �purile de cafea.

OPRIREA APARATULUI
Puteți opri aparatul oricând doriți. Odată oprit, aparatul emite un sunet de două ori și pe ecran apare aﬁșat OFF.
Aparatul a înregistrat cererea dvs. și se va opri cât de repede posibil.

SETĂRI
Toate opțiunile următoare vă permit rularea programelor selectate:
Puteți seta duritatea apei între 0 și 4, apăsând
butonul + sau . Consultați „Măsurarea durității apei”
(mai jos)

SETĂRI

Puteți programa clă�rea automată de ﬁecare dată când aparatul
este pornit, apăsând butoanele
și selectând ON.
Puteți alege �mpul după care aparatul dvs. se va opri în mod
automat (între 15 și 120 min, apăsând butoa
).

Puteți ajusta temperatura cafelei dvs. la trei nivele diferite,
apăsând butoanele

Înapoi la meniul cu �purile de cafea.

Măsurarea durității apei
Vă recomandăm să reglați aparatul conform durității apei folosite. Pentru a veriﬁca duritatea apei,
folosiți testerul furnizat odată cu aparatul sau contactați compania locală de distribuție a apei.
Gradul de
duritate

Categoria 0
Foarte puțin

Categoria 1
Puțin

Categoria 2
Duritate medie

Categoria 3
Dură

Categoria 4
Foarte dură

° dH

< 3°

> 4°

> 7°

> 14°

> 21°

°e

< 3,75°

> 5°

> 8,75°

> 17,5°

> 26,25°

°f

< 5,4°

> 7,2°

> 12,6°

> 25,2°

> 37,8°

Setările
aparatului

0

1

2

3

4

Instalarea ﬁltrului (cartuș Claris - Aqua Filter System) (32)
Notă: Pentru a instala corect cartușul, asigurați-vă că urmați procedura de instalare de ﬁecare dată când îl înlocuiți.
(33) Mecanism pentru a reține luna în care a fost înlocuit cartușul (după maxim 2 luni): setați data, folosind cursorul
cartușului. Fixați cartușul în rezervor (34). În meniul de întreținere și setări , indicatorul de funcții
este poziționat
deasupra butonului de întreținere . Folosind butonul de navigare , selectați simbolul de instalare a cartușului de
ﬁltrare . Simbolurile
și butonul de pornire
încep să lumineze intermitent.
Puneți un recipient de 0,6 l sub duza pentru aburi.
Apăsați START
. Ciclul de inițializare începe, ﬁnalizându-se după ce apare meniul cu �purile de cafea.

PROBLEME ȘI REMEDIERI
Dacă una dintre problemele descrise în tabel persistă, contactați serviciul clienți KRUPS.
PROBLEME DE FUNCȚIONARE

MĂSURI DE REMEDIERE

Aparatul dvs. detectează o
defecțiune: apare simbolul

Opriți și deconectați aparatul, îndepărtați cartușul de ﬁltrare, așteptați
un minut și apoi porniți din nou aparatul.

Aparatul nu pornește când
butonul este apăsat.

Veriﬁcați siguranțele și ștecherele.
Asigurați-vă că cele două cabluri de alimentare sunt introduse corect atât
în aparat, cât și în priză.

Râșnița de cafea scoate un
zgomot ciudat.

În râșniță se aﬂă un corp străin. Deconectați aparatul înainte de a căuta cauza.
Încercați să scoateți corpul străin folosind un aspirator.

Duza pentru aburi scoate un
zgomot.

Veriﬁcați dacă duza pentru aburi este corect atașată la racordul corespunzător.

Duza pentru aburi a aparatului
dvs. pare înfundată total
sau parțial.

Asigurați-vă că deschiderea racordului nu este blocată de resturi de lapte sau
depuneri de calcar.
Desfundați găurile cu acul furnizat împreună cu aparatul dvs.

Duza pentru aburi scoate puțină
spumă de lapte sau deloc.

Pentru băuturile pe bază de lapte, veți folosi o cu�e de lapte pasteurizat sau UHT,
foarte proaspăt și foarte rece. Vă recomandăm, de asemenea, să folosiți un recipient
rece. Dacă nu constatați îmbunătățiri în rezultate, încercați să schimbați marca de lapte.

Din duză nu ies deloc aburi.
Din duză nu ies deloc aburi.
Setarea auto-cappuccino nu
produce deloc sau produce
foarte puțină spumă.
Setarea auto-cappuccino nu
trage laptele.

Sub aparat este apă.

După golirea colectorului de zaț,
mesajul de aver�zare încă
este aﬁșat pe ecran

Goliți rezervorul și scoateți pentru un �mp cartușul de ﬁltrare. Umpleți
rezervorul de apă cu apă minerală, care are un nivel mare de calciu (> 100 mg/l)
și efectuați mai multe cicluri succesive.
Veriﬁcați dacă accesoriul este corect atașat la aparat, scoateți-l și apoi înlocuiți-l.
Veriﬁcați dacă tubul ﬂexibil nu este blocat sau perforat și dacă este corect
atașat la accesoriu as�el încât să ﬁe etanș. Curățați și clă�ți accesoriul
(consultați capitolul „Accesoriul auto-cappuccino”).
Înainte de a scoate rezervorul de apă, așteptați 15 sec după ce cafeaua nu mai
curge, as�el încât aparatul să termine ciclul în mod corespunzător.
Asigurați-vă că tăvița de scurgere este corect poziționată pe aparat; ar trebui
să ﬁe la locul ei, chiar și atunci când aparatul nu este folosit.
Asigurați-vă că tăvița de scurgere nu este plină.
Tava de scurgere nu trebuie scoasă în �mpul unui ciclu.
Scoateți în mod corect colectorul de zaț și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Așteptați cel puțin 8 sec. înainte de a le pune la loc.

PROBLEME DE FUNCȚIONARE

Cafeaua curge prea încet.

MĂSURI DE REMEDIERE
Ro�ți butonul pentru reglarea gradului de ﬁnețe a măcinării spre dreapta pentru
o măcinare mai granulată (poate depinde de �pul cafelei u�lizate).
Efectuați unul sau două cicluri de clă�re.
Efectuați o curățare a aparatului (consultați „Programul de curățare”).
Schimbați cartușul Claris Aqua Filter System (consultați „Instalarea ﬁltrului”).

Din duza pentru aburi iese în
mod anormal apă sau aburi.

La începutul sau sfârșitul preparării unei băuturi, duza pentru aburi poate
picura puțin.

Butonul pentru reglarea gradului
de ﬁnețe a măcinării este diﬁcil
de ro�t.

Modiﬁcați reglajul râșniței doar în �mpul funcționării sale.

Espresso sau cafeaua nu sunt
suﬁcient de calde.

Măriți temperatura pentru cafea din meniul de întreținere și setări
.
Încălziți ceș�le, clă�ndu-le cu apă ﬁerbinte, înainte de a prepara băutura.

Cafeaua este prea slabă sau nu
este suﬁcient de tare.

Evitați să folosiți cafea uleioasă, caramelizată sau aromată. Veriﬁcați dacă recipientul
pentru cafea boabe mai are cafea și dacă distribuie lichidul în mod corespunzător.
Reduceți volumul băuturii, creșteți tăria băuturii. Ro�ți butonul pentru reglarea
gradului de ﬁnețe a măcinării spre stânga pentru o măcinare mai ﬁnă.
Preparați băutura în 2 cicluri, u�lizând funcția pentru 2 ceș�.

Aparatul nu produce cafea.

Un incident a fost detectat în �mpul preparării.
Aparatul s-a resetat automat și se pregătește pentru un nou ciclu.

De ce nu pot rula decalciﬁerea/
de ce aparatul meu nu solicită
un ciclu de decalciﬁere?

Aparatul solicită un ciclu de decalciﬁere doar la un anumit număr de băuturi preparate
cu aburi.

O pană de curent se produce
în �mpul unui ciclu

Aparatul s-a restartat automat atunci când curentul electric a revenit.

Aparatul funcționează, dar nu
iese niciun lichid.

Veriﬁcați dacă rezervorul de apă este ﬁxat corect și dacă nu este deteriorat
cablul între aparat și rezervor.

În tava de scurgere au ajuns
boabe de cafea.

Acest lucru se întâmplă dacă boabele cad din rezervorul de ﬁltrare; as�el aparatul
este păstrat în stare de curățenie.

Pericol: Doar un tehnician specializat este autorizat să efectueze reparații la nivelul cablurilor electrice și al
rețelei de energie electrică. Dacă nu urmați aceste instrucțiuni, riscați să vă electrocutați! Nu folosiți un aparat
cu urme vizibile de deteriorare!

GARANȚIE INTERNAȚIONALĂ KRUPS: LISTA DE ȚĂRI
ELECTROCASNICE MICI
www.krups.com
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