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instrucţiuni importante privind siguranţa

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA. CITIŢI-LE CU ATENŢIE 
ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ULTERIOR

Acest produs poate fi utilizat de copii în vârstă de peste 8 ani şi de 
persoanele care necesită îndrumare, cu condiţia ca aceştia:
• să fie familiarizaţi cu pericolele asociate acestui produs şi
• să fie instruiţi de o persoană competentă în vederea utilizării în siguranţă 

a produsului.
Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curăţarea şi întreţinerea nu 
trebuie efectuate de către copii, cu excepţia cazului în care aceştia au peste 
8 ani şi sunt supravegheaţi de un adult.
Nu umpleţi niciodată aparatul peste marcajul de nivel MAX. 
Pentru evitarea pericolelor, în cazul deteriorării cablului de alimentare, 
acesta trebuie înlocuit de producător, de personalul autorizat de service sau 
de alte persoane calificate.

 ! Nu introduceţi niciodată o parte a aparatului sau cablul şi fişa de alimentare în apă sau în alte lichide. 
 ! Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la priza electrică după utilizare şi înainte de curăţare 
sau montarea/demontarea de accesorii sau componente. 
 ! Nu utilizaţi aparatul dacă a fost scăpat pe jos, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă 
prezintă scurgeri. 
 ! Nu utilizaţi niciodată aparatul în scopuri diferite de destinaţia de utilizare prevăzută a acestuia. Acest 
aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizaţi acest aparat în exterior. 
 ! Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea unui blat de lucru, să atingă suprafeţe 
fierbinţi sau să fie înnodat, prins sau strivit.
 ! Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafeţe care pot atinge temperaturi înalte (cum ar fi plitele 
cu gaz sau electrice).
 ! Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă, sigură, uscată şi plană. 
 ! Montaţi întotdeauna corect rezervorul de apă şi închideţi capacul. 
 ! Nu scoateţi niciodată suportul pentru filtru în timpul preparării cafelei. Asiguraţi-vă întotdeauna că cele 
trei lumini indicatoare ale butoanelor sunt aprinse înainte de a scoate suportul pentru filtru. Procedaţi cu 
grijă la scoaterea suportului pentru filtru, deoarece acesta va fi fierbinte. Prindeţi-l întotdeauna de mâner. 
 ! Nu scoateţi rezervorul de apă sau pe cel de lapte înainte ca unitatea să fi încetat prepararea şi/sau 
producerea spumei.
 ! ATENŢIE Pentru a evita posibilele arsuri şi/sau alte tipuri de leziuni cauzate de aburi şi de apa fierbinte 
sau deteriorarea aparatului, nu scoateţi niciodată rezervorul de apă, rezervorul de lapte sau suportul 
pentru filtru în timpul pregătirii cafelei sau producerii de spumă. Aşteptaţi încheierea ciclului de preparare 
înainte de a îndepărta una dintre aceste componente.
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primii paşi

CEI MAI IMPORTANŢI PRIMI PAŞI
Înainte de utilizarea aparatului Breville® PrimaLatte™, trebuie să îl curăţaţi şi apoi să îl amorsaţi, urmând 
paşii de mai jos
1. Îndepărtaţi toate ambalajele, etichetele şi etichetele adezive.
2. Scoateţi rezervorul de apă, apoi îndepărtaţi dopul roşu de transport din partea inferioară a rezervorului. 

Eliminaţi dopul la deşeuri (fig. A).
3. Spălaţi rezervorul de apă, rezervorul de lapte, suportul pentru filtru, filtrele şi lingura de măsurare cu apă 

caldă şi detergent. Clătiţi bine.
4. Umpleţi rezervorul de apă cu apă rece (fig. B). Nu depăşiţi marcajul MAX. Montaţi la loc rezervorul.
5. Umpleţi rezervorul de lapte cu apă rece (fig. C). Nu depăşiţi marcajul MAX. Montaţi la loc rezervorul. 

Rezervorul de lapte se fixează prin presare, aşadar va trebui să susţineţi unitatea principală pentru a 
putea aplica suficientă forţă atunci când îl împingeţi la loc în poziţie. Luminile butoanelor Cappuccino şi 
Latte se vor aprinde numai dacă rezervorul de lapte este montat corect.

6. Fixaţi unul dintre filtre în suportul pentru filtru, apoi fixaţi şi blocaţi suportul pentru filtru sub capul de 
preparare – pentru detalii suplimentare, consultaţi informaţiile privind utilizarea suportului pentru filtru. 
Poziţionaţi o ceaşcă mare (aprox. 250–300 ml) sub suportul pentru filtru (fig. D).

7. Conectaţi aparatul Breville Prima Latte la priza electrică şi aduceţi comutatorul de pornire/oprire în 
poziţia de pornire (I).

8. Cele trei lumini indicatoare ale butoanelor se vor aprinde intermitent, în secvenţă lentă, cât timp se 
încălzeşte aparatul. Când aprinderea intermitentă se opreşte, iar luminile rămân aprinse permanent, 
menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul Espresso. Apa va curge în ceaşcă. Aşteptaţi până ce apa 
va înceta să mai curgă (cele trei butoane se vor aprinde). 

9. Goliţi ceaşca şi poziţionaţi-o din nou sub suportul pentru filtru. Poziţionaţi tubul de producere a spumei 
din lapte deasupra ceştii, utilizând mânerul tubului de producere a spumei din lapte (Fig. E). Menţineţi 
apăsat butonul Cappuccino timp de 3 secunde. Aşteptaţi până ce aburul şi apa vor înceta să mai curgă 
din tub (luminile celor trei butoane se vor aprinde). Aparatul dvs. Breville® PrimaLatte™ este acum gata 
de utilizare; va trebui, totuşi, să umpleţi cu lapte rezervorul de lapte dacă doriţi să preparaţi Cappuccino 
sau Latte sau să utilizaţi tubul de producere a spumei de lapte.

1. Cap de preparare
2. Tub de producere a spumei de lapte
3. Tavă cu înălţime reglabilă
4. Tavă de scurgere şi capac
5. Rezervor de apă (în partea din spate a 

aparatului)
6. Buton Espresso
7. Buton Cappuccino
8. Buton Latte
9. Buton de control pentru spumă

10. Maneta tubului de producere a spumei
11. Rezervor de lapte
12. Comutator de pornire/oprire (în partea laterală a 

aparatului)
13. Filtru pentru o doză
14. Filtru pentru doză dublă
15. Filtru capsule ESE
16. Blocare filtre
17. Suport filtre
18. Cupă/compactor

COMENZI ŞI COMPONENTE

Modul de hibernare
Dacă nu utilizaţi aparatul timp de 15 minute, acesta va intra în modul de hibernare, iar cele trei lumini ale 
butoanelor se vor stinge. Pentru a reactiva aparatul, apăsaţi orice buton.
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SELECŢIA CEŞTILOR ŞI A CAFELEI
Selectaţi tipul de ceaşcă din următorul tabel:

Băutură Mărime Pictogramă Mărime ceaşcă

Espresso
O singură doză 40 ml

Doză dublă 80 ml

Cappuccino
O singură doză 180 ml

Doză dublă 300 ml

Latte
O singură doză 350 ml

Doză dublă 450 ml

Pentru a utiliza o ceaşcă mai mică, cum ar fi o ceaşcă „demitasse”, este necesar să extindeţi tava cu înălţime 
reglabilă (fig. F) şi să poziţionaţi ceaşca pe aceasta.

CAFEAUA
Cafeaua trebuie să fie proaspăt măcinată şi bine prăjită – Tipul de prăjire franţuzesc sau italienesc este 
ideal pentru espresso. Cafeaua măcinată îşi păstrează aroma timp de 7–8 zile, dacă este depozitată într-un 
recipient sigilat şi într-un loc rece, ferit de lumină. Boabele de cafea îşi păstrează aroma până la 4 săptămâni, 
dacă sunt depozitate în aceleaşi condiţii. Nu păstraţi niciodată cafeaua boabe sau măcinată la frigider sau la 
congelator.

Măcinarea corectă a cafelei este foarte importantă pentru obţinerea unui espresso de calitate şi necesită 
antrenament. Pentru rezultate optime, utilizaţi o râşniţă de calitate.

• Cafeaua corect măcinată are granulaţia sării de masă.

• O măcinare prea fină va împiedica scurgerea corectă a apei prin cafea. Evitaţi măcinarea excesivă a 
boabelor, care va produce o pudră asemănătoare făinii.

• O măcinare insuficientă va determina scurgerea prea rapidă a apei prin cafea, rezultând o aromă slabă 
şi o culoare puţin intensă a cafelei preparate.

ceştile şi cafeaua
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utilizarea aparatului Breville® PrimaLatte™

UMPLEREA REZERVOARELOR
Rezervorul de apă: Umpleţi rezervorul de apă numai cu apă rece. Puteţi umple rezervorul utilizând un ibric 
sau îl puteţi scoate şi umple direct de la robinet. Nu depăşiţi niciodată marcajul MAX. După umplere, închideţi 
capacul şi fixaţi corect rezervorul la locul acestuia.

Rezervorul de lapte: Dacă preparaţi Cappuccino sau Latte, va trebui să umpleţi rezervorul de lapte. Scoateţi 
rezervorul din aparat (fig. G). Rezervorul este fixat prin presare, iar îndepărtarea acestuia poate necesita mai 
multă forţă. Turnaţi lapte în rezervor fără a depăşi marcajul MAX. Este recomandat să nu adăugaţi o cantitate 
de lapte mai mare decât cea necesară. Utilizaţi întotdeauna lapte rece, deoarece acesta va produce cea mai 
bună spumă.

Montaţi din nou rezervorul împingându-l cu fermitate la locul său. Rezervorul de lapte se fixează prin presare, 
aşadar va trebui să susţineţi unitatea principală pentru a putea aplica suficientă forţă atunci când îl împingeţi 
la loc în poziţie. Luminile butoanelor Cappuccino şi Latte se vor aprinde numai dacă rezervorul de lapte 
este montat corect.

Puteţi depozita laptele rămas în frigider, direct în rezervorul de lapte extras din aparat. Alternativ, puteţi 
arunca laptele rămas şi curăţa rezervorul după utilizare.

UTILIZAREA SUPORTULUI PENTRU FILTRU
Alegerea şi montarea unui filtru
Aparatul Breville Prima Latte este furnizat cu trei filtre: pentru o singură doză, pentru doză dublă şi pentru 
capsule, acesta din urmă fiind destinat capsulelor ESE (Easy Serving Espresso – espresso uşor de servit). 
Filtrul pentru doze duble poate fi utilizat pentru obţinerea unei băuturi duble sau pentru două băuturi normale. 
Filtrul pentru capsule este creat pentru a fi utilizat numai cu capsule de 45 mm.

Fixaţi filtrul aliniind protuberanţa de pe marginea filtrului cu fanta de pe suportul pentru filtru (fig. H). Rotiţi 
uşor filtrul către stânga sau către dreapta pentru a preveni căderea acestuia (fig. I).

Pentru a îndepărta filtrul, rotiţi-l pentru a realinia protuberanţa cu fanta şi ridicaţi filtrul pentru a-l extrage.

Umplerea suportului pentru filtru  
Asiguraţi-vă că filtrul şi suportul pentru filtru sunt complet uscate. Umpleţi filtrul cu cafea proaspăt râşnită 
utilizând cupa de măsurare (fig. J). Utilizaţi o singură cupă pentru o singură doză sau două cupe pentru o 
doză dublă. Utilizaţi capătul plat al cupei pentru a tasa (comprima) cafeaua în mod ferm şi uniform (fig. K). 
Nivelul cafelei trebuie să se afle cu aproximativ 3 mm sub marginea filtrului atunci când aceasta este corect 
comprimată (fig. L).

Curăţaţi cafeaua în exces de pe marginea suportului pentru filtru astfel încât acesta să se închidă etanş 
atunci când suportul filtrului este fixat pe capul de preparare a cafelei.

Dacă utilizaţi capsule ESE, poziţionaţi capsula în suportul filtrului pentru capsule. În cazul în care capsula 
este prevăzută cu o lamelă sau o margine pliată, pliaţi-o în interiorul filtrului astfel încât aceasta să nu rămână 
în afară.
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utilizarea aparatului Breville® PrimaLatte™

Montarea/îndepărtarea suportului pentru filtru
Poziţionaţi suportul pentru filtru sub capul de preparare a cafelei, aliniind mânerul cu simbolul de deblocare  
( ) al aparatului (fig. M).

Deplasaţi mânerul complet către dreapta, până la alinierea acestuia cu simbolul de blocare ( ) al aparatului. 
Pentru a extrage suportul pentru filtru, deplasaţi mânerul către stânga până la alinierea acestuia cu simbolul 
de deblocare ( ).

Golirea suportului pentru filtru
 ! Atenţie: Suportul pentru filtru este FIERBINTE – procedaţi cu grijă la manevrarea acestuia!

Pentru a îndepărta resturile de cafea din suportul pentru filtru, poziţionaţi mecanismul de blocare a filtrului 
deasupra marginii filtrului şi menţineţi-l în poziţie cu degetul mare (fig. N). Acest lucru va menţine filtrul în 
poziţie, astfel încât să puteţi răsturna şi lovi uşor suportul pentru filtru pentru a elimina resturile de cafea.

PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO
Cappuccino se prepară din ⅓ espresso, ⅓ lapte aerat cu vapori şi ⅓ spumă de lapte. 

1. Fixaţi un filtru în suportul pentru filtru. Pentru prepararea unui cappuccino mare, alegeţi filtrul pentru doză 
dublă; în celelalte cazuri, utilizaţi filtrul pentru o singură doză sau filtrul pentru capsule.

2. Adăugaţi cafea măcinată şi presaţi-o sau, dacă utilizaţi capsule, poziţionaţi capsula în filtrul pentru 
capsule.

3. Fixaţi suportul pentru filtru pe capul de preparare a cafelei.
4. Poziţionaţi ceaşca dorită sub capul de preparare a cafelei. 
5. Adăugaţi lapte în rezervorul de lapte, apoi poziţionaţi tubul de preparare a spumei de lapte deasupra 

ceştii, utilizând mânerul acestuia. Reglaţi cantitatea de spumă de lapte necesară utilizând butonul de 
control pentru spumă. Pentru mai multă spumă, rotiţi butonul în direcţia + (plus). Pentru mai puţină 
spumă, rotiţi-l în direcţia − (minus). Reţineţi că puteţi efectua aceste reglaje în timpul ciclului de 
preparare a cafelei. 

PREPARAREA UNUI ESPRESSO
1. Poziţionaţi filtrul în suportul pentru filtru (o singură doză, doză dublă sau capsule).
2. Adăugaţi cafea măcinată şi presaţi-o sau, dacă utilizaţi capsule, poziţionaţi capsula în filtrul pentru 

capsule.
3. Fixaţi suportul pentru filtru pe capul de preparare a cafelei.
4. Poziţionaţi ceaşca dorită sub capul de preparare a cafelei. Utilizaţi tava cu înălţime reglabilă dacă este 

necesar.  
5. Apăsaţi butonul Espresso. Dacă doriţi să utilizaţi o singură doză, apăsaţi-l o singură dată. Pictograma-

ceaşcă mică ( ) se va aprinde. Pentru un espresso lung (doză dublă), apăsaţi butonul de două ori. 
Pictograma-ceaşcă mare ( ) se va aprinde. Espresso-ul dvs. va fi preparat şi, la finalizarea ciclului 
de preparare, luminile celor trei butoane se vor aprinde.

6. Puteţi opri în orice moment procesul de preparare, apăsând orice buton.
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PREPARAREA UNUI LATTE
Latte se prepară din aproximativ ¼ espresso şi ¾ lapte aerat cu vapori.
1. Fixaţi un filtru în suportul pentru filtru. Pentru prepararea unui latte mare, alegeţi filtrul pentru doză 

dublă; în caz contrar, utilizaţi filtrul pentru o singură doză sau filtrul de capsule.
2. Adăugaţi cafea măcinată şi presaţi-o sau, dacă utilizaţi capsule, poziţionaţi capsula în filtrul pentru 

capsule.
3. Fixaţi suportul pentru filtru pe capul de preparare a cafelei.
4. Poziţionaţi ceaşca dorită sub capul de preparare a cafelei. 
5. Adăugaţi lapte în rezervorul de lapte, apoi poziţionaţi tubul de preparare a spumei de lapte deasupra 

ceştii, utilizând mânerul acestuia. Reglaţi cantitatea de spumă de lapte necesară utilizând butonul de 
control pentru spumă.

6. Apăsaţi butonul Latte. Pentru un latte mic, apăsaţi-l o singură dată. Pictograma-ceaşcă mică ( ) se va 
aprinde. Pentru un latte mare, apăsaţi butonul de două ori; pictograma-ceaşcă mare ( ) se va aprinde. 
Latte-ul dvs. va fi preparat şi, la finalizarea ciclului de preparare, luminile celor trei butoane se vor 
aprinde. 

7. Puteţi opri în orice moment procesul de preparare, apăsând orice buton.

PREPARAREA DE BĂUTURI PERSONALIZATE
Puteţi prepara băuturi pe gustul dvs. utilizând funcţiile personalizate de preparare ale aparatului Breville® 
PrimaLatte™. Acestea permit prepararea a până la 230 ml de espresso şi adăugarea cantităţii dorite de 
spumă de lapte.
1. Selectaţi filtrul şi adăugaţi cafea urmând procedura de preparare a unui espresso sau cappuccino. Dacă 

preparaţi o cantitate mare de espresso, va trebui să utilizaţi filtrul pentru doză dublă; în caz contrar, 
băuturii îi va lipsi savoarea. Fixaţi suportul pentru filtru pe capul de preparare a cafelei.

2. Poziţionaţi ceaşca dorită sub capul de preparare a cafelei. 
3. Menţineţi butonul Espresso apăsat timp de 3 secunde. Va începe prepararea băuturii. După prepararea 

cantităţii dorite, apăsaţi din nou butonul Espresso pentru a opri prepararea. Reţineţi că, din raţiuni de 
siguranţă, prepararea se va opri automat după atingerea cantităţii de aproximativ 230 ml..

SPUMĂ DE LAPTE
Dacă doriţi să adăugaţi mai multă spumă de lapte sau să preparaţi spumă de lapte pentru diverse tipuri de 
băuturi, poziţionaţi tubul de preparare a spumei deasupra ceştii şi reglaţi butonul de control pentru spumă 
în poziţia dorită. Apoi, menţineţi butonul Cappuccino apăsat timp de 3 secunde. Spuma de lapte va fi 
eliberată în ceaşcă. Când aţi obţinut suficientă spumă de lapte, apăsaţi din nou butonul Cappuccino pentru 
a opri aparatul. Curăţaţi tubul de preparare a spumei după fiecare utilizare – consultaţi secţiunea Curăţarea 
rezervorului de lapte/tubului de preparare a spumei de lapte.

6. Apăsaţi butonul Cappuccino. Pentru un cappuccino mic, apăsaţi-l o singură dată. Pictograma-ceaşcă 
mică ( ) se va aprinde. Pentru un cappuccino mare, apăsaţi butonul de două ori; pictograma-ceaşcă 
mare ( ) se va aprinde. Cappuccino-ul dvs. va fi preparat şi, la finalizarea ciclului de preparare, 
luminile celor trei butoane se vor aprinde.  

7. Puteţi opri în orice moment procesul de preparare, apăsând orice buton.
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curăţarea şi depozitarea

CURĂŢAREA
Pentru performanţe optime, curăţaţi aparatul Breville Prima Latte™ după fiecare utilizare.

Curăţarea generală
• Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priză.

• Ştergeţi carcasa acestuia cu o lavetă moale, umezită. Nu utilizaţi lavete aspre sau agenţi de curăţare 
abrazivi. Extrageţi, goliţi şi clătiţi tava de scurgere şi tava cu înălţime reglabilă.

• Îndepărtaţi suportul pentru filtru. Eliminaţi la deşeuri resturile de cafea sau capsulele şi extrageţi filtrul 
din suport. Spălaţi-le pe amândouă în apă caldă cu detergent şi clătiţi-le bine. Nu spălaţi filtrele sau 
suportul pentru filtru în maşina de spălat vase.

• Ştergeţi capul de preparare cu o lavetă umedă sau un şerveţel de hârtie.

• Montaţi la loc suportul pentru filtru (fără filtru), conectaţi aparatul la priză şi porniţi-l. Poziţionaţi o 
ceaşcă mare sub capul de preparare a cafelei. Când luminile indicatoare încetează să se mai aprindă 
intermitent, apăsaţi butonul Espresso şi lăsaţi aparatul să efectueze un ciclu complet de preparare, 
până la oprirea acestuia. 

Curăţarea rezervorului de lapte/tubului de preparare a spumei de lapte
Atunci când laptele este folosit, este important să curățați periodic rezervorul de lapte și tubul de spuma 
pentru igiena.

• Poziţionaţi o ceaşcă mare, goală, sub capul de preparare şi aduceţi tubul de preparare a spumei 
deasupra acesteia.

• Rotiţi complet, în sens orar, butonul de control pentru spumă în poziţia de curăţare ( ).

• Menţineţi butonul Latte apăsat timp de 3 secunde pentru a activa ciclul de curăţare a rezervorului de 
lapte. Aşteptaţi finalizarea ciclului de curăţare, apoi extrageţi rezervorul de lapte din aparat şi îndepărtaţi 
capacul rezervorului de lapte.

• Eliminaţi resturile de lapte, apoi spălaţi rezervorul şi capacul cu apă caldă şi detergent. Clătiţi bine. 
Nu spălaţi rezervorul de lapte sau capacul/ansamblul tubului de preparare a spumei de lapte în 
maşina de spălat vase.

Curăţarea rezervorului de apă
Extrageţi rezervorul de apă şi eliminaţi apa aflată în acesta. Spălaţi rezervorul în apă caldă cu detergent şi 
clătiţi-l bine. Nu spălaţi rezervorul de apă în maşina de spălat vase.

DEPOZITAREA
Goliţi şi apoi curăţaţi aparatul, în modul descris în secţiunea dedicată curăţării. Nu depozitaţi aparatul cu 
suportul pentru filtru montat pe capul de preparare a cafelei, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea 
garniturilor.
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detartarea

Este indicată detartrarea aparatului Breville® PrimaLatte™ o dată la aproximativ 2–3 luni (acest interval poate 
varia în funcţie de duritatea apei şi de frecvenţa utilizării). Semnele care indică necesitatea unei detartrări pot 
include scăderea vitezei de preparare, scăderea debitului de apă, apariţia unor depuneri de culoare albă sau 
a unor scurgeri în jurul capului de preparare şi producerea excesivă de aburi.

Recomandăm utilizarea unui produs de detartrare de marcă, creat special pentru aparatele de preparat cafea 
şi recipientele de fierbere din plastic. Urmaţi instrucţiunile producătorului. 

1. Montaţi un filtru şi apoi montaţi suportul pentru filtru în aparat.  Poziţionaţi o ceaşcă mare sub capul de 
preparare a cafelei. 

2. Lăsaţi soluţia de detartrare să circule prin aparat apăsând de două ori butonul Espresso. Repetaţi, dacă 
este necesar. 

3. Clătiţi şi goliţi rezervorul de lapte, apoi montaţi-l din nou. Rotiţi complet, în sens orar, butonul de control 
pentru spumă în poziţia de curăţare ( ). Poziţionaţi o ceaşcă mare sub capul de preparare şi aduceţi 
tubul de preparare a spumei deasupra acesteia. Menţineţi butonul Latte apăsat timp de 3 secunde 
pentru a activa ciclul de curăţare. Aşteptaţi finalizarea ciclului de curăţare. 

4. Înlocuiţi soluţia de detartrare din rezervorul de apă cu apă rece de la robinet şi repetaţi paşii 2 şi 3 de 
câte ori este necesar pentru a îndepărta toate urmele de soluţie de detartrare din aparat.
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depanarea

Problemă Cauză posibilă Soluţie

Aparatul nu produce cafea

Unitatea nu este pornită Porniţi aparatul
Nu există apă în rezervorul de apă Umpleţi rezervorul de apă
Cafeaua este măcinată prea fin Măcinaţi cafeaua la granulaţia corectă

Cafeaua a fost tasată prea ferm Goliţi şi apoi reumpleţi filtrul. Utilizaţi o 
acţiune de tasare mai uşoară.

Cafeaua este eliminată prin jurul 
marginilor suportului pentru filtru

Suportul pentru filtru nu a fost rotit 
complet în poziţia de blocare Rotiţi complet în poziţia de blocare

Depuneri de cafea pe marginile 
suportului pentru filtru Îndepărtaţi excesul de cafea

Prea multă cafea în suportul pentru 
filtru Reumpleţi filtrul cu mai puţină cafea

Laptele nu are consistenţă 
spumoasă sau nu curge din tubul 
de preparare a spumei

Unitatea nu mai produce aburi Umpleţi rezervorul de apă

Laptele nu este suficient de rece
Răciţi laptele la temperatura corectă. 
Pentru rezultate optime, răciţi şi rezervorul 
de lapte.

Tubul de preparare a spumei este 
blocat

Urmaţi instrucţiunile de curăţare a tubului 
de preparare a spumei

Cafeaua este preparată prea 
repede

Cafeaua este măcinată prea mare Râşniţi cafeaua mai fin
Nu există suficientă cafea în 
suportul pentru filtru Utilizaţi mai multă cafea

Cafeaua este prea slabă

Filtrul pentru o singură doză a fost 
utilizat pentru obţinerea unei doze 
duble de espresso

Utilizaţi filtrul pentru doză dublă

Cafeaua este măcinată prea mare Râşniţi cafeaua mai fin
Luminile butoanelor se aprind 
intermitent alternativ Rezervorul de apă este gol Umpleţi rezervorul de apă

Cele trei lumini indicatoare ale 
butoanelor nu sunt aprinse 

Rezervorul de lapte nu este fixat 
corect

Rezervorul de lapte se fixează prin 
presare, aşadar va trebui să susţineţi 
unitatea principală pentru a putea aplica 
suficientă forţă atunci când îl împingeţi 
la loc în poziţie. Luminile butoanelor 
Cappuccino şi Latte se vor aprinde 
numai dacă rezervorul de lapte este 
montat corect.
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Vă rugăm să păstraţi chitanţa, prezenţa acesteia fiind solicitată în cazul oricăror solicitări de reparaţie 
acoperite de garanţie.
Garanţia acestui aparat este de 2 ani de la data achiziţiei, conform informaţiilor din acest document.
În timpul perioadei de garanţie, în cazul puţin probabil în care aparatul nu mai funcţionează din cauza unei 
defecţiuni de design sau de fabricaţie, înapoiaţi-l magazinului de unde l-aţi achiziţionat, împreună cu bonul de 
casă şi o copie a acestei garanţii.
Drepturile şi beneficiile oferite conform acestei garanţii sunt suplimentare faţă de drepturile dvs. legale, care 
nu sunt afectate de această garanţie. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited („JCS (Europe)”) îşi 
rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni.
JCS (Europe) îşi asumă, pe perioada garanţiei, obligaţia de a repara sau de a înlocui gratuit aparatul sau 
orice componentă a aparatului care se dovedeşte a nu funcţiona, în următoarele condiţii:
• să anunţaţi imediat magazinul sau JCS (Europe) despre apariţia problemei; şi
• aparatul să nu fi fost modificat în niciun fel sau să nu fi fost supus deteriorărilor, întrebuinţării greşite, 

abuzurilor, reparaţiilor sau modificărilor efectuate de către alte persoane decât cele autorizate de JCS 
(Europe).

Defecţiunile care apar în urma utilizării neadecvate, deteriorării, abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, 
catastrofelor naturale, evenimentelor neprevăzute de JCS (Europe), reparaţiei sau modificării de către o 
altă persoană decât cele autorizate de JCS (Europe) sau nerespectării instrucţiunilor de utilizare nu sunt 
acoperite de această garanţie. În plus, uzura normală, incluzând, fără a se limita la, decolorările minore şi 
zgârieturile nu sunt acoperite de această garanţie.
Drepturile prevăzute în această garanţie se vor aplica numai primului cumpărător şi nu se extind în cazul 
utilizării comerciale sau comune.
Dacă aparatul dvs. are inclusă o garanţie specifică ţării de utilizare sau o garanţie suplimentară, vă rugăm să 
consultaţi, pentru informaţii suplimentare, termenii şi condiţiile respectivei garanţii şi nu ale acesteia sau să 
contactaţi distribuitorul local autorizat.
Deşeurile provenite din produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile menajere. Vă rugăm 
să le reciclaţi dacă aveţi această posibilitate. Pentru informaţii suplimentare privind reciclarea şi deşeurile 
provenite din echipamentele electrice şi electronice, contactaţi-ne prin e-mail la adresa enquiriesEurope@
jardencs.com.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK   

garanţie
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© 2013 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom.

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development. 
Two (2) Year Limited Guarantee—see inside for details.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Middleton Road, Royton, Oldham OL2 5LN, Royaume-Uni.
Le produit que vous achetez peut varier légèrement de celui qui est illustré sur la boîte en raison du développement continu de ce produit.

Garantie limitée de deux (2) ans—voir détails à l’intérieur.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Middleton Road, Royton, Oldham OL2 5LN, Reino Unido.
El producto adquirido puede diferir ligeramente del que se muestra en esta caja debido al desarrollo continuo de los productos. 

Garantía limitada de dos (2) años (más información en el interior).
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Made in PRC     Fabriqué en Chine     Fabricado en China

UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com
Telephone: 0161 621 6900

France: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420 Rue D’Estienne D’Orves

92700 Colombes, France

España: Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.
C/ Basauri 17

Edificio Valrealty - B
Planta Baja Derecha

28023 - La Florida (Aravaca)
Madrid, España

For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.breville.eu
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