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KRUPS INTERNATIONAL
GARANŢIE
Data achiziţionării: ...................................................

Referinţă produs: ......................................................

Denumirea şi adresa detailistului: ...........................

Ştampila distribuitorului ..........................................
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Garanţia acestui produs în România este de 24 de luni cu maxim 6.000 de cicluri (3.000 de cicluri pe an).
Acest aparat se doreşte a fi doar pentru uz casnic şi nu este recomandat pentru un uz profesional sau
comercial. Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate şi nu oferă nicio garanţie pentru aparatele
folosite în uz comercial sau într-un mod ce nu corespunde instrucţiunilor.

Stimate Client,
Vă felicităm pentru achiziţionarea aparatului Dumneavoastră Espresso Automatic Seria EA815.Acest aparat
permite să preparaţi o mare varietate de băuturi, cum ar fi, espresso, cafea sau ristretto, complet automat.
Pe lângă acestea, puteţi prepara, de asemenea, şi băuturi pe bază de lapte, cum ar fi cappuccino. Aparatul
este conceput să vă permită să vă bucuraţi de o cafea cu o calitate de restaurant în confortul căminului
dumneavoastră, indiferent de zi sau de momentul zilei. Veţi aprecia atât calitatea cafelei produse, precum şi
uşurinţa în utilizare. Puteţi alege cantitatea, concentraţia şi temperatura băuturilor dumneavoastră.
Sistemul Compact Thermoblock (Bloc termic compact) cu o cameră de percolare integrată, pompa de 15 bari
şi granulele de cafea proaspăt măcinate exact înainte de preparare vă permit să obţineţi un ristretto, un
espresso sau o cafea tare, chiar de la prima ceaşcă, cu aromă puternică şi o spumă cremoasă de culoare
maron-aurie.
Pentru a-i permite să-şi elibereze aroma puternică, un espresso se serveşte, în mod tradiţional, într-o ceșcuță
din porţelan mai largă în partea superioară. Pentru a vă bucura de un espresso la temperatura perfectă şi cu
o spumă densă şi cremoasă, vă recomandăm să încălziţi ceşcuţa în prealabil.
Probabil că va fi nevoie să încercaţi mai multe tipuri de boabe de cafea pentru a le descoperi pe cele care vi
se potrivesc. Schimbând amestecul şi/sau procesul de prăjire, veţi obţine în scurt timp rezultatul ideal.
Băuturile espresso sunt mai aromate decât cafeaua clasică la filtru. În pofida gustului mai pronunţat, care
este foarte evident la nivelul palatului şi mai persistent, un espresso conţine mai puţină cafeină decât o cafea
la filtru (aproximativ, între 60 şi 80 mg per ceaşcă, comparativ cu 80-100 mg per ceaşcă); aceasta se
datorează timpului de percolare mai scurt.
Calitatea apei folosite este un alt factor determinant al calităţii cafelei obţinute. Ideal ar fi să folosiţi apă
direct de la robinet (astfel încât să nu aibă timp să stagneze în contact cu aerul); de asemenea, apa ar trebui
să fie rece şi să nu prezinte miros de clor.
Afişajul LCD compact şi ergonomic facilitează folosirea aparatului. Acesta vă va ghida prin toate etapele, de la
prepararea băuturii dumneavoastră până la operaţiunile de întreţinere.
Vă dorim să vă bucuraţi de aparatul dumneavoastră Krups timp de mulţi ani de acum înainte.
Echipa Krups
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TABLOU TASTE ŞI BUTOANE

Butoane şi butoane rotative
Buton de navigare (tastă pentru
deplasarea cursorului)

Buton „On-off” („Pornit - Oprit”)
Buton tip de cafea preferată
Salvare buton preferat

sau apăsaţi

Reglarea setărilor selectate

sau apăsaţi şi menţineţi apăsat

Buton băutură cu aburi

Pornire sau oprire echipament

Buton întreţinere şi setări

Reglare granularitate de
măcinare pentru boabele de
cafea.

Simboluri

Fix

Intermitent




Goliţi colectorul pentru zaţul de cafea + curăţaţi sertarul +
goliţi tăviţa de picurare



Reumpleţi rezervorul de apă
Rezervorul de apă nu este aşezat corect

























Amplasaţi un recipient (minimum 0,6 L) sub jeturile de abur
şi cafea
Ciclu de întreţinere în derulare
Defecţiune: deconectaţi aparatul pentru zece secunde, apoi
reconectaţi-l
Instalaţi cartuşul de filtrare
Ciclu de clătire în derulare




Sens
Colectorul pentru zaţul de cafea sau sertarul de cafea lipseşte sau
este aşezat incorect




Curăţaţi aparatul folosind tableta de curăţare KRUPS
Ciclu de curăţare întrerupt
Detartraţi aparatul cu săculeţ de detartrare KRUPS
Ciclu de detartrare întrerupt
Reglaţi duritatea apei
Activaţi clătirea automată a circuitului de cafea în
momentul pornirii aparatului.
Programaţi intervalul de timp după care aparatul să se
oprească automat (aşteptare)
Reglare temperatură cafea/Indicator de pre-încălzire
Băuturi preferate A sau B - 2 băuturi pot fi salvate în
memorie
Înregistrarea băuturii preferate A sau B
Indicator de evoluţie a preparării
Apăsaţi butonul START-STOP
Indicator de tărie a cafelei
Indicator de volum sau timp



Număr de ceşti (1 sau 2)
Indicator utilizare activă
Selectare întreţinere sau setări
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DESCRIEREA APARATULUI
A
B
C

Capacul rezervorului de apă
Rezervor de apă
Sertar de cafea

K
L

D
E
F
G

Colector pentru zaţul de cafea
Orificiu evacuare cafea şi mâner reglabil pe înălţime
Grătar şi tăviţă de picurare amovibilă
Capacul rezervorului pentru boabe de cafea
Rezervor pentru boabe de cafea

M
N
O
P
Q

Buton On/Off (Pornit/Oprit)
Buton pentru cafea şi preferate
Buton abur
Buton de setări
Buton de navigare

Buton de setare a nivelului de măcinare a cafelei
Râşniţă din metal
Ajutaj pentru tableta de curăţare

R
S
T

Buton + sau Buton Start/Stop
Duză de abur





H
I
J

Grătar suport pentru ceaşcă
Plutitor pentru nivelul apei
Ecran grafic

PREPARAREA BĂUTURILOR

TIPURI DE CAFEA

Număr de ceşti posibile
1

RISTRETTO

2x1
1

ESPRESSO

2x1
1

CAFEA

2x1

Setări posibile
Volum (ml)
20 - 30 ml (per 10 ml)
2 x 20 - 30 ml (per 10 ml)
În două cicluri
30 - 70 ml (per 10 ml)
2 x 30 - 70 ml (per 1 0 ml)
În două cicluri
80 - 180 ml (per 10 ml)
2 x 80 - 180 ml (per 10 ml)
În două cicluri

Setări posibile
Tărie
1 - 3 boabe

1 - 3 boabe

1 - 3 boabe

PREPARAREA BĂUTURILOR
Pregătirea aparatului
■ Pentru a preîntâmpina murdărirea suprafeţei dumneavoastră de lucru ca urmare a scurgerilor de apă uzată şi pentru a nu vă
arde, nu uitaţi să amplasaţi tăviţa de picurare.
■ Scoateţi şi reumpleţi rezervorul de apă (1-2).
■ Reumpleţi rezervorul pentru boabe de cafea (3).
Prima utilizare
■ Pentru a porni aparatul, racordaţi-l şi apoi apăsaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit)
■ Aparatul se pre-încălzeşte. La finele ciclului, simbolurile

şi butonul de pornire

(4).
vor începe să lumineze intermitent.

Clătirea circuitelor
■ Aşezaţi un recipient de 0,6L sub cele două duze pentru cafea şi abur.
■ Acţionaţi butonul Start/Stop
(5). Aparatul va porni şi circuitele hidraulice (cafea şi abur) vor fi clătite timp de
aproximativ 2 minute. La finalul ciclului de iniţializare, va apărea meniul cu tipuri de cafea. (6)
■ E recomandat să efectuaţi clătirea circuitului dacă nu aţi mai folosit aparatul timp de mai multe zile (a se vedea capitolul
privind Întreţinerea aparatului dumneavoastră.
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Pregătirea râşniţei
Puteţi regla tăria cafelei dumneavoastră prin ajustarea dimensiunii granulelor de cafea măcinată.
În general, cu cât granulele de cafea sunt mai fine, cu atât mai tare şi mai cremoasă va fi cafeaua, însă aceasta depinde şi
de tipul de cafea utilizat.
Reglaţi fineţea de măcinare prin rotirea butonului de ajustare a dimensiunii granulelor
care este amplasat pe
rezervorul pentru boabe. Vă recomandăm să realizaţi această operaţiune treptat, în timpul procesului de măcinare.
După trei preparări, veţi observa o diferenţă foarte pronunţată la nivelul gustului. Rotiţi către stânga pentru o măcinare
mai fină. Rotiţi către dreapta pentru o măcinare mai grosieră. (7)
Claris F 088 - Cartuş pentru sistemul de filtrare a apei (vândut separat)
Pentru a îmbunătăţi gustul băuturilor şi durata de viaţă a aparatului dumneavoastră, vă recomandăm să folosiţi pentru
aparatul dumneavoastră numai cartuşuri Claris - Aqua Filter System (Sistem de filtrare a apei) (a se vedea capitolul ALTE
FUNCŢII - Instalarea filtrului). De fiecare dată când montaţi un Filtru de apă Claris în aparatul dumneavoastră, trebuie să
pregătiţi filtrul anterior folosirii aparatului prin activarea programului „install filter cartridge” („instalare cartuş de
filtrare”).

PREPARAREA UNEI CAFELE ŞI A UNUI ESPRESSO
Notă:
Cantitatea de apă pentru prepararea unui espresso variază între 30 şi 70 ml.
Cantitatea de apă pentru prepararea unui espresso variază între 80 şi 1 80 ml.
Începerea preparării (cu 1 sau 2 ceşti)
■ Apăsaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit)

şi aşteptaţi ca aparatul să încheie procesul de încălzire.

este afişat deasupra butonului cu tipuri de cafea
(6).
■ Amplasaţi una sau două ceşti sub duzele de cafea. Puteţi coborî sau ridica duzele de cafea în funcţie de dimensiunea
ceştii dumneavoastră (8). Selectaţi tăria cafelei (boabele de cafea afişate pe ecran, între paranteze) folosind butonul +
pentru a o mări sau butonul – pentru a o diminua.
(9).

■ După afişarea pe ecran a meniului de selectare a băuturii, acţionaţi butonul de abur

(12). Indicatorul de

funcţie
este amplasat deasupra butonului de abur
.
■ Imersaţi duza pentru jetul de abur în lapte.
■ Pe ecran se va afişa procesul de încălzire a aparatului. De îndată ce aparatul a finalizat procesul de încălzire,
puteţi demara prepararea aburului prin apăsarea START (START)
şi urmând aceste etape (13):
Etapa 1: Ţinând recipientul de lapte imersaţi jetul de abur în lapte (aproximativ 2 cm) şi aşteptaţi să
înceapă să se spumeze.
Etapa 2: Ridicaţi uşor recipientul (aproximativ 1 cm). Nu imersaţi niciodată complet tubul din metal.
Etapa 3: Coborâţi recipientul treptat, pe măsură ce nivelul spumei creşte. (14)
■ După ce aţi spumat laptele suficient, apăsaţi butonul STOP (STOP)

pentru a opri ciclul. Avertisment:
Ciclul nu încetează imediat.
■ Pentru a înlătura orice urmă de lapte de pe ajutajul pentru jet de abur, amplasaţi un recipient sub ajutaj şi
reporniţi funcţia de producere de abur (aproximativ 10 secunde).
■ Ajutajul pentru jet de abur poate fi demontat în vederea unei curăţări temeinice. Spălaţi cu apă şi folosind
o perie şi puţin detergent neabraziv de spălare. Clătiţi şi uscaţi (15-16). Înainte de a-l remonta, asiguraţi-vă
că orificiile pentru aer nu sunt blocate de reziduuri de lapte. Deblocaţi orificiile folosind acul furnizat
împreună cu aparatul, dacă este cazul (17).
■ Pentru a opri funcţia de producere de abur, acţionaţi butonul STOP (STOP)

.

AVERTISMENT: CICLUL NU ÎNCETEAZĂ IMEDIAT
Se poate produce abur timp de maximum 2 minute per ciclu.

■ Se va afişa meniul cu tipuri de cafea. Indicatorul de funcţie

■ Apăsaţi butonul de navigare

folosind butoanele + sau -.
■ Apăsaţi butonul de navigare

pentru a seta volumul: selectaţi cantitatea de apă afişată pe ecran între paranteze,
(10).
pentru a seta numărul de ceşti: selectaţi 1 sau 2 ceşti, afişat pe ecran între paranteze,

folosind butoanele + sau –.
■ Apăsaţi butonul START (START).
(11).
■ Puteţi seta oricând cantitatea de apă folosind butoanele+ sau -.
■ Pentru a opri curgerea lichidului în ceaşcă, apăsaţi butonul STOP (STOP).
■ De asemenea, puteţi regla temperatura cafelei dumneavoastră (a se vedea capitolul ALTE funcţii - Setări).

Setul Auto-cappuccino XS 6000 (vândut separat)
■ Acest accesoriu automat vă permite să preparaţi cappuccino sau café latte (18). Conectaţi diferitele piese
între ele. Asiguraţi-vă că ţeava nu este spartă, menţinând butonul rotativ în locul corect.
■ După înlăturarea capacului, umpleţi recipientul cu lapte (19) şi amplasaţi o ceaşcă sau un pahar sub duza
auto-cappuccino (20). Selectaţi cappuccino sau latte la duza specială (21).
■ Porniţi producerea de abur, conform indicaţiilor din capitolul Prepararea de băuturi folosind abur.
■ De îndată ce aţi preparat spuma de lapte, amplasaţi ceaşca sub duzele pentru cafea şi porniţi un ciclu de
cafea (22).
Pentru a împiedica uscarea laptelui pe accesoriul auto-cappuccino, asiguraţi-vă că l-aţi curăţat temeinic. Vă
recomandăm să îl spălaţi imediat prin rularea unui ciclu de abur cu recipientul accesoriu plin cu apă, astfel încât
să cureţe interiorul ajutajului. Pentru a face aceasta, puteţi utiliza detergentul lichid KRUPS, care este
disponibil separat.

Funcţia pentru două ceşti
Aparatul va derula automat 2 cicluri complete de preparare a cafelei.

PREPARAREA DE BĂUTURI FOLOSING ABUR
Aburul se foloseşte pentru prepararea spumei de lapte, de exemplu în momentul preparării de cappuccino sau caffe latte,
şi, de asemenea, pentru încălzirea lichidelor. De vreme ce, pentru producerea de abur este nevoie de o temperatură mai
ridicată decât pentru prepararea unui espresso, aparatul va iniţia o etapă suplimentară de preîncălzire.
Prepararea spumei de lapte
■ Pentru a avea rezultate foarte bune, vă recomandăm să folosiţi lapte pasteurizat sau UHT foarte proaspăt şi foarte
rece, dintr-un recipient deschis recent. Laptele nepasteurizat nu produce cele mai bune rezultate.
■ Verificaţi dacă duza de abur este corect amplasată.
Turnaţi laptele într-un ibric pentru lapte, care să fie prevăzut cu mâner, sau într-o ceaşcă de cappuccino. Umpleţi
recipientul numai pe jumătate.

ÎNTREŢINEREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ
Golirea colectorului pentru zaţul de cafea, a sertarului de cafea şi a tăviţei de picurare
■ Dacă simbolul

începe să lumineze intermitent, goliţi şi curăţaţi tăviţa de picurare şi colectorul pentru
zaţul de cafea. Acţionaţi identic şi cu rezervorul de cafea (23-24-25).
■ Tăviţa de picurare este prevăzută cu flotoare care indică momentul în care trebuie golită (26). De îndată ce
aţi înlăturat colectorul pentru zaţul de cafea, trebuie să îl goliţi complet pentru a evita ca acesta să se
reverse.
■ Mesajul de avertizare va rămâne afişat în continuare, în cazul în care colectorul pentru zaţul de cafea nu
este împins sau inserat corect. Nu veţi putea prepara nici espresso, nici cafea atâta timp cât mesajul de
avertizare este afişat.
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Clătirea circuitelor:

■ Atunci când simbolul

întreţinere

(27). Indicatorul de funcţie

este afişat deasupra butonului de

.

Dacă este cazul, selectaţi simbolul de clătire
Apăsaţi butonul START (START)
de cafea.

, folosind butonul de navigare

■

.

;procesul de clătire va demara, urmând să fie finalizat în momentul afişării meniului

Clătirea automată a circuitelor la pornirea aparatului.
■ Puteţi alege să programaţi aparatul să fie clătit automat la fiecare pornire. Pentru a face aceasta, apăsaţi butonul
pentru întreţinere şi setări

(27). Folosind butonul de navigare

■ Puteţi reveni la meniul cu tipuri de cafea prin apăsarea butonului
.
Avertisment: După finalizarea acestui proces de clătire, prin duza pentru cafea se va evacua apă fierbinte. Asiguraţi-vă
că tăviţa de picurare este montată chiar şi atunci când aparatul nu este folosit. Ciclul durează doar câteva secunde şi se
opreşte automat.

Program de curăţare - durată totală: aproximativ 13 minute.
Nu este obligatoriu să derulaţi programul de curăţare de îndată ce aparatul vă solicită aceasta; cu toate acestea, ar
trebui să îl realizaţi cât mai curând posibil. Dacă se întârzie curăţarea, pe ecran va rămâne afişat un mesaj de alertă
până în momentul derulării operaţiunii.
■ Atunci când simbolul este iluminat, puteţi rula programul de curăţare automată, apăsând butonul pentru
. Se selectează simbolul

. Indicatorul de funcţie

este afişat deasupra butonului de

întreţinere
.
■ Programul de curăţare automată este împărţit în 2 etape: ciclul de curăţare în sine, urmat de ciclul de clătire. Puteţi
curăţa aparatul în orice moment dacă acţionaţi butonul de întreţinere şi setări

, după care selectaţi simbolul de

curăţare
folosind butonul de navigare
.
■ Pentru a efectua acest program de curăţare, veţi avea nevoie de un recipient cu o capacitate de minimum 0,6L;
■
■
■
■
■

acesta trebuie amplasat sub orificiile de evacuare a cafelei şi aburului. Simbolul
va lumina intermitent.
Ridicaţi grătarul pentru ceaşcă (28).
Introduceţi tableta de curăţare KRUPS (29).
Umpleţi rezervorul de apă până la nivelul maxim de 1,7 L (2).
Goliţi colectorul pentru zaţul de cafea ţi tăviţa de picurare şi curăţaţi sertarul de cafea (23-24-25).
Aşezaţi un recipient de 0,6 L sub orificiile de evacuare a cafelei şi aburului (30).

■ Apăsaţi butonul START (START)

. Simbolul

■

, selectaţi simbolul pentru programarea clătirii

automate
. Apăsaţi butonul
pentru a selecta ON (PORNIRE), prin care se confirmă acest program. Dacă
apăsaţi butonul
, programul de clătire automată este dezactivat.

întreţinere şi setări

■
■

folosind butonul de navigare

. Simbolul

■ Apăsaţi butonul START (START)

pentru a demara cea de-a doua etapă (aproximativ 6 min.). Simbolul
rămâne iluminat constant. Goliţi recipientul şi tăviţa de picurare după finalizarea acestei etape. Simbolul
ilumina intermitent.

va
va

■ Apăsaţi butonul START (START)

pentru a demara etapa finală (aproximativ 6 min.). Simbolul va rămâne
iluminat constant. Goliţi recipientul şi tăviţa de picurare după finalizarea acestei etape. Procesul de detartrare
este complet.
Notă : Dacă aparatul este oprit sau deconectat în timpul derulării procesului de detartrare sau în eventualitatea unei
pene de curent, programul de curăţare va fi reluat de la începutul programului de îndată ce aparatul este repornit.
Acest proces nu poate fi amânat. Este obligatoriu din motive legate de clătirea circuitului de apă. Se recomandă
rularea programului de detartrare. Ciclul de detartrare se derulează în mod neregulat: nu puneţi mâna sub orificiul de
evacuare a aburului.
După finalizarea ciclului, se va afişa meniul cu tipuri de cafea.

ALTE FUNCŢII
Puteţi accesa meniul ALTE FUNCŢII al aparatului prin apăsarea butonului de întreţinere şi setări
■ Folosiţi butonul de navigare

şi + sau -

.

pentru valori, pentru toate setările.

■ Pentru a părăsi meniul pentru întreţinere şi setări, apăsaţi butonul

.

ÎNTREŢINERE
Toate opţiunile următoare vă permit să rulaţi programele selectate:

rămâne iluminat constant, iar prima etapă este demarată

(aproximativ 10 minute). Goliţi recipientul şi tăviţa de picurare după finalizarea acestei etape. Simbolul
intermitent. Remontaţi piesele la locurile lor.

■

este iluminat, puteţi rula programul automat de detartrare prin apăsarea butonului de
(27). Dacă este cazul, selectaţi simbolul

va lumina intermitent, iar indicatorul de funcţie
va fi afişat deasupra butonului de întreţinere
.
Pentru a rula programul de detartrare, veţi avea nevoie de un recipient cu o capacitate de minimum 0,6L şi un
săculeţ de agent de detartrare KRUPS.
Umpleţi rezervorul de apă până la semnul CALC (CALC), apoi goliţi conţinutul unui săculeţ în acesta (31).
Aşezaţi un recipient de 0,6 L sub orificiile de evacuare a cafelei şi aburului.
Apăsaţi butonul START (START)
pentru a demara prima etapă (aproximativ 8 minute). Simbolul
va rămâne
iluminat constant. Goliţi recipientul şi tăviţa de picurare după finalizarea acestei etape. Simbolurile
şi vor
lumina intermitent. Înlăturaţi şi curăţaţi rezervorul de apă folosind un burete.
După curăţare, reumpleţi rezervorul de apă şi înlocuiţi toate piesele. Simbolul va dispărea.

luminează

■ Apăsaţi butonul START (START)
. Simbolul
rămâne iluminat constant, iar etapa finală este demarată
(aproximativ 3 minute). Goliţi recipientul şi tăviţa de picurare după finalizarea acestei etape. Ciclul este încheiat, iar
meniul cu tipuri de cafea este afişat.
Notă:Dacă aparatul este oprit sau deconectat în timpul derulării procesului de curăţare sau în eventualitatea unei pene
de curent, programul de curăţare va fi reluat de la începutul programului de îndată ce aparatul este reconectat. Acest
proces nu poate fi amânat. Este obligatoriu din motive legate de clătirea circuitului de apă. În acest caz, este posibil să
fie necesară utilizarea unei noi tablete de curăţare. Se recomandă să rulaţi întregul program de curăţare pentru a evita
orice risc de toxiinfecţie. Ciclul de curăţare se derulează în mod neregulat: nu puneţi mâna sub orificiile de evacuare a
cafelei în timpul derulării ciclului.

ÎNTREŢINERE

Apăsaţi butonul pentru întreţinere şi setări

întreţinere şi setare

Vă permite accesul la programul de clătire.

Vă permite accesul la programul de curăţare.

Vă permite accesul la programul de detartrare, atunci când aparatul
îl solicită.

Vă permite să pregătiţi filtrul (cartuşul Claris).

Revenire la meniul cu tipuri de cafea.

Program de detartrare - durată: aproximativ 20 de minute
Nu este obligatoriu să derulaţi programul de detartrare de îndată ce aparatul vă solicită aceasta; cu toate acestea, ar
trebui să îl realizaţi cât mai curând posibil. Dacă se întârzie detartrarea, pe ecran va rămâne afişat un mesaj de alertă
până în momentul derulării operaţiunii.
Cantitatea de calcar depus depinde de duritatea apei pe care o folosiţi.
Avertisment:Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu cartuşul nostru cu sistemul de filtrare a apei Claris - Aqua
Filter System, înlăturaţi cartuşul înainte de efectuarea operaţiunii de detartrare.
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OPRIREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ

DETECTAREA ŞI REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Puteţi opri aparatul dumneavoastră în orice moment. În momentul opririi, aparatul emite un semnal sonor dublu, iar pe
ecran este afişat mesajul OFF (OPRIT). Aparatul a înregistrat solicitarea dumneavoastră şi se va opri în cel mai scurt timp
posibil.

SETĂRI

Dacă vreuna din problemele prezentate în tabel persistă, contactați departamentul de asistență clienți KRUPS.

FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ

MĂSURĂ CORECTIVĂ

Aparatul detectează o eroare: apare un

Opriţi şi deconectaţi aparatul, înlăturaţi cartuşul de filtrare, aşteptaţi un
minut şi reporniţi aparatul.

Toate opţiunile următoare vă permit să rulaţi programele selectate:

Puteţi seta duritatea apei dumneavoastră în intervalul 0 - 4.
A se vedea: „Măsurarea durităţii apei” (în cele de mai jos) prin
apăsarea butoanelor
.

simbol

SETĂRI

Puteţi programa efectuarea unei clătiri automate la fiecare pornire
a aparatului dacă apăsaţi butoanele
şi selectaţi ON
(PORNIT).

Aparatul nu porneşte ulterior apăsării
butonului

.

Râşniţa face un zgomot straniu.

Puteţi alege intervalul de timp după care aparatul dumneavoastră
să se oprească automat (între 15 şi 120 minute, prin apăsarea
butoanelor
).

Puteţi regla temperatura cafelei dumneavoastră alegând între trei
niveluri diferite prin apăsarea butoanelor
.

Duza de abur face zgomot.
Duza de abur a aparatului
dumneavoastră pare a fi înfundată
parţial sau complet.
Duza de abur nu produce deloc spumă
de lapte sau produce o cantitate mică
de spumă de lapte.

Revenire la meniul cu tipuri de cafea.
Măsurarea durităţii apei
Se recomandă să reglaţi aparatul în funcţie de duritatea apei folosite. Pentru a verifica duritatea apei, folosiţi
banda furnizată împreună cu aparatul sau contactaţi compania locală furnizoare de apă.

Nivel de
duritate
° dH

Clasa 0
Foarte moale
< 3°

Clasa 1
Moale
> 4°

Clasa 2
Uşor dură
> 7°

Clasa 3
Dură
> 14°

Clasa 4
Foarte dură
> 21°

°e

< 3,75°

> 5°

> 8,75°

> 17,5°

> 26,25°

°f

< 5,4°

> 7,2°

> 12,6°

> 25,2°

> 37,8°

Setări aparat

0

1

2

3

4

Jetul de abur nu produce deloc abur.

este amplasat deasupra butonului de întreţinere

, indicatorul de

.

Folosind butonul de navigare
, selectaţi simbolul pentru instalarea cartuşului
. Simbolurile
şi butonul de
pornire vor începe să lumineze intermitent.
Aşezaţi un recipient de 0,6 L sub orificiul de evacuare a aburului.
Apăsaţi butonul Start (Start)
. Ciclul de pornire este demarat şi se finalizează în momentul apariţiei meniului cu
tipuri de cafea.

Pentru preparatele realizate pe bază de lapte, folosiţi lapte foarte proaspăt
şi rece, pasteurizat sau UHT. Se recomandă să folosiţi, de asemenea, un
recipient rece. Dacă rezultatele nu se îmbunătăţesc, încercaţi să schimbaţi
marca de lapte.
Goliţi rezervorul şi înlăturaţi temporar cartuşul de filtrare. Umpleţi
rezervorul de apă cu apă minerală bogată în calciu (>100 mg/l) şi efectuaţi
cicluri succesive de producţie de abur.
Verificaţi dacă accesoriul este montat corect la aparat, înlăturaţi-l şi apoi
reconectaţi-l.
Verificaţi dacă furtunul este obstrucţionat sau perforat şi dacă acesta este
racordat corect la accesoriu pentru a evita orice admisie de aer. Clătiţi şi
curăţaţi accesoriul (a se consulta capitolul „Accesoriul auto-cappuccino”).

Sub aparat s-a acumulat apă.

Înainte de a ridica rezervorul, aşteptaţi 15 secunde după evacuarea
cafelei, astfel încât aparatul să îşi finalizeze corect ciclul.
Verificaţi dacă tăviţa de picurare este poziţionată corect în aparat; aceasta
trebuie să fie întotdeauna montată, chiar şi atunci când aparatul nu este
utilizat.
Verificaţi dacă tăviţa de picurare este plină sau nu.
Tăviţa de picurare trebuie să nu fie înlăturată în timpul derulării unui ciclu.

Ulterior golirii colectorului pentru zaţul
de cafea şi curăţării sertarului de cafea,
mesajul de avertizare continuă să fie
afişat.

Reamplasaţi corect sertarul de cafea şi colectorul pentru zaţul de cafea şi
urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Aşteptaţi minimum 8 secunde înainte de a le remonta.

Notă: Pentru a instala cartuşul corect, asiguraţi-vă că urmaţi procedura de instalare de fiecare dată când îl schimbaţi.
(33) Un mecanism care memorează luna când cartuşul a fost schimbat şi înlocuit (după maximum 2 luni): setaţi data
funcţie

În râşniţă sunt prezente corpuri străine. Deconectaţi aparatul anterior
oricărei intervenţii. Verificaţi dacă puteţi extrage corpul străin folosind un
aspirator.
Verificaţi dacă duza de abur este amplasată corect pe elementul de racord
corespunzător.
Asiguraţi-vă că orificiul elementului de racord nu este obstrucţionat de
reziduuri de lapte sau calciu. Desfundaţi orificiile folosind acul furnizat
împreună cu aparatul.

Accesoriul auto-cappuccino produce
spumă în cantitate foarte redusă sau
nu produce deloc.
Accesoriul auto-cappuccino nu aspiră
laptele.

Instalarea filtrului (cartuşul Claris - Aqua Filter System) (32)

folosind cursorul de pe cartuş. Montaţi cartuşul în rezervor (34). În meniul de întreţinere şi setări

Verificaţi fuzibilele şi priza de perete.
Verificaţi dacă cei 2 conectori de alimentare sunt racordaţi corect la aparat
şi la priza de perete.
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FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ
Cafeaua se scurge prea lent.

Apa sau aburul se distribuie în mod
anormal prin orificiul pentru abur.
Rotirea butonului de setare a
măcinării este greoaie.
Espresso-ul sau cafeaua nu este
suficient de fierbinte.
Cafeaua este prea clară sau prea
slabă.

Aparatul nu distribuie deloc cafea.
De ce nu pot rula programul de
detartrare?/De ce aparatul nu îmi
solicită rularea unui ciclu de
detartrare?
În timpul derulării ciclului s-a produs
o pană de curent.

MĂSURĂ CORECTIVĂ
Rotiţi butonul de setare a măcinării către dreapta pentru o granulaţie
mai grosieră a cafelei (aceasta poate depinde de tipul de cafea
utilizat).
Derulaţi unul sau mai multe cicluri de clătire.
Lansaţi un program de curăţare a aparatului (a se vedea „Programul de
curăţare”).
Schimbaţi cartuşul de filtrare a apei Claris Aqua Filter System (a se
vedea „Instalarea filtrului”).
La începerea sau după finalizarea preparării unei băuturi, este posibil să
cadă câteva picături din duza de abur.
Modificaţi setarea privind măcinarea numai în timpul funcţionării
aparatului.
Creşteţi temperatura cafelei din meniul Maintenance and Settings
(Întreţinere şi setări). Încălziţi ceaşca clătind-o cu apă fiartă înainte de a
începe prepararea băuturii.
Nu folosiţi cafea uleioasă, caramelizată sau aromatizată. Verificaţi
dacă mai există boabe de cafea în rezervorul pentru boabe şi dacă
acestea coboară corect.
Reduceţi cantitatea de băutură preparată, sporiţi tăria preparatului.
Rotiţi butonul de setare a măcinării către stânga pentru o granulaţie
mai fină a cafelei.
Preparaţi-vă cafeaua în două cicluri folosind funcţia pentru două ceşti.
În timpul preparării băuturii a fost detectat un incident.
Aparatul este repornit automat şi este pregătit pentru un nou ciclu.
Aparatul solicită rularea unui ciclu de detartrare numai după
prepararea unui anumit număr de băuturi folosind aburul.

Aparatul va reporni automat în momentul reconectării.

Pericol: Numai tehnicienii calificaţi sunt autorizaţi să efectueze reparaţii la reţeaua de cablurile electrice şi la
reţeaua electrică. Dacă această instrucţiune nu este respectată, persoana care le efectuează se supune riscului
de deces prin electrocutare! Nu utilizaţi niciodată aparate care sunt vizibil deteriorate!
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