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Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
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Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe baza 
celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente 
electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
 

Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea de alimetare şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
• Aşezaţi aparatul întotdeauna pe o suprafaţă plană şi stabilă. Evitaţi să mişcaţi aparatul în timpul funcţionării.  
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau cafetiera în apă sau în alte lichide.  
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează 

accesoriile. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa sau a-i monta/demonta accesorii. Atenţie la degajarea de  aburi, 

pentru a nu vă opări ! 
• Porniţi şi opriţi cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcţiune, 

dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită. 
• Înainte de folosirea cafetierei expresso, asiguraţi-vă că rezervorul este complet închis. Nu încercaţi să deschideţi 

capacul rezervorului atât timp cât există presiune în interiorul lui.  
• Nu umpleţi cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizaţi cafetiera fără apă. Nu turnaţi apă peste nivelul 

gradat MAX al rezervorului cafetierei.  
• Nu lăsaţi cana goală pe plita fierbinte pentru că ar putea crăpa. 
• Cana de sticlă se va folosi numai pentru această cafetieră. Nu aşezaţi cana fierbinte pe o suprafaţă umedă sau rece. 

Nu folosiţi aparatul dacă cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcţional. Nu utilizaţi cana în cuptorul cu 
microunde. Nu vărsaţi apă rece în cană cât timp ea mai este caldă. 

• Nu folosiţi cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, 

nu utilizaţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat SERO pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri 
aparatul. 

• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de SERO poate duce la accidente sau la distrugerea 
aparatului. 

• Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul de alimentare.  
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate 

în instrucţiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
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P
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Prima utilizare 
Pentru a vă asigura că prima cană de cafea va avea un gust excelent, trebuie mai întâi să clătiţi aparatul cu apă caldă, 
după cum urmează: 

1. Turnaţi 1250 ml de apă rece în rezervorul de apă, după care închideţi capacul.    
2. Aşezaţi pâlnia de nylon (B) în suportul său (C) (fără a adăuga cafea măcinată). Puneţi un filtru de hârtie în pâlnie. 
3. Puneţi filtrul metalic (Q) în port filtru (P) (fără a pune cafea măcinată în filtru, la fel ca mai sus). 
4. Puneţi cana cafetierei (K) pe plită (I) şi aşezaţi grilajul demontabil (S) la locul său. 
5. Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză, ora 12:00 va apărea pe afişaj (fig. 1 (1)). 
6. Apăsaţi butonul ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei cu picurare (E), indicatorul roşu se va aprinde şi 

apa fierbinte va începe să curgă.  
7. Apăsaţi butonul ON/OFF (W) de pe panoul de control al cafetierei expresso (Z), indicatorul galben se va aprinde. 

Apăsaţi butonul (Y) de control al pompei. Când apa începe să curgă afară opriţi pompa apăsând din nou butonul 
(Y). Elementul încălzitor începe să funcţioneze, realizând pre-încălzirea cafetierei. Când se aprinde becul verde, 
pre-încălzirea a luat sfârşit. Apăsaţi din nou butonul de control al pompei, şi apa va curge. 

8. După ce nu mai curge apă, opriţi cafetiera. Aruncaţi apa din cană şi din rezervorul de apă. Acum puteţi prepara 
cafeaua dorită. 

Notă: La prima utilizare a aparatului, acesta va fi mai zgomotos. Acest lucru este normal, aparatul elimină aerul din 
interior. După circa 20 de secunde, zgomotul va scădea considerabil. 
 
PREPARAREA CAFELEI CU PICURARE 
1. Scoateţi rezervorul de apă, turnaţi apă rece în rezervor conform indicatorului de 

nivel. 
2. Aşezaţi la loc rezervorul de apă, închideţi capacul, după care introduceţi ştecherul 

cordonului de alimentare în priză. Pe afişaj va apare ora 12:00 (fig. 1 (1)). 
3. Adăugaţi cafea în filtrul de hârtie cu lingura de măsură (J), circa o lingură de cafea 

măcinată pentru o ceaşcă de cafea, însă puteţi ajusta cantitatea după gustul Dvs. 
4. Puneţi pâlnia (B) la locul său, în suport.  
5. Puneţi cana cafetierei (K) pe plita (I). 
6. Apăsaţi butonul ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei cu picurare (E), 

indicatorul roşu se va aprinde şi după un timp cafeaua fierbinte va începe să curgă. 
Notă: în orice moment puteţi să luaţi cana de pe cafetieră, mecanismul anti-picurare se 
va declanşa automat şi nu va exista pericolul ca picături de cafea să cadă pe plită. 
După ce aţi turnat cafeaua în ceşti, puneţi cana la loc. Nu luaţi cana de pe plită pentru 
mai mult de 25 secunde. 
7. După terminarea preparării cafelei, plita se va comuta automat pe modul de 

menţinere caldă a cafelei. Dacă nu deconectaţi  manual cafetiera, acesta se va opri 
în mod automat după 2 ore. 

 
SETAREA CEASULUI ŞI A PROGRAMĂRII PORNIRII AUTOMATE (valabil doar 
pentru cafetiera cu picurare) 
Aparatul are o funcţie presetată, care poate fi activată după ce s-au urmat paşii 1-5 de 
mai sus. EXEMPLU: Să presupunem că ora actuală este 17:10 dar afişajul arată 12:00, 
şi dorim pornirea automată a cafetierei la ora 20:15. Pentru aceasta urmaţi etapele de 
mai jos: 

DESCRIERE PRODUS  
 
A – Capac superior 
B – Pâlnie nylon (pt. cafetiera cu picurare)  
C – Suport pâlnie nylon 
D – Corp superior cafetieră cu picurare 
E – Panou control cafetieră cu picurare 
F – Taste panou control 
G – Corp frontal cafetieră cu picurare 
H – Indicator nivel apă  
I – Plită menţinere lichid cald 
J – Lingură măsură şi tasare 
K – Cană cafetieră   
L – Corp principal   
M – Corp inferior cafetieră expresso 
N – Mâner portfiltru cafetieră expresso 

 
O – Sistem presare  
P – Port filtru 
Q – Filtru metalic 
R – Tăviţă picături 
S – Grilaj demontabil 
T – Susţinător port filtru 
U – Orificiu vaporizator 
V – Furtun vaporizator 
W – Buton ON/OFF (Pornire/Oprire) 
X – Buton selectare cafea expresso/spumă 
Y – Buton control pompă 
Z – Panou control cafetieră expresso 
A1 – Buton control aburi 

17 10 :

20 15:

CLOCK 

TIMER

12 00:
(1)

(3)

(2)

Fig. 1  
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1. Apăsaţi o dată butonul PROG, cuvântul CLOCK va apărea în colţul dreapta-sus. 
2. Apăsaţi butoanele HR şi MIN pentru a seta ora actuală, 17:10 (fig. 1 (2)). Notă: apăsarea continuă pentru mai 

mult de 2 secunde a butoanelor HR şi MIN va duce la creşterea rapidă a orelor, respectiv minutelor. 
3. Apăsaţi încă o dată butonul PROG, cuvântul TIMER va apărea în colţul stânga-sus.   
4. Acum puteţi preseta timpul de pornire automată, prin apăsarea butoanelor HR şi MIN (fig. 1 (3)). 

Notă: cuvintele TIMER sau CLOCK vor dispărea automat dacă nici un buton nu se apasă timp de 10 secunde în modul 
de setare a ceasului, respectiv a programatorului. 

5. Apăsaţi butonul ON/OFF de 2 ori, becul verde se va aprinde. Când ceasul va indica ora 20:15, becul verde se va 
stinge automat, simultan aprinzându-se becul roşu, şi cafetiera va porni automat. 

Notă: Dacă nu opriţi manual cafetiera, acesta se va opri în mod automat după 2 ore. 
 
PRE-ÎNCĂLZIREA 
Pentru a prepara o ceaşcă gustoasă de Expresso fierbinte, vă recomandăm ca în prealabil să preîncălziţi aparatul, 
inclusiv filtrul, port filtrul şi ceaşca, astfel încât gustul cafelei să nu fie influenţat de părţile reci.  

1. Deschideţi capacul superior, scoateţi rezervorul de apă, turnaţi apă rece în rezervor conform indicatorului de nivel. 
Apoi aşezaţi la loc rezervorul de apă şi închideţi capacul. 

2. Uitaţi-vă la scala de pe filtrul metalic şi alegeţi-l pe cel corespunzător numărului de ceşti dorite (o ceaşcă sau 
două ceşti). Introduceţi filtrul în port filtru (P), trageţi sistemul de presare (O) înspre înapoi, asigurându-vă că 
ieşitura de pe port filtru se aliniează cu canelura de pe aparat. Apoi introduceţi port filtrul în poziţia notată “Insert” 
şi eliberaţi sistemul de presare, după care fixaţi port filtrul prin 
rotire în sens invers acelor de ceasornic pînă la semnul “Lock” 
(vezi fig. 2). 

3. Puneţi ceaşca pe grilajul demontabil (S). 
4. Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză. Asiguraţi-vă 

că butonul de control al vaporilor este pe poziţia OFF. 
5. Apăsaţi butonul ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei 

expresso (W), indicatorul galben se va aprinde. Aduceţi butonul 

/  în poziţia . Apăsaţi butonul de control al pompei (Y). 
Când apa începe să curgă opriţi pompa, apăsând din nou butonul 
(Y). Scopul acestui pas este pomparea apei din rezervor în 
aparatul expresso.  

6. Când se aprinde becul verde, apăsaţi din nou butonul de control al 
pompei (butonul pe poziţia P), şi apa fierbinte va curge. Cînd becul verde se stinge, opriţi pompa prin reapăsarea 
butonului (Y). Pre-încălzirea a luat sfârşit. 

 
PREPARAREA CAFELEI EXPRESSO 

1. Scoateţi port filtrul prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Adăugaţi cu lingura de măsură cafea măcinată în 
filtrul metalic, apoi tasaţi cafeaua cu aceiaşi lingură. Circa o lingură de măsură ajunge pentru o ceaşcă de cafea, 
însă şi acum, funcţie de gustul şi tăria dorită a cafelei, puteţi să modificaţi cantitea de cafea măcinată. 

2. Introduceţi filtrul în port filtru (P), trageţi sistemul de presare (O) înspre înapoi, asigurându-vă că ieşitura de pe 
port filtru se aliniează cu canelura de pe aparat. Apoi introduceţi port filtrul în poziţia notată “Insert” şi eliberaţi 
sistemul de presare, după care fixaţi port filtrul prin rotire în sens invers acelor de ceasornic pînă la semnul “Lock” 
(vezi fig. 2). 

3. Aruncaţi apa fierbinte din ceaşcă, rămasă de la pre-încălzire. Apoi aşezaţi ceaşca încălzită la locul său, pe grilajul 
(S). 

4. Dacă indicatorul verde este stins, aşteptaţi reaprinderea sa, după care apăsaţi butonul de control al pompei (Y). 
În scurt timp cafeaua va începe să curgă. 

Notă: Dacă în timpul preparării cafelei expresso indicatorul luminos verde se stinge, opriţi pompa. Aşteptaţi câteva 
secunde până când indicatorul verde se reaprinde, puteţi continua prepararea cafelei expresso, aducând butonul (Y) în 
poziţia P, de funcţionare a pompei. Stingerea şi aprinderea indicatorului verde se face în vederea menţinerii temperaturii 
ridicate a apei, pentru a produce un expresso delicios. 

5. Apăsaţi butonul ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei expresso (W) după ce aţi obţinut cantitatea de 
cafea dorită sau atunci când cafeaua care curge are o culoare mai deschisă. Indicatoarele luminoase (galben şi 
verde) se sting şi cafetiera se opreşte. 

ATENŢIE – nu lăsaţi cafetiera pornită nesupravegheată, deoarece intervenţia manuală este necesară în unele etape ! 
6. După ce aţi preparat cafeaua, scoateţi port filtrul prin rotirea în sensul acelor de ceas, apoi scoateţi afară 

rezidurile de cafea, apăsînd filtrul cu sistemul de presare (O). După răcirea subansamblurilor, clătiţi port filtrul şi 
filtrul sub apa de la robinet. 

 
PREPARAREA SPUMEI DE LAPTE / CAFELEI CAPUCCINO 
Obţineţi un capuccino prin turnarea de spumă de lapte peste cafeaua expresso. 
Notă: În timpul producerii de aburi, port filtrul trebuie să fie asamblat la locul său. 

1. Preparaţi un expresso urmând etapele de la secţiunea “PREPARAREA CAFELEI EXPRESSO”. 

2. Apăsaţi butonul / , acesta va rămâne în poziţia . 
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Notă: În timpul utilizării, dacă indicatorul luminos verde se stinge, aduceţi butonul de control aburi (A1) în poziţia OFF şi 
apăsaţi butonul de control al pompei (asiguraţi-vă că este destulă apă în rezervorul de apă). Apoi după aproximativ 20 de 
secunde opriţi pompa, şi pe durata în care becul verde rămâne aprins, rotiţi butonul de control al aburului în sens invers 
acelor de ceasornic şi se vor produce din nou aburi. 

3. Umpleţi o cană cu aproximativ 100 grame de lapte integral rece pentru fiecare ceaşcă de capuccino preparată.  
Notă: La alegerea dimensiunii cănii ţineţi cont de faptul că laptele îşi va dubla volumul, deci cana trebuie să fie suficient 
de înaltă, iar gura cănii să aibă un diametru minim de 70 mm. 

4. Rotiţi încet butonul de control al aburului, în sens invers acelor de ceasornic. Aburi vor începe să iasă prin orificiul 
vaporizator (U). 

Notă: Nu rotiţi niciodată prea rapid butonul de control al aburului, deoarece aburii se vor acumula rapid în timp scurt, 
crescând riscul potenţial de explozie sau arsuri.  

5. Introduceţi orificiul vaporizator (U) circa 2 centimetri în lapte, şi mişcaţi cana în sus şi în jos, simultan cu o uşoară 
rotire. 

6. După ce aţi obţinut spuma de lapte dorită, aduceţi butonul de control al aburului în poziţia OFF, apoi apăsaţi 

butonul /  pentru a opri generarea de aburi. 
Notă: Imediat ce nu se mai generează aburi, curăţaţi cu un burete umed orificiul vaporizator.   

7. Turnaţi spuma de lapte peste cafeaua expresso deja preparată. Îndulciţi cafeaua capuccino după gust iar dacă 
doriţi, presăraţi praf de cacao peste spuma de lapte. 

8. Pentru a opri cafetiera apăsaţi butonul ON/OFF (W) de pe panoul de control al cafetierei expresso (Z). 
Notă: Vă recomandăm să aşteptaţi răcirea aparatului (cel puţin 5 minute), înainte de a prepara din nou cafea. În caz 
contrar, următorul expresso preparat ar putea avea miros de ars. 
  
PREPARAREA ABURULUI PENTRU A ÎNCĂLZI LICHIDE 
Furtunul vaporizator (fără orificiul (U) montat) poate fi folosit pentru prepararea băuturilor calde, cum ar fi ciocolata caldă, 
ceaiul, etc. Procedaţi în felul următor: 

1. Deschideţi capacul superior, scoateţi rezervorul de apă, turnaţi apă rece potabilă în rezervor conform indicatorului 
de nivel. Apoi aşezaţi la loc rezervorul de apă şi închideţi capacul. 

2. Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză. 
3. Asiguraţi-vă ca butonul de control al vaporilor să fie pe poziţia OFF. 
4. Apăsaţi butonul ON/OFF (W) de pe panoul de control al cafetierei expresso (Z), indicatorul galben se va aprinde. 

Apăsaţi butonul de control al pompei (Y). Când apa începe să curgă opriţi pompa imediat, apăsând din nou 
butonul (Y). Elementul încălzitor începe să funcţioneze, iar cafetiera începe pre-încălzirea.  

5. Aduceţi butonul /  în poziţia , aşteptaţi aprinderea indicatorului verde, semn că pre-încălzirea s-a 
terminat. 

Notă: În timpul utilizării, dacă indicatorul luminos verde se stinge, aduceţi butonul de control aburi (A1) în poziţia OFF şi 
apăsaţi butonul de control al pompei (asiguraţi-vă că este destulă apă în rezervorul de apă). Apoi după aproximativ 20 de 
secunde opriţi pompa, şi pe durata în care becul verde rămâne aprins, rotiţi butonul de control al aburului în sens invers 
acelor de ceasornic. Se vor produce din nou aburi. 

6. Scoateţi orificiul (U) de pe furtunul vaporizator (V). 
7. Introduceţi furtunul vaporizator (V) în lichidul care trebuie încălzit. Rotiţi încet butonul de control al aburului, în 

sens invers acelor de ceasornic. 
8. Când s-a atins temperatura dorită (ideal ar fi 60°C), puteţi roti butonul de control al vaporilor pe poziţia OFF. 
9. Pentru a opri cafetiera, apăsaţi o dată butonul ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei expresso. 

 
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi este complet răcit. 
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi cu câteva picături de detergent, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Nu introduceţi cafetiera în apă sau în alte lichide. Nu puneţi aparatul sub apa de la robinet. Nu curăţaţi aparatul cu alcool 
sau alţi  solvenţi de curăţire. 
Scoateţi port filtrul prin rotirea în sensul acelor de ceasornic, apoi scoateţi afară rezidurile de cafea, apăsînd filtrul cu 
sistemul de presare (O). Clătiţi port filtrul şi filtrul sub apa de la robinet. Clătiţi rezervorul de apă, tăviţa pentru picături şi 
grilajul demontabil.  
Vasul de sticlă al cafetierei şi pâlnia pot fi spălate cu apă caldă şi detergent, eventual se poate folosi o perie moale. Nu 
spălaţi vasul în maşina de spălat vase. 
Aşteptaţi uscarea tuturor părţilor înainte de a monta subansamblele la loc. 
 
 

Eliminarea depunerilor minerale (pentru cafetiera cu picurare) 
Această operaţiune trebuie efectuată periodic, pentru a menţine cafetiera în bună stare de funcţionare. 
În cazul utilizării normale (de 2 ori pe zi), durata la care se face această operaţiune este: 
- pentru apă moale : o dată la 6 luni 
- pentru apă cu duritate medie : la fiecare 2-3 luni 
- pentru apă foarte dură : la fiecare 6-8 săptămâni. 
Pentru a elimina depunerile se va folosi un produs special detartrant destinat utilizării în cazul cafetierelor sau produselor 
de uz casnic. Urmaţi următoarele etape: 
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1. Umpleţi rezervorul cu apă şi detartrant până la nivelul MAX (aproximativ 1,25 litri). Proporţia de apă:detartrant 
este de obicei de 4:1, însă consultaţi instrucţiunile de pe ambalajul de detartrant. Folosiţi doar detartrant pentru 
uz casnic. Ca alternativă puteţi folosi acid citric, în proporţie de 100:3 (100 părţi apă : 3 părţi acid citric). 

2. Puneţi cana cafetierei (K) pe plita (I). 
3. Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză, ora 12:00 va apărea pe afişaj (fig. 1 (1)). Apăsaţi butonul 

ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei cu picurare (E), indicatorul roşu se va aprinde şi va începe să curgă 
apă fierbinte.  

4. După ce s-a scurs aproximativ echivalentul unei ceşti de cafea, opriţi cafetiera. 
5. Lăsaţi soluţia să acţioneze pentru aproximativ 15 minute, după care repetaţi încă o dată etapele 3-5. 
6. Porniţi cafetiera şi aşteptaţi până se scurge toată apa din rezervorul de apă. 
7. Clătiţi de cel puţin 3 ori cu apă, utilizînd cafetiera fără cafea măcinată. 

 
Eliminarea depunerilor minerale (pentru cafetiera expresso) 
Perioada la care trebuie făcută această operaţiune este ca şi la cafetiera cu picurare (vezi recomandărilor de mai sus). 
Urmaţi etapele următoare: 

1. Umpleţi rezervorul cu apă şi detartrant până la nivelul MAX (aproximativ 1,25 litri). Proporţia de apă:detartrant 
este de obicei de 4:1, însă consultaţi instrucţiunile de pe ambalajul de detartrant. Folosiţi doar detartrant pentru 
uz casnic. Ca alternativă puteţi folosi acid citric, în proporţie de 100:3 (100 părţi apă : 3 părţi acid citric). 

2. Urmaţi etapele necesare pre-încălzirii (vezi capitolul PRE-ÎNCĂLZIREA). 
3. Introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză. 
4. Apăsaţi butonul ON/OFF de pe panoul de control al cafetierei expresso, indicatorul galben se va aprinde. Aduceţi 

butonul /  în poziţia . Apăsaţi butonul de control al pompei. Când apa începe să curgă opriţi imediat 
pompa, apăsând din nou butonul (Y). 

5. Când se aprinde becul verde, apăsaţi din nou butonul de control al pompei (butonul pe poziţia P), şi apa fierbinte 
va curge afară. Umpleţi aproximativ 2 ceşti de cafea. Apoi opriţi pompa prin reapăsarea butonului (Y) şi aşteptaţi 
5 secunde.  

6. Aduceţi butonul /  în poziţia , aşteptaţi aprinderea indicatorului verde.Eliminaţi aburi pentru aproximativ 2 
minute, după care rotiţi butonul de control al vaporilor pe poziţia OFF pentru a opri producerea de aburi. Opriţi 
cafetiera apăsând butonul ON/OFF, şi lăsaţi soluţia detartrantă să acţioneze pentru circa 15 minute. 

7. Reporniţi aparatul şi repetaţi etapele 4-6 de minim 3 ori. 

8. Apoi aduceţi butonul /  în poziţia . Când se aprinde becul verde, apăsaţi butonul de control al pompei (Y) 
şi scoateţi toată apa din cafetieră. 

9. Umpleţi rezervorul cu apă de la robinet fără să puneţi cafea măcinată în filtrul metalic şi repetaţi etapele 4-6 de la 
prepararea cafelei expresso de minim 3 ori (la etapa 6 nu e necesar să mai aşteptaţi 15 minute). La final scoateţi 
cu autorul pompei toată apa rămasă în rezervor. 

10. Repetaţi etapa 9 pentru a vă asigura că toate conductele interne sunt curăţate. 
 
Sfaturi pentru o cafea mai gustoasă 
Ţineţi întotdeauna cafetiera curată. Folosiţi numai apă rece şi proaspătă. Ţineţi boabele de cafea într-un loc uscat şi 
răcoros. După desfacerea unei pungi de cafea, resigilaţi-o şi păstraţi-o în frigider, pentru a-şi menţine prospeţimea. Nu 
reutilizaţi cafeaua, deoarece după pepararea unei cafele, aceasta nu mai are acelaşi gust. Nu se recomandă reîncălzirea 
cafelei, deoarece cafeaua are gustul cel mai bun imediat după ce a fost preparată.  
 
DIAGNOSTICAREA PROBLEMELOR 
 

Simptome Cauză Corectare 
Cana nu este poziţionată corect. Aliniaţi corect mijlocul cănii cafetierei cu 

jetul de curgere din aparat. 
Curge apă din cană sau pe 
lângă cană. 

Nivelul apei din rezervor este peste 
indicatorul MAX. 

Reglaţi nivelul apei din rezervor între 
indicatorul MIN şi MAX. 

Părţi metalice din aparat 
prezintă rugină. 

Nu se foloseşte un detartrant 
corespunzător, acesta corodând părţile 
metalice din interiorul aparatului. 

Folosiţi detartrant corespunzător, 
recomandat de producător. 

Tăviţa de picături (R) este plină cu apă Goliţi tăviţa de picături. Apa se scurge pe la baza 
cafetierei. Cafetiera este stricată Vă rugăm contactaţi un Service autorizat. 
Apa se scurge pe lângă filtrul 
metalic. 

Există surplus de cafea măcinată pe 
marginile filtrului. 

Eliminaţi surplusul de cafea măcinată de 
pe marginea filtrului. 

Nu s-a curăţit corect aparatul după 
realizarea eliminării depunerilor minerale. 

Curăţaţi corect cafetiera, urmând 
instrucţiunile de la “Prima utilizare” 

Cafeaua expresso are gust de 
oţet sau alt gust neplăcut 

Cafeaua măcinată a fost depozitată 
incorect, într-un loc călduros şi/sau umed. 

Folosiţi cafea proaspăt măcinată şi păstraţi 
cafeaua măcinată în loc răcoros şi uscat. 

Cafetiera nu funcţionează 
deloc. 

Ştecherul de la cordonul de alimentare nu 
este corect introdus în priză. 

Introduceţi corect ştecherul în priză. Dacă 
aparatul tot nu porneşte, contactaţi un 
Service autorizat. 
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Simptome Cauză Corectare 
Indicatorul verde este stins. Numai după ce indicatorul luminos verde 

s-a aprins se poate folosi aburul pentru a 
face spumă. 

Cana sau vasul sunt prea mari ori forma 
nu este corespunzătoare. 

Volosiţi căni înalte şi mai înguste. 

Aburul nu produce spuma 
dorită. 

Aţi folosit lapte degresat Folosiţi lapte integral sau semi-degresat. 
 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 1850 W 
Clasa de protecţie:  II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)  
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 


