
 

 Copyright 0 2014, Fast CR, a.s. Revision 1 1/2014 

 

 

SCE  / SCE 2003RD 

Înainte de a porni aparatul, citiți instrucțiunile de operare, chiar dacă cunoașteți deja modul de utilizare 
a unor aparate de tip similar. Utilizați aparatul numai astfel cum este descris în acest manual de utilizare. 
Păstrați manual de utilizare pentru a-l consulta ulterior. 

Cel puțin pe durata garanției, vă recomandăm să păstrați ambalajul original de transport, materialul de 
ambalare, chitanța și certificatul de garanție. În caz de transport, vă recomandăm să împachetați 
aparatul în cutia originală de la producător. 
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INFORMAȚII IMPORTANTE DE SECURITATE 

 Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi 
persoanele cu capacități fizice sau 
mentale reduse, sau cu cunoștințe şi 
experiență insuficientă, pot întrebuința 
aparatul numai supravegheate, sau dacă 
au fost instruite să utilizeze în mod sigur 
aparatul şi dacă înțeleg eventualele 
riscuri. Se interzice copiilor să se joace cu 
aparatul. 

 Copiii sub 8 ani nu au voie să execute 
nesupravegheați operațiuni de curățare 
şi întreținere care pot fi efectuate de 
utilizator. A nu se păstra la îndemâna 
copiilor aparatul și cablul de alimentare al 
acestuia. 
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INFORMAȚII IMPORTANTE DE SECURITATE 

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE ULTERIOARĂ. 

 Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiune din rețea corespunde cu 
datele specificate pe eticheta de tip. 

 Conectați aparatul numai la o priză cu împământare. 

Avertizări: 

Acest aparat nu este conceput să funcționeze prin intermediul unui programator, unui 
întrerupător cu temporizare extern sau unei telecomenzi. 

 Utilizați aparatul exclusiv pentru prepararea cafelei sau a ceaiului. 

 Aparatul este destinat uzului casnic şi pentru scopuri similare, cum ar fi:  în bucătării pentru 
personal din magazine, birouri şi alte locuri de muncă asemănătoare;  în camere de hotel, motel 
şi alte spații locuibile;  în alte unități de cazare cu mic dejun. 

 Nu așezați aparatul pe pervazuri de ferestre sau pe suprafețe instabile. Utilizați aparatul pe o 
suprafață stabilă, dreaptă și uscată. 

 Nu utilizați niciodată aparatul în imediata apropiere a unei căzi, cabine de duș sau piscine. 

 Nu așezați aparatul pe un aragaz electric sau pe gaz, în apropierea focului deschis sau a unor aparate 
surse de căldură.  Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu atârne peste marginea mesei și pentru 
ca să nu cadă. 

 Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu intre în contact cu apa și cu alte lichide sau cu suprafețe 
fierbinți. 

 Nu spălați aparatul sub jet de apă și nu în se scufundați în apă sau în alte lichide. 

 Umpleți rezervorul numai cu apă potabilă rece. Nu îl umpleți cu alt lichid și nu introduceți în el alte 
obiecte. Capacitatea maximă de umplere a rezervorului este de 0,3 l. Nu depășiți această 
capacitate.  Aparatul trebuie să fie oprit atunci când umpleți rezervorul. Dacă repetați umplerea 
rezervorului, așteptați cel puțin 5 minute pentru ca aparatul să se răcească. 

 Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că rezervorul este plin cu apă și că capacul rezervorului / al 
compartimentului de condensare, este închis. 

 În timpul utilizării, lăsați un spațiu liber de cel puțin 20 cm deasupra aparatului. 

Avertisment: 

Nu deschideți capacul în timpul preparării cafelei. Pericol de opărire. 

 Pentru a evita opărirea, fiți foarte atenți atunci când manipulați o ceașcă umplută cu cafea fierbinte. 
 Întotdeauna opriți și scoateți din priză aparatul atunci când nu îl utilizați mai mult timp și înainte de 

mutare sau curățare. Înainte de mutare sau curățare, lăsați aparatul să se răcească complet. Nu 
mutați aparatul când are rezervorul plin cu apă sau cu o ceașcă așezată pe tavă. 

 Nu spălați aparatul (cu excepția filtrului și a suportului de filtru) sub jet de apă și nu îl scufundați în 
apă sau în alt lichid. 

 Nu scoateți din priză aparatul trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru poate duce la 
deteriorarea cablului sau a prizei. Scoateți cablul din priză ținând se ștecher. 

 Dacă calul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service specializat. Se interzice 
utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat. 

 Pentru a se evita pericolul de electrocutare, nu efectuați singuri reparații. Toate reparațiile trebuie 
efectuate de un centru de service autorizat. Intervenind asupra aparatului, vă expuneți riscului de 
a pierde dreptul legal la garanție. 
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DESCRIEREA CAFETIEREI 

 

 

Capacul rezervorului și al compartimentului de condensare 

Buton mobil pentru deschiderea capacului sau pentru blocarea acestuia în poziția închis. 

Compartiment de condensare 

Suport de filtru detașabil (în interiorul compartimentului de condensare) 

Filtru de cafea permanent detașabil (în interiorul compartimentului de condensare) 

Duze 

Cană (2 buc. ca accesorii incluse) 

Comutator I/O (pornit/oprit) cu lampă de control pentru pornire 

Suport cu tavă detașabilă pentru cești/căni 

Rezervor de apă 

O Fierbător (în interiorul compartimentului de condensare / rezervorului) 

Măsură de cafea 
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ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

1. Scoateți cafetiera și accesoriile din materialele de ambalare. Cutia cu cănile AO numai după 
deschiderea capacului AO și scoaterea suportului A@ cu filtrul AO. Pentru a deschide capacul AO 
deblocați mai întâi încuietoare cu butonul mobil A@ și rabatați apoi capacul AO. 

Avertizări: 

Nu încercați să scoateți cutia cu cănile AO, dacă suportul A@ este instalat în compartiment de 
condensare AO. În caz contrar, duzele de condensare AO se pot deteriora. 

 

2. Filtrul permanent AO și suportul de filtru A@ trebuie spălate bine cu apă caldă și detergent. După 
aceea, clătiți-le cu apă curată și uscați-le. 

3. Așezați filtrul A@ în compartiment de condensare AO și introduceți în el filtrul permanent AO. 

4. Umpleți rezervorul A@ cu apă rece până la semnul MAX (adică 0,3 l) marcat pe peretele din spate 
din interiorul rezervorului A@. 

5. Asigurați-vă că suportul de filtru A@ și filtrul AO sunt corect introduse în compartiment de 
condensare AO. Capul corpului de condensare AO trebuie să fie orientat deasupra suportului A@ 
cu filtrul AO. Rabatați capacul AO și asigurați-vă că este blocat corect în poziția închis. Așezați cănile 
sub duzele AO. 

6. Conectați cablul de alimentare la priza electrică și comutați întrerupătorul AO în poziția I (pornit). 
Se aprinde lampa de control. Lăsați conținutul rezervorului A@ să se scurgă în căni. Espressorul se 
oprește automat după ce apa nu mai picură prin duzele de condensare. Goliți cănile și lăsați 
espressorul să se răcească cel puțin 5 minute. 

7. Repetați încă o dată etapele de la punctele 4 până la 6. 

8. Acum espressorul este curățat de eventuale resturi din fabrică și este pregătit de utilizare. 
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REGULI DE BAZĂ PENTRU PREPARAREA UNEI CAFELE GUSTOASE 
1. Preparați cafeaua numai cu un espressor curat. Un espressor murdar ar putea influența negativ gustul 

cafelei. Instrucțiunile de curățare și de îndepărtare a depunerilor de calcar sunt specificate în 
capitolul Curățarea şi întreținerea. 

2. Pregătiți cafeaua întotdeauna cu apă potabilă rece. 

3. Pregătiți cafeaua din cafea măcinată pentru espresso sau din boabe de cafea proaspăt măcinate. 
Cafeaua preparată din boabe de cafea proaspăt măcinate are un gust mai bun și o aromă mai 
plăcută. Respectați următoarele sfaturi pentru măcinarea cafelei. 
Măcinați boabele fin, însă nu excesiv. Dacă atunci când se freacă între degete cafeaua măcinată 
seamănă cu făina fină, va dura prea mult timp până când apa va trece prin cafea, iar cafeaua 
rezultată va fi neagră și amară sau filtrul AO se poate înfunda, ceea ce duce la umplerea peste 
măsură a compartimentului de condensare. Dacă măcinați boabele de cafea prea grosier, va trebui 
să folosiți mai multă cafea la cană, pentru a obține o aromă și un gust optime. 

4. Păstrați cafeaua măcinată într-un recipient închis, întru-un loc uscat și răcoros. Nu păstrați cafeaua 
în frigider sau congelator. Consumați cafeaua într-o săptămână după deschiderea ambalajului. 

5. Cafeaua are cel mai bun gust atunci când este proaspăt preparată și de aceea nu recomandăm să 
se încălzească din nou. 

UTILIZAREA ESPRESSORULUI 

Apăsând butonul A@ înspre spate, se deblochează încuietoarea și se deschide capacul AO. 

2. Umpleți rezervorul A@ cu cantitatea de apă necesară. Nivelul de apă trebuie să depășească reperul 
MIN (adică 0,2 l apă) și nu are voie să depășească reperul MAX (adică 0,3 1 l apă). 

Avertizări: 

Umpleți rezervorul A@ numai cu apă potabilă rece. Nu folosiți apă caldă. 

Cantitatea de cafea preparată va fi mai mică decât cantitatea de apă pe care ați turnat-o în 
rezervorul A@. În timpul procesului de preparare a cafelei, o parte din apă este absorbită de 
cafeaua măcinată. 

3. Introduceți filtrul permanent AO în suportul de filtru A@. 
4. Puneți cafea măcinată în filtrul AO. Dozare recomandată: 6 gr de cafea măcinată (o măsură A@ 

rasă) pentru o cană de cafea. 

Notă: 

Dacă doriți să preparați ceai, în filtrul AO puneți o cantitatea corespunzătoare de frunze de ceai. 

5. Orientați capul corpului de condensare AO deasupra suportului A@ cu filtrul AO. Rabatați capacul 
AO și asigurați-vă că este închis corect. 

6. Așezați cănile AO sub duzele A@; puteți folosi orice alte căni care au un volum similar cu cel al apei 
turnate în rezervor. 

7. Conectați espressorul la priza electrică și puneți-l în funcțiune comutând  întrerupătorul A@ în 
poziția I (pornit). Se aprinde lampa de control. 

8. Espressorul se oprește imediat ce procesul de picurare s-a terminat complet. Lampa de control se 
stinge. Acum puteți servi cafeaua. Dacă doriți să întrerupeți procesul de picurare înainte de se goli 
complet conținutul din rezervorul A@, comutați întrerupătorul AO în poziția 0 (oprit) și, înainte de 
a îndepărta cănile de sub duzele AO, așteptați până când cafeaua nu mai picură din aceste duze. 

SCE   
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Avertizări: 

Pentru a se preveni opărirea cu cafea fierbinte, nu îndepărtați cănile până când cafeaua nu mai picură 
din duzele AO. 
Dacă porniți espressorul fără apă sau uitați să îl opriți după ce rezervorul de apă A @ s-a golit, 
termostatul deconectează automat elementul de încălzire AO când se atinge o anumită 
temperatură pentru a preveni deteriorarea acestuia. După ce elementul de încălzire AO s-a răcit 
(de ex., după umplerea cu apă a rezervorului A@), funcționarea acestuia va fi reluată. Din motive 
de siguranță, espressorul este echipat cu o siguranță termică ireversibilă care întrerupe automat 
circuitul electric în caz de defectare a termostatului. 

9. Lăsați espressorul să se răcească cel puțin 5 minute înainte de a-l reporni. Îndepărtați zațul de cafea 
înainte de a reporni espressorul. Spălați sub jet de apă filtrul permanent AO și suportul de filtru 
A@. Uscați-le și puneți-le la locul lor. 

Atenție: 

Dacă nu lăsați espressorul să se răcească, apa se poate supraîncălzi și vă puteți opării cu aburul scurs. 

10. Dacă nu folosiți espressorul, opriți-l și scoateți-l din priza electrică. 

CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA 

 Înainte de a curăța espressorul, opriți-l, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească. 

 După fiecare utilizare, îndepărtați zațul de cafea și spălați filtru permanent AO și suportul de filtru A@ 
cu apă caldă și detergent de vase. După aceea, clătiți-le cu apă curată și uscați-le. 

Notă: 

Puteți folosi o perie din plastic pentru a curăța filtrul permanent AO. 

 Curățați carcasa espressorului cu o lavetă umedă. Folosiți detergent de vase pentru a îndepărta petele 
de cafea. 

 Nu curățați niciodată cu substanțe de curățare abrazive, benzină sau diluanți etc. 

Îndepărtarea depunerilor de calcar 

 Espressorul trebuie curățat regulat de depozite de calcar. Depunerile de calcar pot prelungi timpul de 
preparare a cafelei și pot influența negativ calitatea cafelei preparate. 
Pentru uzul normal, se recomandă ca depunerile de calcar să fie curățate astfel: 

 1 dată pe lună, în zonele cu apă dură și foarte dură; 

 1 dară la 2 - 3 luni, în zonele cu apă moale și mediu moale. 

 Pentru a îndepărta depunerile de calcar, folosiți o soluție din oțel alb 8% și apă (diluare recomandată 
1:2). Umpleți rezervorul A@ cu soluție până la reperul MAX (adică 0,3 l soluție). Așezați filtrul A@ în 
compartiment de condensare AO și filtrul permanent AO. Precedați apoi așa cu se specifică în aliniatele 
5 și 6 din capitolul Înainte de prima utilizare. 

Avertisment: 

Este posibil ca în timpul curățării să se scurgă o cantitate mai mare de abur decât atunci când se 
prepară cafea și de aceea, atunci când espressorul este în funcțiune, manipulați cu atenție capacul 
AO. 

 După utilizarea aceste soluții, puneți în funcțiune de 2 - 3 ori espressorul cu apă curată. Lăsați espressorul 
să se răcească cel puțin 5 minute între ciclurile individuale. 
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DATE TEHNICE 

Tensiune nominală .... . ..... 220-240 
v 

Frecvență nominală.................................................................................................................................50 

Hz Putere nominală  ............................................................
......350 w Capacitate rezervor
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