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Semnale luminoase
Golire colector Umplere
de zaț
rezervor

Curățare

Calcar

Semnificații

Pornit/oprit

Aparatul este gata pentru un ciclu de cafea sau abur.
Pâlpâire lentă: dispozitivul se află în faza de preîncălzire sau într-un
ciclu de inițializare.
Pâlpâire dublă: un ciclu de 2 cafele se află în pregătire.
Informații suport despre produs în modul de reglaj al parametrilor de
funcționare.
Goliți colectorul de zaț (ciclul de 2 cafele este în curs de
desfășurare).
Goliți colectorul de zaț + curățați sertarul + goliți tăvița de scurgere.
Verificați să nu lipsească sau să fie incorect poziționat colectorul de
zaț. Verificați să nu lipsească sau să fie incorect poziționată tăvița
de curățare
Reglare duritate apă.
Umpleți rezervorul cu apă. Verificați să nu lipsească sau să fie
incorect poziționat rezervorul de apă.
Ciclul de cafea a fost întrerupt din lipsa apei. Umpleți rezervorul cu
apă.
Reglare conectare automată auto off.
Program de curățare solicitat sau în curs.
Program de curățare: pregătirea ciclului de curățare sau de clătire.
Reglarea temperaturii cafelei.
Program de îndepărtare a calcarului solicitat sau în curs.
Program de îndepărtare a calcarului: pregătirea ciclului de
îndepărtare a calcarului sau de clătire.
Ciclu de clătire sau ciclu de îndepărtare a calcarului: solicitați
golirea rezervorului de apă, clătiți-l și umpleți-l cu apă proaspătă.
Solicitare clătire de lungă durată.
Clătire de lungă durată în desfășurare.
Pâlpâire constantă: anomalie de funcționare.
: Led stins
: Led aprins

Led intermitent
Led dublu-intermitent

Semnale de avertizare
Goliți colectorul de zaț, tăvița de scurgere și sertarul de cafea; lumina va rămâne aprinsă dacă colectorul de zaț * nu
este introdus corect, sau dacă a fost pus la loc 4 secunde mai târziu.
Umpleți rezervorul de apă
CLEAN Începeți curățarea
CALC Începeți îndepărtarea calcarului
CLEAN + CALC Efectuați o clătire de lungă durată
1
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Stimate Client,
Vă mulțumim că ați cumpărat aparatul Krups Espresseria Automatic. Suntem siguri că vă veți bucura atât de calitatea cafelei pe
care o face, cât și de cât de ușor este de utilizat.
Fie că doriți o doză scurtă sau puternică de ristretto, un espresso bun, o lungo mare și mai slabă, sau un cappuccino cremos,
aparatul automat de cafea / espresso a fost proiectat astfel încât vă puteți bucura de aceeași calitate acasă, ca și cea de la
bistro, indiferent de momentul zilei și de-a lungul unei săptămâni.
Datorită Sistemului său Termobloc, pompei de 15 bar și pentru că folosește boabe de cafea naturală, care sunt măcinate chiar
înainte de prepararea cafelei, Espresseria Automatic vă va oferi o băutură care conține aromă deplină, cu o spumă cremoasă
maroniu-aurie fină, produsă de uleiurile naturale din boabele de cafea.
Pentru a obține un espresso exact la temperatura potrivita și o spumă cremoasă compactă plăcută, vă sfătuim să preîncălziți
ceașca. După câteva cicluri de probă, veți găsi tipul de amestec și aroma boabelor de cafea care se potrivesc gustului
dumneavoastră. Calitatea apei utilizate este, evident, un alt factor esențial al cafelei obținute.
Asigurați-vă că apa este proaspătă de la robinet (contactul cu aerul tinde să o altereze), fără mirosuri de clor și relativ rece.
Cafeaua espresso este mai bogată în arome decât o cafea obișnuită la filtru. În ciuda gustului mai puternic, de lungă durată,
espresso conține, de fapt, mai puțină cofeină decât cafeaua la filtru.

IMPORTANT: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție înainte de prima utilizare a aparatului și păstrați-le pentru informare: utilizarea incorectă
a aparatului va exonera KRUPS de orice responsabilitate.
Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în aplicații casnice și similare: (maximum 3000 de cicluri pe an), cum ar fi:
- zonele de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru:
- gospodării
- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tip cazare și mic dejun.
Cu toate acestea, dacă este utilizat în mediile de mai sus, produsul nu va fi acoperit de garanția producătorului.
Așezați-l pe o suprafață plană, stabilă, rezistentă la căldură, departe de sursele de căldură și de stropii de apă.
Conectați aparatul numai la o priză cu împământare. Verificați dacă tensiunea de alimentare indicată pe eticheta produsului
corespunde cu cea a instalației dumneavoastră electrice.
Asigurați-vă să nu puneți aparatul pe o suprafață fierbinte, cum ar fi o placă fierbinte sau să-l folosiți aproape de o flacără
neizolată.
Scoateți imediat ștecherul din priză dacă observați orice problemă în timp preparării cafelei.
Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul.
Nu puneți mâna sau cablul de alimentare pe părțile fierbinți ale aparatului.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
lipsite de experiență și cunoștințe, dacă nu au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu aparatul.
Din motive de siguranță, nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Apelați la un centru de
reparații autorizat KRUPS pentru înlocuirea cablului de alimentare.
Consultați întotdeauna instrucțiunile atunci când eliminați calcarul din aparat.
Protejați aparatul împotriva umidității și înghețului.
Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat. În acest caz, apelați la un centru de reparații
autorizat KRUPS pentru examinarea aparatului (a se vedea lista din manualul KRUPS Service).
În afară de curățare și de îndepărtarea calcarului în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a aparatului, orice intervenție
asupra aparatului trebuie să fie efectuată de către un centru de reparații autorizat Krups.
Din motive de siguranță, folosiți doar accesorii și consumabile autorizate de KRUPS pentru aparatul dumneavoastră.
Orice eroare de branșament anulează garanția.
Scoateți aparatul din priză de îndată ce nu îl mai utilizați pe o perioadă îndelungată de timp și atunci când îl curățați.
Vi se recomandă să nu folosiți prize multiple și / sau prelungitoare.
Nu puneți apă în recipientul de cafea boabe și / sau sub trapa de întreținere.
Atenție la direcția duzei de abur, deoarece aburul poate provoca arsuri.
Neasigurarea eliminării calcarului, neefectuarea curățării și a întreținerii periodice sau prezența unor corpuri străine în râșniță vor
determina anularea garanției.
Limite de utilizare
Această mașină Espresso trebuie să fie utilizată numai pentru prepararea espresso sau cafelei, pentru spumarea laptelui și
încălzirea lichidelor. Acest produs a fost conceput numai pentru uz casnic. Pentru utilizarea comercială, utilizarea
necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate, iar garanția nu se va
aplica.
Numai pentru uz casnic
Durata garanției depinde de legislația din țara dumneavoastră, cu un maxim de 3000 de cicluri pe an. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic și nu este potrivit pentru uz comercial sau profesional. Acest produs a fost conceput numai pentru uz
casnic. Pentru orice uz comercial, utilizare necorespunzătoare sau nerespectare a instrucțiunilor, producătorul nu își asumă
responsabilitatea, iar garanția nu se va aplica.
Garanția nu se aplică în cazul defecțiunilor și defectelor care rezultă din utilizarea neglijentă, repararea de către persoane
neautorizate, precum și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Garanția nu se aplică dacă nu au fost respectate toate
instrucțiunile de operare și de întreținere ale Krups sau dacă se utilizează agenți de curățare sau îndepărtare a calcarului care
nu sunt conformi cu specificațiile originale KRUPS sau dacă nu se utilizarea filtrul de apă Claris Aqua Filter System, în
conformitate cu instrucțiunile Krups. Uzura anormală și uzura pieselor (discurile râșniței, supapele, garniturile) nu fac obiectul
garanției și nici defecțiunile cauzate de pătrunderea obiectelor străine în moara de măcinare (de exemplu lemn, pietre, piese din
material plastic, etc).
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ACCESORII (VÂNDUTE SEPARAT)
F 088 Cartuș filtre apă Claris - Aqua Filter System (se cumpără separat) - Fig. 28.
XS 4000 KRUPS Lichid de curățare pentru sistemul Cappuccino (se cumpără separat) - Fig. 29.
XS6000 Set Auto-Cappuccino (se cumpără separat) - Fig. 30.
F 054 Pudră pentru detartraj (o punguță inclusă) - Fig. 31.
XS 3000 Pachet de 10 tablete de curățare (două tablete incluse) - Fig. 32.
Acest aparat trebuie utilizat numai cu accesoriile KRUPS pentru ca garanția să fie valabilă.
DESCRIERE
A Mâner / capac rezervor de apă
2 Buton rotativ pentru cantitatea de cafea
B Rezervor de apă
N Buton pentru aburi
C Instrucțiuni speciale de întreținere
O Tastă și semnalizare luminoasă pornit/oprit
D Tavă de curățare
P Buton rotativ pentru cantitatea de cafea
E Colector zaț
Q Avertizare luminoasă „goliți zațul― și „goliți tăvița
F Valvă scurgere cafea cu mâner de reglare a înălțimii
de scurgere―
G Grătar și tăviță detașabile pentru colectarea picăturilor R Avertizare luminoasă „Umpleți rezervorul cu apă‖
H Capac recipient cafea boabe
S Tastă cafea tare
1 Recipient cafea boabe
T Tastă cafea standard
I Buton de reglare a gradului de măcinare
U Avertizare luminoasă detartraj
J Râșniță cu lamele metalice
V Avertizare luminoasă curățare
K Orificiu de curățare
W Avertizare luminoasă clătire/întreținere
L Afișaj digital de reglare a parametrilor
X Duză de aburi
M Grătar pentru cești
Y Plutitoare nivel al apei

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Măsurarea durității apei
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată sau dacă ați observat o modificare în duritatea apei, este
recomandabil să adaptați aparatul la nivelul de duritate a apei. Pentru a determina duritatea apei, folosiți
testerul livrat împreună cu aparatul sau adresați-vă companiei de distribuție a apei.

°f
° dH
°e

0
foarte slabă
< 5,4°
<3°
< 3,75°

1
slabă
> 7,2°
> 4°
> 5°

2
duritate medie
> 12,6°
> 7°
> 8,75°

3
dură
>25,2°
> 14°
>17,5°

4
foarte dură
> 37,8°
> 21°
> 26,25°

Reglaje

0

1

2

3

4

Gradul durității

Umpleți un vas cu apă și introduceți testerul
După 1 minut va apărea nivelul durității (apa dură moderat) - Fig. 1 și 2.
Vă sfătuim ca, pentru optimizarea gustului și a duratei de viață a aparatului să utilizați cartușe Claris —Aqua
Filter System, vândute ca accesoriu.
Fig. 3: Mecanism de indicare a lunii în care a fost montat cartușul și când trebuie înlocuit (după maximum 2
luni). Instalarea cartușului în aparat. La prima utilizare, amplasați cartușul pe fundul rezervorului. - Fig. 4
Plasați un recipient sub duza de aburi. Lăsați să se scurgă 300 ml de apă apăsând butonul de clătire o dată
timp de cel puțin 3 secunde. Puteți repeta această operație, dacă doriți.
■
Cartușul Claris trebuie înlocuit după aproximativ fiecare 50 de litri de apă sau la fiecare două luni cel puțin.
Reglaje
Conectați aparatul la rețeaua electrică, dar nu-l porniți.
Ridicați grătarul pentru cești apăsând pe partea din spate pentru a-l înclina.
Apăsați simultan butoanele „Service‟ și
- Fig. 5.
Afișajul digital pentru reglarea parametrilor se află sub trapa de întreținere - Fig. 6
Uitați-vă în jos pe verticală la partea de jos a ferestrei - Fig. 7.
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Reglarea durității apei
■
Aparatul este setat anterior din fabrică pentru nivelul de duritate 3.
Avertizorul „Rezervor de apă‖

se va aprinde.

Apăsați butonul
- Fig. 8 de atâtea ori cât este necesar pentru a selecta nivelul de duritate a apei pe care o
folosiți: 0 = foarte slabă, 1 = slabă, 2 = duritate medie, 3 = dură, 4 = foarte dură.
Reglarea temperaturii cafelei
■
Aparatele sunt setate anterior în fabrică la nivelul 2 de temperatură medie.
Apăsați butonul abur
va aprinde.

pentru a trece în modul de reglare a temperaturii cafelei: Avertizorul luminos „calc“ se

Apăsați butonul
- Fig. 8 de câte ori este nevoie pentru a selecta temperatura dorită a cafelei: 1,2 sau 3.
Reglarea mecanismului de închidere automata a alimentării electrice (auto off)
■
Aparatul este setat anterior în fabrică pentru o durată de 1 oră
Există posibilitatea de a închide automat aparatul după un anumit număr de ore.
Apăsați butonul abur
aprinde.
Apăsați butonul
4 H.

pentru a intra în modul de reglare a cuplării automate: Avertizorul luminos „clean‟ se va
- Fig. 8 de câte ori este nevoie pentru a selecta durata dorită: 1 = 1 H, 2 = 2 H, 3 = 3 H, 4 =

În fiecare dintre etape puteți înregistra în memoria aparatului aceste reglaje apăsând tasta
dacă ați terminat
de introdus propriile reglaje (cele 4 avertizoare vor clipi intermitent de 2 ori), sau să urmați procedurile.
Memorarea acestor reglaje rămâne valabilă chiar și în caz de pană de curent. Puteți modifica aceste reglaje în
orice moment, repetând aceste operații.
Pregătirea aparatului
Scoateți și umpleți rezervorul cu apă - Fig. 9.
Reașezați rezervorul în poziție apăsând ferm și închideți capacul - Fig. 10
Deschideți capacul recipientului de măcinare. Turnați boabele de cafea - Fig. 11
Închideți capacul râșniței.
■
Nu umpleți rezervorul de apă cu apă caldă, lapte sau orice alt lichid. Dacă porniți aparatul când rezervorul
de apă nu este în poziție sau este incomplet umplut (sub nivelul minim), avertizorul „umpleți rezervorul― se va
aprinde, iar pregătirea cafelei espresso sau a cafelei obișnuite va fi pentru moment imposibilă.
NU UMPLEȚI RECIPIENTUL PENTRU CAFEA CU CAFEA RÂȘNITĂ.
Se recomandă să nu folosiți boabe de cafea uleioase, caramelizate sau cu arome în acest aparat. Acest tip de
boabe poate afecta aparatul.
Asigurați-vă că niciun corp străin, cum ar fi pietricelele din boabele de cafea, nu a intrat în râșniță, deoarece orice
avarii provocate de prezența corpurilor străine nu vor fi acoperite de garanție.
Nu puneți apă în râșnița de cafea.
Pentru a evita scurgerile de apă pe masa dumneavoastră de lucru, sau pentru a nu risca să vă ardeți, nu uitați să
instalați tăvița de scurgere.
Verificați ca rezervorul de apă să fie curat.
Clătirea circuitelor
Porniți aparatul apăsând butonul
- Fig. 12. Semnalul luminos
va clipi intermitent în timpul ciclului de
preîncălzire și inițializare.
Clătirea circuitului de cafea:
Așezați un vas sub valvele de scurgere a cafelei apoi apăsați butonul „Service‖ - Fig. 13 rapid pentru a începe
ciclul de clătire a circuitului de cafea, care se va opri automat după aproximativ 40 ml.
Clătirea circuitului de aburi:
Așezați un vas sub duza de aburi și apăsați butonul „Service‖ timp de 3 secunde pentru a începe ciclul de clătire
a circuitului de aburi, care se va opri automat după aproximativ 300 ml.
■
Este preferabil să efectuați clătirea celor 2 circuite după mai multe zile de nefolosire a aparatului.
De fiecare dată când puneți aparatul în priză, acesta va efectua un ciclu de inițializare.
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Pregătirea râșniței
Puteți ajusta puterea gustului cafelei dumneavoastră prin reglarea fineții de râșnire a boabelor de cafea. Cu cât
bobul de cafea este mai fin râșnit, cu atât cafeaua obținută va fi mai tare și mai cremoasă. Reglați finețea dorită
de râșnire prin rotirea butonului „Reglarea fineții de râșnire‖. Rotiți spre stânga pentru o râșnire fină. Rotiți spre
dreapta pentru o râșnire grunjoasă.
REGLAJUL NU TREBUIE VARIAT DECÂT ÎN TIMPUL RÂŞNIRII.
Nu forțați butonul de reglaj al râșniței.
PREGĂTIREA UNUI ESPRESSO ŞI A UNEI CAFELE LUNGI
APARATUL ESTE CONCEPUT ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU CAFEA BOABE.
În timpul pregătirii primei cafele sau după o perioada îndelungata în care aparatul nu a mai fost folosit,
sau după o procedură de curățare sau detartrare, prin duza de aburi vor ieși aburi și puțină apă caldă
(amorsare automată).
Dacă valvele pentru cafea sunt reglate la o înălțime prea mare, comparativ cu mărimea ceștilor, există
riscul să vă stropiți sau să vă opăriți.
Pregătirea unui espresso
De fiecare dată când puneți aparatul în priză, acesta va efectua un ciclu de inițializare.
Apăsați butonul
inițializare.

.

Semnalul luminos va clipi intermitent în timpul pre-încălzirii aparatului și a ciclului de

Semnalul luminos
va rămâne aprins.
Așezați o cană sub duza pentru cafea – Fig. 14. Puteți ridica sau coborî duza, în funcție de mărimea cănii.
Selectați tasta
pentru a obține un espresso tare și tasta
Puteți modifica cantitatea de apă în orice moment - Fig. 16.

pentru un espresso standard - Fig. 15.

Pentru a opri jetul de apă, puteți fie să reatașați tastele.
sau
, fie să rotiți butonul spre poziția minimă.
Pregătirea unei cafele
■
Cafeaua măcinată este umezită cu puțină apă caldă, după etapa de râșnire. După câteva momente, va începe
percolarea propriu-zisă. Dacă doriți să obțineți o cafea mai tare vă recomandăm să împărțiți ciclul în 2
sensuri de separare. Exemplu: 2 cicluri a 70ml pentru o cafea de 140ml.
NU ÎNDEPĂRTAȚI SERTARUL DE APĂ ÎNAINTE DE FINALIZAREA CICLULUI DE PREPARARE (15 sec după
ultima picătură de cafea)!
Funcția 2 cești
Aparatul vă permite să pregătiți 2 căni de cafea sau espresso. Aveți grijă să nu scoateți ceștile după primul ciclu.
Aparatul este pregătit, iar semnalul luminos
va rămâne aprins.
Așezați ceștile sub cele două duze pentru cafea - Fig. 17. Puteți ridica sau coborî duzele, în funcție de mărimea
ceștilor.
Selectați tasta
sau tasta
în funcție de opțiune, printr-o dublă apăsare scurtă. Semnalul luminos
se aprinde, clipind de două ori pentru a vă informa că ați ales opțiunea „două cești―.
Aparatul va efectua, în mod automat, două cicluri complete pentru pregătirea cafelei.
Dacă apăsați mai întâi tasta

și apoi

(sau invers), cea de a 2-a acțiune nu va fi luată în considerare.
OBŢINEREA ABURILOR

Aburii servesc la pregătirea spumei de lapte, pentru a pregăti de exemplu un cappuccino sau o cafea cu lapte,
sau pentru a încălzi lichide. Cum producerea aburilor implică o temperatură mai ridicată decât în cazul pregătirii
unui espresso, aparatul asigură o fază de preîncălzire, suplimentară pentru funcția aburi.
Apăsați tasta
Semnalul luminos

- Fig. 18.
va clipi în timpul etapei de preîncălzire.

După finalizarea etapei de preîncălzire, semnalul
funcției aburi, apăsând tasta

va rămâne aprins continuu și puteți începe activarea

.

Apăsați butonul
pentru a întrerupe ciclul.
ATENȚIE ÎNSĂ, CICLUL NU SE ÎNTRERUPE IMEDIAT.
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Producerea spumei
■
Vă recomandăm să folosiți lapte pasteurizat sau UHT, care a fost deschis recent. Laptelui netratat nu dă cele mai bune
rezultate. După utilizarea funcției de abur, duza poate fi fierbinte, recomandăm să așteptați câteva momente pentru a-l
putea manevra.
Vărsați laptele într-un vas. Introduceți duza în lapte - Fig. 19.
Inițiați funcția de abur așa cum s-a explicat în paragraful de mai sus
În momentul în care ați obținut spuma de lapte... - Fig. 20 … …

apăsați din nou tasta

pentru a opri ciclul.

Pentru îndepărtarea urmelor de lapte de pe duza de aburi, așezați un vas sub duză și apăsați tasta

. Lăsați aburii

să iasă timp de cel puțin 10 secunde și apăsați tasta din nou
pentru a opri procesul.
Duza pentru aburi este demontabilă pentru a permite curățarea acesteia în profunzime. Spălați cu un pic de apă și
detergent neabraziv cu ajutorul unei periuțe. Clătiți și uscați - Fig. 21. Înainte de re-instalare, asigurați-vă că găurile de
ieșire ale aerului nu sunt obturate cu reziduuri de lapte. Dacă este necesar, destupați-le cu ajutorul unui ac - Fig. 22.
Nu curățați duza de abur în mașina de spălat vase.
■
Pentru întreruperea funcției „abur― puteți apăsa pe oricare dintre taste. Atenție! Duza poate fi fierbinte. Dacă duza este
înfundată, folosiți un ac subțire pentru a o destupa. Durata maximă de producere a aburilor per ciclu este limitată la 2
minute.
ÎNTREȚINEREA APARATULUI
Golirea colectorului de zaț, a sertarului și a tăviței de scurgere
Dacă se aprinde semnalul
, scoateți, goliți și curățați tăvița de scurgere.
Scoateți, goliți și curățați colectorul de zaț.
Scoateți sertarul de curățare.
Tăvița de scurgere este dotată cu flotoare care vă indică când trebuie să o goliți.
După scoaterea colectorului de zaț, va trebui să-l goliți complet, pentru a evita umplerea acestuia.
Semnalul

rămâne aprins dacă colectorul de zaț nu a fost așezat corespunzător în poziție sau dacă a fost

repus în poziție la mai puțin de 4 secunde după golire. În timp ce semnalul
este aprins sau intermitent nu
puteți pregăti espresso sau cafea. Colectorul de zaț are o capacitate maximă de 9 cafele.
Clătirea circuitele: a se vedea pagina 14
Programul de curățare a aparatului - durată totală: aproximativ 20 de minute
Atunci când trebuie să efectuați curățarea, aparatul vă va avertiza automat prin aprinderea semnalului „curățare― (de
exemplu, la aproximativ fiecare 300 de cafele sau espresso).
Atenție! Pentru a beneficia de condițiile de garanție, este esențial să efectuați ciclul de curățare a aparatului
atunci când aparatul semnalizează acest lucru. Asigurați-vă că urmați procedura îndeaproape, pas cu pas.
Când semnalul este aprins, puteți continua utilizarea aparatului, dar este indicat să efectuați programul de curățare cât
mai curând posibil.
Apăsați butonul „service” pentru lansarea ciclului de curățare. Semnalul „curățare‖ și

va fi intermitent.

Scoateți și curățați sertarul. Reașezați în poziție - Fig. 23.
Goliți și curățați colectorul de zaț apoi reașezați în poziție - Fig. 24. Semnalul
se va stinge.
Scoateți și curățați tăvița de scurgere - Fig. 25
Scoateți, umpleți și reașezați în poziție rezervorul de apă.
Așezați un vas cu o capacitate de cel puțin 0,6 l sub valvele pentru cafea. - Fig. 26.
Deschideți trapa de întreținere și introduceți pastila de curățare KRUPS (XS3000) în deschidere - Fig. 27.
Apăsați tasta „Service― pentru lansarea ciclului de curățare.
1 – Ciclul de curățare ± 10 mn
Semnalul „curățare― rămâne aprins. Ciclul de curățare se va derula în mod automat. Pompa aspiră apa cu intermitențe.
Durata acestei operațiuni este de circa 10 minute, iar semnalul „curățare― va începe să clipească din nou.
Goliți vasul cu apă folosită și reașezați-l sub duzele pentru cafea.
Apăsați din nou tasta „Service― pentru a lansa primul ciclu de curățare.
2 - Prima clătire ± 5 mn
Semnalul „curățare― nu mai clipește. Programul se derulează. Un prim ciclu de clătire se va derula în mod automat.
Acesta permite clătirea aparatului și îndepărtarea resturilor de detergent. Acest prim ciclu durează circa 5 minute. La
terminare, semnalul „curățare― începe să clipească din nou.
Goliți vasul cu apă folosită și reașezați-l sub duzele pentru cafea.
Apăsați din nou tasta „Service― pentru a lansa un al doilea ciclu de clătire.
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3 – A doua clătire ± 5 mn
Semnalul „curățare― va rămâne aprins. Un al doilea ciclu de clătire se va derula în mod automat circa 5
minute. După terminarea celui de al doilea ciclu de clătire, semnalul „curățare― se stinge.
Scoateți și goliți vasul cu apă reziduală.
Goliți tăvița de scurgere și reașezați-l în poziție.
Umpleți rezervorul de apă.
Aparatul dvs. este pregătit pentru o nouă utilizare.
■Dacă la pornirea programului nu aveți destulă apă în rezervor, veți fi avertizați prin aprinderea semnalului
.
Adăugați cantitatea de apă necesară în rezervor și ciclul de curățare se va declanșa automat.
Dacă aparatul nu este conectat la priză în timpul ciclului de curățare sau în cazul unei pene de curent,
programul de curățare trebuie reluat de la primul pas. Acest lucru este obligatoriu din motivele implicate de
clătirea circuitului de apă. În acest caz, trebuie să folosiți o altă pastilă de curățare. Efectuați foarte bine ciclul
total de curățare pentru a evita riscurile de intoxicare (apelați la medic în cazul în care ingerați soluția de
curățare)
Ciclul de curățare este un ciclu continuu, de aceea nu atingeți duzele pentru cafea în timpul derulării acestui
ciclu.
Nu folosiți decât pastilele de curățare KRUPS (XS3000). Nu ne vom angaja nicio responsabilitate pentru
defecțiunile ce rezultă din utilizarea unei alte mărci de pastile.
Puteți achiziționa tabletele de curățare de la centrele service Krups.
Programul de îndepărtare a calcarului - durată totală: circa 22 minute.
Cantitatea de depuneri de calcar depinde de duritatea apei utilizate. Atunci când trebuie să efectuați un ciclu
de detartraj, aparatul vă va avertiza automat, prin aprinderea semnalului „calc‖.
Acest program este disponibil doar în cazul în care este solicitat de aparat.
Atenție! Pentru păstrarea valabilității garanției, este imperativ necesar să efectuați ciclul de detartrare
al aparatului atunci când aparatul semnalizează acest lucru. Asigurați-vă că urmați procedura
îndeaproape, pas cu pas. Când semnalul este aprins, puteți continua utilizarea aparatului, dar este indicat să
efectuați programul cât mai curând posibil.
Dacă aparatele dumneavoastră sunt dotate cu cartușele Claris - Aqua Filter System, vă rugăm să
scoateți cartușul în timpul operației de detartraj.
Vă rugăm să vă asigurați că suprafața de lucru este protejată pe parcursul ciclului de curățare sau
detartraj, în special cea de marmură, piatră sau lemn.
Activați programul de detartraj apăsând tasta „service‖. Semnalele „calc‖ și
vor fi intermitente.
Scoateți și curățați tăvița de scurgere.
Așezați un vas cu o capacitate de cel puțin 0,6 l sub duzele de cafea cât și sub duzele pentru aburi.
Goliți rezervorul și umpleți-l cu apă călduță până la marcajul „calc‖.
Dizolvați un pliculeț cu detartrant Krups F054 (40g).
Utilizați numai produsele de detartraj KRUPS. Produsele de detartraj sunt disponibile în centrele service
KRUPS.
Nu ne vom angaja nicio responsabilitate în caz de defecțiuni cauzate de utilizarea altor produse.
Reașezați în poziție rezervorul de apă. Semnalul
1- Ciclu de detartrare ± 10 mn

se stinge, iar 'calc' nu va mai clipi.

Semnalul „calc‖ nu mai clipește. Ciclul de detartrare este demarat și se va derula în sistem automat. Pompa va
aspira apă cu intermitențe și o va evacua prin duza pentru cafea și apoi prin cea pentru aburi. Durata acestui
ciclu este de circa 10 minute.
Când ciclul este finalizat, semnalele
și „calc‖ vor clipi.
2 – Prima clătire ± 6 mn
O primă clătire este necesară pentru eliminarea tuturor resturilor de soluție anti-calcar. Ciclul se derulează
automat. Durata este de circa 6 minute.
Goliți vasul cu apă reziduală.
Goliți și curățați tăvița de scurgere și așezați-o la loc împreună cu vasul.
Goliți, curățați și clătiți rezervorul de apă și umpleți-l până la nivelul „Maximum‖.
Reașezați în poziție rezervorul de apă. Semnalul „calc‖ va clipi și semnalul
se va stinge.
Apăsați tasta „Service‖, iar semnalul „calc‖ va rămâne aprins. Ciclul automat va dura 6 minute.
3 – A doua clătire
La terminarea primului ciclu de clătire, semnalul „calc‖ va clipi intermitent. Un al doilea ciclu de clătire va porni
automat, timp de 6 minute.
Scoateți recipientul cu apă reziduală și tăvița de scurgere și reașezați-le în poziție.
Apăsați din nou tasta „Service‖. Semnalul „calc‖ va rămâne aprins
Un al doilea ciclu de pornire se va declanșa automat timp de 6 minute.
După finalizarea celui de-al doilea ciclu de clătire, semnalul „calc‖ se va stinge
Goliți tăvița de scurgere și apoi reașezați-o în poziție.
Goliți și reumpleți rezervorul de apă.
Aparatul dumneavoastră este pregătit pentru o nouă utilizare.

7

KR_ESPRESSO_EA80_EE_C)A21003_Mise en page 1 0)12/13 13:58 Pagina 8
■
Dacă la pornirea programului nu aveți destulă apă în rezervor, veți fi avertizați prin aprinderea
semnalului
.
Adăugați cantitatea de apă necesară în rezervor și ciclul de detartrare se va declanșa automat.
În cazul unei pene de curent va trebui să relansați procesul de la început.
Asigurați-vă că efectuați ciclul total de curățare foarte bine, pentru a nu vă intoxica.
Ciclul de detartraj este continuu, așa că nu băgați mâna sub duzele de cafea în timpul acestui proces..
Programul lung de clătire
Dacă este necesară o clătire îndelungată, aparatul vă avertizează prin semnalele „curățare‖ și „calc‖.
Scoateți, umpleți și reașezați în poziție rezervorul de apă.
Așezați un vas cu o capacitate de cel puțin 0,15 l sub duzele de cafea și cele de aburi.
Demarați programul de curățare îndelungată apăsând butonul „Service‖.
În momentul în care s-a finalizat ciclul, semnalele „curățare‖ și „calc‖ se vor stinge
MUTAREA APARATULUI
Păstrați ambalajul și refolosiți-l pentru a muta aparatul.
În cazul scăpării aparatului neambalat, vă recomandăm să îl aduceți într-un centru service autorizat.
APARAT AFLAT LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE FUNCŢIONARE
Protejați mediul!
Aparatul conține numeroase materiale care se pot refolosi.
Duceți aparatul într-un centru de colectare.
PROBLEME ȘI REMEDII
Aparatul nu se aprinde după
apăsarea butonului

.

Verificați ca ștecherul cablului de alimentare să fie bine conectat la
priză.

Apa sau aburul ies din duza de Dacă este folosită de multe ori, pot ieși câteva picături de apă din
abur în mod neașteptat.
duza de abur.
Espresso sau cafeaua nu sunt Schimbați reglajul temperaturii cafelei. Încălziți ceștile clătind-le cu
suficient de calde.
apă caldă.
Cafeaua este prea slabă sau
nu este suficient de tare.

Verificați dacă compartimentul de cafea conține cafea și dacă
funcționează corect.
Evitați utilizarea cafelei uleioase, caramelizate sau aromate.
Reducerea cantitatea selectată cu ajutorul butonului.

Selectați butonul
.
Rotiți butonul pentru reglarea gradului de râșnire la stânga pentru a
obține o râșnire mai fină.
Preparați cafeaua în două cicluri separate, folosind funcția 2 cești.
Cafeaua se scurge foarte lent. Rotiți spre dreapta butonul de măcinare pentru o cafea mai grunjoasă
(poate depinde de tipul de cafea utilizat). Desfășurați unul sau mai
multe cicluri de clătire.
Cafeaua nu este destul de
Întoarceți, butonul pentru reglarea fineței cafelei la măcinare spre
cremoasă.
stânga pentru a obține o compoziție mai fină. (poate depinde de tipul
de cafea utilizat)
Schimbați cartușul Claris Aqua Filter System (urmând procedura de
instalare de la pagina 13).
Desfășurați unul sau mai multe cicluri de clătire.
Aparatul nu a produs nicio
În procesul de preparare a cafelei s-a identificat un incident. Aparatul
cafea
re-inițializează în mod automat și este gata pentru un nou ciclu.
Ați utilizat cafea măcinată în loc Aspirați cu ajutorul aspiratorului cafeaua măcinată din rezervorul de
de cafea boabe.
cafea boabe.
Râșnița produce un zgomot
Există riscul prezenței corpurilor străine în râșniță.
ciudat.
Contactați service-urile Krups.
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Butonul de reglaj al râșniței
este dificil de rotit.

Modificați reglajul râșniței numai atunci când este în funcțiune.

Aparatul nu produce abur prin După ce ați stins și răcit aparatul:
duze.
Asigurați-vă că vârful duzei de abur este atașat. Asigurați-vă că duza
de abur nu este înfundată la aerator (dacă este necesar, curățați
aeratorul duzei de abur cu acul furnizat). Goliți rezervorul și scoateți
filtrul Claris. Umpleți rezervorul cu apă minerală bogat în calciu (>
100 mg / l sau 0.015 oz / galon), este posibil să dureze până la 5 - 10
cicluri de abur la 60 secunde pentru ca fiecare ciclu să obțină un jet
continuu de aburi. După ce ați obținut un jet continuu de aburi, nu
trebuie să mai utilizați acest tip special de apă.
Laptele nu produce suficientă Folosind acul furnizat deblocați orificiul de aer din partea de sus a
spumă
duzei, dacă este necesar.
Folosiți un recipient rece și lapte care a fost deschis recent.
Încercați să schimbați tipul de lapte dacă nu funcționează (UHT sau
pasteurizat).
Spuma de lapte este prea
Verificați dacă cele 2 capete ale tubului mic din oțel inoxidabil din
spumoasă.
partea flexibilă a duzei de abur sunt montate împreună în mod
adecvat.
Accesoriul Auto-Cappuccino nu Verificați ca tubul care intră în lapte să nu fie blocat.
aspiră laptele (accesoriu
Verificați ca tubul să fie bine conectat în accesoriu pentru a evita
vândut separat)
scăpările de aer.
După oprirea și răcirea aparatului, deblocați orificiile accesoriului cu
un ac.
Programul de curățare sau
Aceste programe nu funcționează decât atunci când aparatul le cere
detartrare nu pornește.
(semnalul „curățare” sau „calc‖ este aprins).
După umplerea rezervorului de Verificați buna poziționare a rezervorului.
Verificați dacă flotorul de pe fundul rezervorului se mișcă liber.
apă, semnalul
rămâne
Clătiți rezervorul și dacă este cazul detartrați-l.
aprins.
După golirea colectorului de
Scoateți colectorul, asigurați-vă că este gol, așteptați 6 secunde și
reașezați-l în poziție.
zaț, semnalul
rămâne
Verificați dacă sertarul este bine pus în poziție.
aprins.
O până de curent s-a produs în Aparatul se reinițializează automat în momentul conectării la tensiune
timpul funcționării
și este gata pentru un nou ciclu de funcționare.
Există apă sau cafea sub
aparat.

Cele 4 semne de avertizare
clipesc în permanență.

Tăvița de scurgere s-a umplut și a dat pe dinafară: goliți și curățați
sertarul de curățare.
Verificați dacă tăvița de scurgere este montată corect.
Nu scoateți rezervorul de apă înainte de sfârșitul ciclului.
Scoateți aparatul din priză, înlăturați cartușul Claris, așteptați 20 sec.
și reintroduceți cablul în priză.
Dacă defectul persistă, înregistrați cifra care apare pe afișaj, sub
tăvița pentru cești și contactați un centru pentru clienți Krups.
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Iată câteva rețete pe care le puteți realiza cu ajutorul Espresseria Automatic:
Cappuccino
Pentru un cappuccino ca la carte, cantitățile necesare sunt următoarele: 1/3 lapte cald, 1/3 cafea și 1/3 spumă de
lapte.
Caffe Latte
Pentru preparare, cantitățile pentru ceea ce deseori se mai numește și Latte Macchiato, sunt următoarele: 3/5 lapte
cald, 1/5 cafea, 1/5 spumă de lapte.
- Pentru aceste preparate pe bază de lapte, utilizați de preferință lapte semi-degresat, proaspăt (scos de la frigider,
ideal la o temperatură între 6 și 8°C).
- Puteți adăuga cacao deasupra.
Cafe Creme
- Pregătiți un espresso clasic într-o cană mare.
- Adăugați un strop de frișcă.
Cafe corretto*
Pregătiți o ceașcă de espresso ca de obicei.
Pentru gust, adăugați 1/4 or 1/2 lichior de coniac.
- Puteți folosi, de asemenea, anason, brandy, Sambuca, Kirsch sau Cointreau.
- Există numeroase posibilități pentru înnobilarea unui espresso.
- Folosiți-vă creativitatea.
Lichior de cafea*
Amestecați într-o sticlă de 0,75 l, trei cești de espresso, 250 g zahăr brun și 1/2 l de coniac sau Kirsch.
Lăsați la macerat timp de 2 săptămâni.
- Veți obține astfel, un lichior delicios pentru amatorii de cafea
Cafea cu gheață în stil italian
4 cupe de înghețată de vanilie, 2 cești de espresso rece și îndulcit, 1/8 l lapte, frișcă proaspătă, ciocolată dată prin
râzătoare.
- Amestecați espresso-ul cu lapte.
- Puneți cupele de înghețată în pahare, vărsați cafeaua și decorați cu frișcă proaspătă și cu fulgi de ciocolată.
Cafe a la frisonne*
Adăugați la o ceașcă de espresso îndulcit, un păhărel de rom.
Decorați apoi cu frișcă și serviți.
Espresso flambat*
2 cești de espresso, 2 păhărele de coniac, 2 lingurițe de cafea cu zahăr brun, frișcă proaspătă.
- Turnați coniac-ul în pahare termorezistente, încălziți și flambați.
- Adăugați zahărul, amestecați, turnați cafeaua și decorați cu frișcă proaspătă.
Espresso Parfait*
2 cești de espresso, 6 gălbenușuri de ou, 200 g zahăr, 1/8 l de frișcă proaspătă dulce, 1 păhărel cu lichior de
portocale.
- Bateți gălbenușurile cu zahăr până la formarea unei spume cremoase.
- Adăugați espresso rece și lichiorul de portocale.
- Amestecați cu frișca.
- Vărsați conținutul în cupe sau pahare.
- Introduceți în congelator.
(*:Abuzul de alcool este dăunător sănătății.)
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