APARAT DE CAFEA
MANUAL DE UTILIZARE

Aparat
Tensiune electrică
Consum de energie
Rezervor apă
Presiune

AVX ENMB1
AC220-240V, 50Hz
1850 W
1,7 L
15 Bar

Importator:
S.c. Four Decor International SRL
Oradea – Calea Clujului 251/A
Web: www.barshaker.ro
Tel: 0740921549
Tara de provenienta: China
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
Citiți și urmați instrucțiunile din manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul.
Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea
necorespunzătoare.
1. Verificați dacă tensiunea și valorile de rețea de pe plăcuța de identificare corespund
sursei de rețea.
2. Dispozitivul vine cu o priză de perete cu pământare. Verificați dacă priza de perete
și conectorul sunt de asemenea cu pământare corespunzătoare.
3. Este necesar un nivel ridicat de supraveghere atunci când o persoană folosește
aparatul. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor și a persoanelor cu dezabilități.
4. Nu așezați niciodată aparatul lângă o sursă de căldură (cuptor electric, cuptor cu gaz
etc.).
5. Când nu utilizați aparatul sau doriți să îl curățați, deconectați-l de la priza de perete.
Asigurați-vă că așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a scoate sau atașa orice
piese. Faceți același lucru înainte de curățare.
6. Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu de alimentare sau o priză deteriorate sau
dacă aparatul se comportă anormal sau este deteriorat în vreun fel. În acest caz,
contactați imediat distribuitorul sau centrul de service.
7. Utilizarea pieselor și accesoriilor care nu sunt din fabrică (re-fabricate) și care nu au
fost aprobate de producător poate provoca incendii, electrocutare și răniri.
8. Asigurați-vă că, cablul de alimentare nu se prinde nicăieri, nu atârnă de pe masă sau
nu se întinde pe o suprafață ascuțită/tăiată.
9. Nu permiteți cablului să atârne de pe o masă, raft sau să atingă suprafețe fierbinți. A
se ține departe de căldură.
10. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, opriți imediat utilizarea
aparatului și contactați distribuitorul/centrul de service. Reparațiile pot fi efectuate
numai de personal calificat.
11. Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți cu mâinile goale. Folosiți cleștele și
brațele proiectate în acest scop.
12. Pentru a evita arderea, electrocutarea și alte răniri, nu scufundați niciodată aparatul
sau cablul acestuia în apă sau în orice alt lichid.
13. Aparatul trebuie protejat de îngheț, deoarece poate cauza defecțiuni.
14. Nu umpleți niciodată rezervorul de apă cu mai mult de 1,7 litri de apă (peste
marcajul MAX).

În cazul în care aparatul funcționează defectuos, sau nu funcționează corect:
1. Deconectați aparatul de al sursa de curent de rețea și nu mai folosiți aparatul de cafea.
2. Nu folosiți niciodată aparatul de cafea în aer liber/în spații exterioare.
3. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE.

DOAR PENTRU UZ LA DOMICILIU
ACCESORII:

Lingură cafea * Tub decor * Capac rezervor apă
Element presare * Carcasă superioară * Rezervor apă
Coș filtrare * Buton pornire/oprire * Afișaj
Cap mâner suport filtrare * Buton cafea * Buton abur
Prindere mâner suport filtrare * Buton automat cafea
Cap unitate * Prindere mâner abur
Grilaj tavă picături * Mâner abur
Suflantă abur
Tavă picături

ATENȚIE: Aparatul poate fi utilizată numai cu cafea măcinată. Este conceput pentru
preparare de Espresso și abur de lapte. Orice altă utilizare poate duce la avarierea și
deteriorarea aparatului.
Instrucțiuni de utilizare:
1. Apăsați butonul de pornire/oprire. În acest moment aparatul va pompa automat apă în
rezervorul de apă (asigurați-vă întotdeauna că există suficientă apă în rezervorul de apă).
Umpleți cu apa până când boilerul este umplut la nivelul dorit. Până în acel moment, poate
curge puțină apă din unitatea principală. Apoi apăsați butonul de cafea și aparatul va intra
în faza de încălzire.
2. Aveți grijă să nu atingeți piesele fierbinți în timpul utilizării. Acordați o atenție specială
mânerului de abur și unității capului. Nu le atingeți și nu stați asupra acestora.

A. PRIMA UTILIZARE
1. Scoateți aparatul de cafea din ambalaj și verificați dacă toate accesoriile sunt
prezente.
2. Curățați toate accesoriile detașabile.
3. Acționați mașina de cafea așa cum este descris la punctele "B" și "C" (fără
cafea în coșul de filtrare). Repetați acest lucru de de 2-3 ori.
B. PREPARARE ESPRESSO
1. Scoateți capacul rezervorului de apă și turnați apă curată în rezervorul de apă. Nu
încărcați niciodată mai mult decât arată semnul MAX.
2. Așezați la loc rezervorul de apă și capacul acestuia.

3. Conectați aparatul de cafea la rețea, aparatul va emite un semnal sonor și
afișajele sale vor porni. Acest lucru înseamnă că aparatul este pornit. Apăsați
butonul de pornire/oprire, afișajul se va aprinde timp de 1 secundă, iar LED-ul
butonului de pornire/oprire va rămâne aprins. Butoanele pentru cafea și cafea
automată vor clipi, iar afișajul va arăta temperatura curentă a boilerului.
Aparatul va începe să se încălzească și va elibera apă timp de aproximativ 8
secunde. Când butoanele pentru cafea și cafea automată nu mai clipesc, faza de
încălzire este finalizată.
4.
Scoateți mânerul suportului filtrului de pe unitatea principală și plasați o
cantitate de cafea măcinată corespunzătoare capacității coșului de filtrare în
coș. Apoi comprimați cafeaua măcinată, apoi îndepărtați cafeaua în exces de
pe marginea coșului de filtrare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la uzura
prematură a garniturii capului.
Notă: Lăsarea unei cantități mari de cafea pe marginea coșului de filtrare poate
deteriora sigiliul capului și poate duce la scurgeri.
5. Introduceți mânerul suportului filtrului în unitatea principală rotind pârghia
în sens invers acelor de ceasornic. Brațul trebuie să fie aproximativ
perpendicular pe mașină.
6. Așezați cupa (cupele) sub gurile de scurgere
7. Începeți prepararea cafelei apăsând butonul de cafea simplă sau cafea
automată, afișajul va arăta timpul scurs.
8. Prepararea cafelei se va opri când apăsați din nou butonul de cafea sau când
funcția de cafea automată atinge valoarea prestabilită.
ATENȚIE: nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce funcția de cafea rulează
9. Când cafeaua este preparată, scoateți maneta suportului filtrului, scoateți zațul de
cafea și curățați imediat maneta/coșul filtrului cu apă și apoi cu o cârpă moale și
uscată.

Cum să preparăm o cafea gustoasă?
Calitatea cafelei măcinate influențează foarte mult aspectul băuturii finite. Timpul de
scurgere trebuie să fie între aproximativ 25-30 de secunde. Dacă măcinarea este prea
grosieră, timpul de scurgere va fi mai mic, crema va fi ușoară, iar băutura finită va avea o
senzație subțire, apoasă. Dacă măcinarea este prea fină, timpul de scurgere va fi mai lung
și băutura va avea culoare închisă și aromă de ars. Pentru a prepara băutura potrivită,
utilizați cafea proaspăt prăjită, care este, de asemenea, măcinată proaspăt. Asigurați-vă că
utilizați cantitatea de granulație care se potrivește cu capacitatea coșului de filtrare. Cu cât
vă păstrați cafeaua mai mult timp, cu atât calitatea acesteia se va deteriora.
C. ABUR DE LAPTE ȘI PREPARARE CAPPUCCINO
5. Întâi preparați cafeaua Espresso, conform capitolului „B PREPARE
ESPRESSO”.

11. Folosiți lapte proaspăt cu cel mai mare conținut posibil de grăsime și
proteine, proaspăt scos din frigider.
Notă: Utilizați un ibric de lapte din oțel inoxidabil cu un diametru de 70 +/- 5 mm, acest
fiind este necesar deoarece volumul de lapte crește în timpul aburirii.
12. Așezați capătul manetei de abur sub suprafața laptelui.
13. Deschideți complet butonul pentru abur pentru a începe să aburiți laptele.
14. De îndată ce temperatura și textura dorite sunt atinse, închideți butonul de abur și
scoateți tava de dedesubt. Curățați exteriorul manetei de abur cu o cârpă moale și
umedă. Apoi suflați puțin abur cu aceasta, având grijă să nu atingeți aburul fierbinte
care iese. Apoi turnați laptele finit pe Espresso.
D. Încălzirea lichidului (Funcția de abur)
1. Folosiți un vas de aburire din oțel inoxidabil, umplut pe jumătate.
Notă: Diametrul vasului nu trebuie să depășească 70 + / 5 mm.
2. Așezați vasul sub țeava de aburire, introduceți capătul manetei de abur.
3. Deschideți cu atenție butonul de abur și apoi deschideți-l complet.
4. După ce ați atins temperatura dorită, închideți butonul de abur și îndepărtați vasul de
aburire. Apoi suflați puțin abur, dar asigurați-vă că aburul care scapă nu vă arde.
Notă: Curățați maneta de abur imediat după utilizare pentru a preveni depunerea laptelui.
Aveți grijă la scurgerea aburului fierbinte atunci când utilizați maneta de abur.
E. TEMPERATURA BOILERULUI ȘI SETĂRI TIMP CAFEA AUTOMATĂ
1. Pentru a regla temperatura boilerului de cafea, apăsați și țineți apăsate
butoanele „+” sau „-” de pe afișaj timp de aproximativ 3 secunde, apoi
numărul va începe să clipească; apoi apăsați butonul „+” sau „-” pentru a
crește sau reduce temperatura setată. Apăsați din nou timp de 3 secunde sau
așteptați 5 secunde pentru a seta valoarea. Valoarea reglabilă este între 85 și
112°C.
2. Setarea timpului modului de cafea automată: apăsați și mențineți apăsat
butonul de cafea automată, afișajul va începe numărătoarea inversă a
secundelor imediat ce valoarea dorită este atinsă; eliberați butonul și va fi
setată valoarea curentă. Valoarea poate fi setată între 5 și 120 de secunde.
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*PROCEDURA DE DEZGHEȚARE
Notă: Nu folosiți niciodată aparatul de cafea într-o cameră cu temperaturi sub îngheț.
Dacă faceți acest lucru, aparatul de cafea se va deteriora și va cauza defecțiuni. Dacă este
necesar, încălziți camera (cu aer condiționat, calorifer) pentru a încălzi aerul. Chiar și
atunci, așteptați cel puțin 2 ore înainte de a utiliza aparatul de cafea.
În mediile în care atât temperatura interioară, cât și cea exterioară sunt mai scăzute
decât punctul de îngheț sau în timpul transportului, trebuie urmați următorii pași:
1. Opriți aparatul de cafea și scoateți rezervorul de apă.
2. După scoaterea rezervorului de apă, apăsați butonul de cafea, apa se va scurge
din unitatea principală timp de aproximativ 15 secunde, apoi apăsați din nou
butonul de cafea.
3. Utilizați comutatorul de pornire/oprire pentru a opri aparatul după parcurgerea
pașilor 1 și 2.
4. Data viitoare când doriți să preparați cafea, așezați al loc rezervorul de apă și
folosiți aparatul ca de obicei.
*CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
1. Opriți aparatul de cafea și așteptați până acesta se răcește.
2. Curățați partea exterioară a aparatului de cafea cu o cârpă moale.
Notă: Nu folosiți abrazivi sau detergenți Nu introduceți niciodată aparatul de cafea în
apă sau în orice alt lichid
3. Curățați capătul manetei de abur (suflanta); asigurați-vă că orificiile acesteia nu
sunt blocate.
4. Curățați garnitura capului de unitate și filtrul superior.
5. Curățați filtrul superior, coșul de filtrare și maneta suportului filtrului cu un
agent de curățare special destinat acestui scop.
6. Curățați toate accesoriile detașabile cu apă curată, apoi uscați-le complet
înainte de a le utiliza din nou.
*DECALCIFIERE
1. Calcarul se acumulează în aparatul de cafea în timp, deci trebuie decalcificat la fiecare 2-3
luni.
2. Aplicați lichid de detartrare (un fluid special conceput în acest scop, contactați distribuitorul
dacă nu sunteți sigur de soluția care trebuie utilizată) și umpleți rezervorul până la marcajul
MAX. Respectați recomandările producătorului în ceea ce privește lichidul/agentul de detartrare.
Utilizați numai agent de detartrare de uz casnic sau acid citric.
3. Așezați maneta suportului filtrului (fără cafea) pe unitatea principală și continuați așa cum
este descris la punctul B.

4. Apăsați butonul de cafea și eliberați aproximativ 150 ml de apă după ce butonul de cafea este
aprins continuu. Apoi apăsați din nou butonul de cafea, apoi butonul/comutatorul de abur și
deschideți butonul de abur. Eliberați aburul timp de aproximativ 2 minute, apoi închideți
butonul de abur și opriți comutatorul de abur. Apoi lăsați aparatul în această stare timp de
aproximativ 15 minute.
5. Repetați pasul 4 de 3 ori.
6. Apăsați butonul de cafea și scurgeți apa până când calcarul iese din acesta.
7. Preparați din nou cafea (fără cafea), repetați pasul 4 de 3 ori (în acest moment nu mai este
necesar să așteptați 15 minute).
8. Repetați pasul 7 de cel puțin 5 ori, dar mai întâi curățați rezervorul de apă (clătiți-l de mai
multe ori) și adăugați apă proaspătă, curată, rece. Acest lucru este necesar pentru a preveni ca
reziduul de detergent să rămână în aparat.

*SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
Problemă
Nu se scurge apa din aparat.

Aparatul nu aburește.

Cafeaua se curge pe lângă
maneta filtrului.

Motiv/Rezultat
Soluție
Rezervorul de apă este gol.
Turnați apă în rezervor
Tensiunea de intrare nu se
Verificați dacă tensiunea de
potrivește cu cea de pe placa de rețea corespunde cu cea de
identificare a aparatului.
pe eticheta aparatului de cafea.
Aparatul de cafea
Luați legătura cu service-ul.
funcționează defectuos.
Maneta de abur este înfundată.
Curățați maneta de abur.
Rezervorul de apă este gol.
Turnați apă în rezervor.
Aparatul funcționează
Luați legătura cu service-ul.
defectuos.
Prea multă cafea în coșul de
Opriți aparatul de cafea și
filtrare .
așteptați să se răcească. Apoi
fejtömítést.
curățați coșul filtrului și
Cafea măcinată
prinsă sub
garnitura de cap.
garnitura de cap.
Problema persistă în continuare Luați legătura cu service-ul.

Cafeaua se scurge încet sau nu
se scurge deloc.

Se scurge apă de sub aparatul
de cafea.

Cafeaua măcinată este prea
fină.
Coș de filtrare blocat.
Rezervorul de apă este gol sau
nu este la locul lui.
Tava de picături este plină.
Aparatul de cafea s-a defectat.

Măcinați mai grosier.
Curățați coșul de filtrare.
Puneți rezervorul de apă la
loc și turnați apa în acesta.
Curățați tava de picături.
Luați legătura cu service-ul.

Aparatul de cafea nu
funcționează.

Mufa nu este conectată.

Introduceți ștecherul în priza
de perete.
Luați legătura cu service-ul.

NTC este scurtcircuitat.
Aparatul de cafea s-a defectat
Aburitorul nu face spumă.
Lampa pentru abur nu
Așteptați până se aprinde
luminează.
lumina de abur.
Folosiți un vas mai înalt și
Vasul aburitor este prea
mai îngust.
mare sau are o formă
incorectă.
Laptele este prea slab.
Utilizați lapte proaspăt, gras.
* Dacă problemele întâmpinate persistă, contactați distribuitorul sau centrul de service
autorizat.

*TRATAREA DEȘEURILOR.
Nu gestionați (aruncați) aparatul de cafea ca gunoi menajer.
Acționați întotdeauna în conformitate cu legea în vigoare din țara dvs. dacă nu mai intenționați
să utilizați aparatul de cafea.
Aparatele de cafea vechi conțin materiale valoroase care pot fi refolosite pentru a economisi
resurse.

