
 

 
  



 

 
 
  



 
 
 
  



 
 



 

DESCRIERE 
 

A Capacul/mânerul rezervorului de apă  ���� Ecran cu afişaj  

B Rezervor de apă M Ecran cu afişaj  

C Tăviţă de curăţare N Buton „On/Off” „Oprire/Pornire” 

D Colector pentru zaţul de cafea  O Buton de programare 

E Orificiu evacuare cafea, mâner cu înălţime reglabilă P Buton rotativ/de validare 

F Accesoriu magnetic pentru ajutajul pentru lapte Q Buton pentru Cappuccino 

G  Grătar şi tăviţă de picurare amovibile  R Buton pentru curăţarea aparatului  

H Rezervor pentru boabe de cafea ���� Recipient pentru lapte  

���� I Buton de setare a nivelului de măcinare a cafelei S Capac  

J Roată de măcinare din metal T Pârghie de blocare  

K Pâlnie pentru tableta de curăţare U Sistem de curăţare/ Cappuccino  

L Grătar suport pentru ceaşcă V Furtun  

  W Casetă  

  X Container  

  Y Duză de abur  

 

ACCESORII (COMERCIALIZATE SEPARAT) 
F 088 Cartuș pentru filtrarea apei Claris - Aqua Filter System (în funcţie de model). 
XS 4000 KRUPS Lichid de curățare pentru sistemul Cappuccino (nu este inclus). 
F 054 Pudră pentru detartraj (o punguță inclusă). 
XS 3000 Pachet cu 10 tablete de curățare (două tablete incluse) - Fig. 32. 

Notă: Garanţia acestui produs în România este de 24 de luni cu maxim 6.000 de cicluri (3.000 de cicluri pe an). Acest aparat se doreşte a fi 

doar pentru uz casnic şi nu este recomandat pentru un uz profesional sau comercial. Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate şi nu 

oferă nicio garanţie pentru aparatele folosite în uz comercial sau într-un mod ce nu corespunde instrucţiunilor. 

Pentru ca garanția să rămână valabilă, acest aparat trebuie utilizat numai cu accesoriile KRUPS. 

Stimate Client, 

Vă felicităm pentru achiziţionarea aparatului dumneavoastră Krupps Espresseria Automatic. Veţi aprecia atât calitatea cafelei preparate, 

precum şi uşurinţa în utilizare.  

Espresso sau lungo, ristretto sau cappuccino, aparatul dumneavoastră automat de cafea/espresso a fost conceput să vă permită să vă bucuraţi 

de o cafea cu o calitate de restaurant în confortul căminului dumneavoastră, indiferent de ziua din săptămână sau de momentul zilei. Graţie 

sistemului său Compact Thermoblock (Bloc termic compact), pompei de 15 bari - şi, mai ales, datorită faptului că funcţionează pe bază de 

cafea proaspăt măcinată chiar înainte de preparare - aparatul dumneavoastră Espresseria Automatic vă ajută să obţineţi o băutură cu aromă 

puternică, acoperită de o spumă cremoasă de culoare maron-aurie, rezultată din uleiurile naturile existente în boabele de cafea. 

În mod tradiţional, espresso-ul nu se serveşte în ceşti de cafea obişnuite, ci, mai degrabă în ceșcuțe din porţelan. 

Pentru a vă bucura de un espresso la temperatura perfectă şi cu o spumă densă şi cremoasă, vă recomandăm să încălziţi ceşcuţa în prealabil.  

După câteva încercări, veţi descoperi maniera de combinare şi prăjire a boabelor de cafea, astfel încât să obţineţi un rezultat pe gustul 

dumneavoastră. Desigur, calitatea apei folosite este un factor care influenţează decisiv calitatea cafelei obţinute.  

Vă recomandăm să vă asiguraţi că folosiţi apă direct de la robinet (astfel încât să nu aibă timp să stagneze în contact cu aerul); de asemenea, 

apa ar trebui să nu prezinte miros de clor şi să fie suficient de rece.   

Cafeaua espresso are o aromată mai bogată decât cafeaua clasică la filtru. În pofida gustului mai pronunţat şi mai persistent, un espresso 

conţine, de fapt, mai puţină cafeină decât o cafea la filtru (aproximativ, între 60 şi 80 mg per ceaşcă, comparativ cu 80-100 mg per ceaşcă în 

cazul cafelei la filtru). Aceasta se datorează timpului de percolare mai scurt. Graţie unui sistem ingenios prin care recipientul pentru lapte este 

integrat omogen în aparat, aparatul dumneavoastră Latt'Espress este soluţia perfectă pentru prepararea unui cappuccino somptuos...  

Simplitatea comenzilor, vizibilitatea tuturor rezervoarelor şi programele automate de curăţare şi detartrare fac din aparatul dumneavoastră 

Latt'Espress Automatic un aparat eficient şi uşor de utilizat, în acelaşi timp.  

 

ANTERIOR PRIMEI UTILIZĂRI  

Măsurarea durității apei 
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată sau dacă ați observat o modificare în duritatea apei, adaptați aparatul la nivelul de duritate a 

apei folosite. Pentru a determina duritatea apei, folosiți testerul livrat împreună cu aparatul sau adresați-vă companiei locale de distribuție a 

apei. Aparatul vă va solicita să setaţi duritatea apei înainte de a-l folosi pentru prima dată.  

Gradul 
durității 

Clasa 0 
Foarte moale 

Clasa 1 
Moale  

Clasă 2 
Duritate medie 

Clasă 3 
Dură 

Clasă 4 
Foarte dură 

° dH <3° > 4° > 7° > 14° > 21° 

° e < 3,75° > 5° > 8,75° >17,5° > 26,25° 

° f < 5,4° > 7,2° > 12,6° >25,2° > 37,8° 

Setare aparat 0 1 2 3 4 

Umpleți un pahar cu apă și introduceți testerul în aceasta. Citiţi nivelul durității apei indicat după 1 minut - (1-2).   



Pregătirea aparatului 
Scoateți și umpleți rezervorul cu apă (7).  

Reașezați rezervorul în poziție apăsând ferm și închideți capacul (8).  

Înlăturaţi capacul recipientului pentru cafea şi turnați boabele de cafea. Reaşezaţi capacul (9-10).  

 

 Nu umpleți rezervoarele cu apă caldă, lapte sau alte lichide. Dacă, în momentul pornirii aparatului, rezervorul de apă nu este în poziție 

sau este incomplet umplut (sub nivelul „min” - minim), se va afişa mesajul „Fill tank” („Umpleți rezervorul”), iar pregătirea oricărui tip de 

cafea sau espresso va fi pentru moment imposibilă. 

 

Cartuş pentru filtrarea apei F 088 Claris - Aqua Filter System (vândut separat) 
Pentru a oferi băuturilor dumneavoastră cele mai intense arome şi pentru a asigura o durata de serviciu cât mai îndelungată pentru aparatul 

dumneavoastră, vă recomandăm să folosiţi numai cartuşul Claris - Aqua Filter System (Sistem de filtrare a apei), vândut separat. 

(3): Mecanism de memorare a lunii în care a fost montat cartuşul şi a datei când ar trebui schimbat (după, maximum, 2 luni).  

 

 Aparatul dumneavoastră vă va anunţa când trebuie să înlocuiţi cartuşul Claris - Aqua Filter System (Sistem de filtrare a apei) prin afişarea 

unui mesaj.   

 

Instalarea filtrului (cartuşul Claris - Aqua Filter System - Sistem de filtrare a apei)  
Notă: Pentru a instala cartuşul corect, asiguraţi-vă că urmaţi procedura de instalare de fiecare dată când îl schimbaţi. 
Prima utilizare: Selectaţi opţiunea „YES” („DA”) din meniul funcţiei „Filter” („Filtru”), apoi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.  
Instalarea cartuşului în aparat: înfiletaţi filtrul pe baza rezervorului de apă, folosind mânerul furmizat (4).  
Introdiceţi ajutajul pentru abur (5).  
Amplasaţi un recipient cu o capacitate de 0,6 L sub ajutajul de abut (6).  
Instalare ulterioară sau în cazul înlocuirii filtrului: Selectaţi meniul „Filter” („Filtru”) prin apăsarea butonului PROG: „Maintenance” - OK - 
„Filter” - OK - „Insert” (or change) - OK (PROG: „Întreţinere” - OK - „Filtru” - OK - „Inserare” (sau schimbare) - OK) - şi urmaţi instrucţiunile 
afişate pe ecran. 

Clătirea automată 
În momentul folosirii pentru prima dată a aparatului dumneavoastră, puteţi alege să activaţi clătirea automată. Pentru aceasta, selectaţi 
opţiunea „YES” („DA”) din meniul „Auto rinse” („Clătire automată”). Clătirea se va efectua de fiecare dată când puneţi aparatul în funcţiune.  
Pentru a modifica ulterior această opţiune, puteţi selecta clătirea automată prin apăsarea butonului PROG - Settings - Auto rinse (PROG - 
Setări - Clătire automată).  
 
ÎN TIMPUL OPERAŢIUNILOR DE CLĂTIRE, PRIN DUZE CURGE APĂ FIARTĂ. AVEŢI GRIJĂ SĂ NU VĂ OPĂRIŢI. 
 
NU UMPLEŢI NICIODATĂ RECIPIENTUL PENTRU CAFEA CU CAFEA MĂCINATĂ] 
Se recomandă să nu folosiți boabe de cafea uleioase, caramelizate sau cu arome în acest aparat. Acest tip de boabe poate deteriora aparatul. 
Asigurați-vă că niciun corp străin, cum ar fi pietricelele din boabele de cafea, nu a intrat în recipientul pentru cafea. Orice avarii provocate de 
prezența corpurilor străine în recipientul pentru cafea nu vor fi acoperite de garanție. Nu puneți apă în recipientul de cafea.  
Pentru a evita scurgerile de apă pe masa dumneavoastră de lucru sau pentru a nu risca să vă ardeți, asiguraţi-vă că aţi instalat tăvița de 
picurare. 
Verificați că rezervorul de apă este curat.  
 

Prima utilizare/setarea aparatului  

Butonul rotativ vă permite să selectaţi o funcţie sau să măriţi/micşoraţi anumite valori. Apăsarea acestui buton validează alegerea făcută.  

Porniţi aparatul prin apăsarea butonului On/Off (Pornit/Oprit) (11). Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran în meniul „Language choice” 

(„Alegere limbă”). Selectaţi o limbă folosind butonul rotativ. Limba selectată va fi evidenţiată (12-13). 

Confirmaţi prin apăsarea butonului de confirmare (14).  

La prima folosire a aparatului, vi se solicită să efectuaţi setarea unor parametri. Dacă deconectaţi aparatul, va trebui să setaţi din nou unii 

dintre aceşti parametri.  

Aparatul va solicita efectuarea următoarelor setări:  

 

Language (Limbă) Puteţi selecta limba dorită dintre cele prezentate.  

Volume unit (Unitate volum) Puteţi seta unitatea de măsură alegând dintre ml şi oz.  

Date (Dată)  Setaţi data.  

Clock (Oră)  Puteţi selecta modul de afişare a orei în formatul preferat (12 sau 24 de ore).  

Auto-off (Oprire automată)  Puteţi selecta intervalul de timp după care aparatul se va opri automat.  

Auto-on (Pornire automată) Puteţi demara automat preîncălzirea aparatului la o anumită oră predefinită.  

Water hardness (Duritatea apei) Trebuie să setaţi duritatea apei în intervalul 0-4. A se vedea secţiunea „Măsurarea durităţii apei”.  

Automatic rinsing (Clătire automată)  Puteţi seta efectuarea unei clătiri după fiecare pornire a aparatului. 

Filter (Filtru)  Trebuie să specificaţi dacă filtrul este prezent sau nu (cartuşul Claris - Aqua Filter System - Sistem de 

filtrare a apei).  

Este posisbil ca, în momentul primei folosiri a aparatului, să vi se solicite să reumpleţi recipientul de apă. Urmaţi, pur şi simplu, instrucţiunile 

afişate pe ecran.  
  



Clătirea circuitului  

Clătirea circuitului de cafea:  

Clătirea poate fi efectuată în orice moment prin apăsarea butonului PROG (PROG) urmat de afişarea meniurilor şi de selectarea următoarelor 

funcţii: MAINTENANCE ���� OK ���� RINSING ���� OK (ÎNTREŢINERE ���� OK ���� CLĂTIRE ���� OK).  

Clătirea circuitului de clătire:  

Instalaţi ajutajul pentru abur (5), apoi aşezaţi un recipient sub ajutajul pentru abur. Selectaţi reţeta pentru hot water (apă fiartă) afişată pe 

ecran şi validaţi. Ciclul se va încheia automat după trecerea prin sistem a volumului de apă indicat pe ecran.  

 

 Se recomandă să derulaţi unul sau mai multe cicluri de clătire ale celor două circuite dacă aparatul nu a mai fost folosit timp de mai multe 

zile.   

 

ÎN TIMPUL OPERAŢIUNILOR DE CLĂTIRE, PRIN DUZE CURGE APĂ FIARTĂ. AVEŢI GRIJĂ SĂ NU VĂ OPĂRIŢI. 

 

Pregătirea râşniţei  
Puteţi ajusta tăria cafelei dumneavoastră prin reglarea dimensiunii de măcinare a boabelor de cafea.  

În general, cu cât granulele de cafea sunt mai fine, cu atât cafeaua va fi mai tare şi mai cremoasă.  

Reglaţi dimensiunea de măcinare a boabelor de boabelor prin rotirea butonului „Grinding fineness setting” („Setare fineţe de măcinare”). 

Rotiţi către stânga pentru o măcinare mai fină. Rotiţi către dreapta pentru o măcinare mai grosieră - (15).  

SETAREA TREBUIE MODIFICATĂ NUMAI ÎN TIMPUL PROCESULUI DE MĂCINARE.  

NU FORŢAŢI NICIODATĂ BUTONUL DE SETARE A FINEŢEI DE MĂCINARE.  

 

PREPARAREA UNEI CAFELE ŞI A UNUI ESPRESSO 

APARATUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST CONCEPUT ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU CAFEA BOABE. 

În momentul preparării primei cafele, după o perioadă îndelungată de nefolosire sau după efectuarea unei curăţări sau detartrări, prin 

ajutajul pentru abur se va evacua puţin abur şi puţină apă fiartă (auto-pregătire). 

Dacă orificiul de evacuare a cafelei este fixat prea sus comparativ cu dimensiunea ceştii, există riscul să vă stropiţi sau să vă opăriţi. 

Prepararea unui espresso 
Cantitatea de apă necesară pentru  prepararea unui espresso variază între 20 şi 70 ml.  

Apăsați butonul , aşteptaţi finalizarea operaţiunii de pre-încălzire şi, dacă doriţi, efectuaţi o operaţiune de clătire.  
Se va afişa meniul de selectare a băuturilor (16).  
Așezați o cană sub orificiul de evacuare a cafelei. Puteți ridica sau coborî orificiul de evacuare a cafelei, în funcție de dimensiunea cănii (17). 
Selectați băutura dorită cu ajutorul butonului rotativ şi validaţi prin apăsarea butonului de confirmare. 
Puteți modifica cantitatea de apă în orice moment cu ajutorul butonului rotativ. 

Pentru a opri jetul de cafea, puteți fie să apăsaţi un buton, fie să reduceţi cantitatea prin intermediul butonului rotativ. 

Prepararea unei cafele  
Cantitatea de apă necesară pentru  prepararea unei cafele variază între 80 şi 160 ml. 

Prepararea unei cafele lungi 
Cantitatea de apă necesară pentru  prepararea unei cafele lungi variază între 120 şi 240 ml. Aparatul va efectua automat un ciclu dublu, aşadar, 

nu înlăturaţi ceaşca înainte de finalizarea operaţiunii de preparare.  

 

 
După răşnire, cafeaua măcinată este umezită cu puţină apă, urmând ca, după câteva clipe, să demareze procesul de percolare.  

 

Puteţi regla temperatura cafelei dumneavoastră.  

NU ÎNLĂTURAŢI REZERVORUL ÎNAINTE DE FINALIZAREA CICLULUI (aproximativ 15 secunde după ce cafeaua a încetat să curgă). 
  



Funcţia pentru două ceşti 
Aparatul dumneavoastră vă permite să preparaţi două reţete de cafea sau espresso pentru următoarele băuturi: espresso/espresso tare/cafea. 

Această funcţie nu este disponibilă pentru băuturile lungi pe bază de cafea. Aparatul va derula automat două cicluri complete de preparare a 

cafelei, în mod succesiv. Aşadar, trebuie să vă asiguraţi că amplasaţi cea de-a doua ceaşcă sub orificiul de evacuare a cafelei imediat după 

încheierea primului ciclu.  

Ati pregătit aparatul. Meniul de selectare a băuturilor este afişat (16).  

Amplasaţi o ceaşcă sub orificiul de evacuare a cafelei. Puteţi ridica sau coborî orificiul de evacuare a cafelei în funcţie de dimensiunea ceştii 

folosite (17).  

Selectaţi băutura dorită şi validaţi apăsând rapid de două ori pe butonul de confirmare.  

Pe ecran va fi afişat un mesaj amintindu-vă că este nevoie de două ceşti.  

 

Aparatul va derula automat două cicluri complete de preparare a cafelei. 

 

PREPARAREA DE APĂ FIARTĂ 

 

Montaţi ajutajul pentru abur la aparat. Selectaţi reţeta pentru apă fiartă din meniul de selectare a băuturilor. Se va afişa un mesaj prin care vi 

se va solicita să amplasaţi un recipient sub ajutajul pentru abur. Puteţi începe prepararea apei fierte prin apăsarea butonului de validare. 

Pentru a întrerupe funcţia de producere a apei fierte, este suficient să apăsaţi orice buton.  

Dacă ajutajul este înfundat, deblocaţi-l folosind acul furnizat.  

Cantitatea maximă de apă per ciclu este limitată la 300 ml.  

 

PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO  
 

Vă recomandăm să folosiţi lapte pasteurizat sau UHT foarte proaspăt şi foarte rece, dintr-un recipient deschis recent. Laptele nepasteurizat nu 

produce cele mai bune rezultate.  

Pregătirea şi montarea unui recipient pentru lapte 
Recipientul pentru lapte este format dintr-un container din plastic, un capac (inclusiv o casetă) şi un furtun prin care se racordează la orificiul 

pentru evacuarea băuturilor de pe aparat. Înainte de prima utilizare, curăţaţi cu atenţie diferitele sale componente.  

 

Puneţi lapte în recipient (cel puţin, 150 ml) (18). Aşezaţi capacul recipientului înfiletându-l prin aplicarea unei uşoare presiuni (19). Ridicaţi 

pârghia de blocare (20). Montaţi recipientul pentru lapte la aparat, racordându-l la orificiul pentru evacuarea aburului (21), coborând, apoi, 

pârghia de blocare (22). Introduceţi furtunul în orificiul prevăzut special în acest sens pe casetă (23), apoi amplasaţi cealaltă extremitate sub 

orificiul magnetic pentru evacuarea băuturilor (24). Asiguraţi-vă că butonul pentru capacul sistemului este în poziţia Cappuccino (25).  

 

Prepararea unui cappuccino 
În timp ce, pe ecran, este afişat meniul de selectare a băuturilor, apăsaţi scurt (< 3 secunde) pe butonul pentru cappuccino de pe aparat (26). 

Se va lansa o etapă de pre-încălzire, urmată de spumarea laptelui şi, în cele din urmă, de turnarea de espresso. Băutura dumneavoastră este 

gata (27).  

Puteţi întrerupe ciclul apăsând pe OK (OK). 

N.B.: Ciclul nu este oprit imediat.  

Pe ecran va fi afişat un mesaj prin care vi se la solicita să efectuaţi o curăţare a sistemului. Vă recomandăm să derulaţi această operaţiune, 

consultând paragrafele CLĂTIREA SISTEMULUI CAPPUCCINO sau/şi ÎNTREŢINEREA MANUALĂ A SISTEMULUI CAPPUCCINO.  

 

SETĂRI PENTRU CAPPUCCINO  
 

Aparatul vă permite să setaţi cantităţile de lapte şi cafea după gust pentru un cappuccino perfect personalizat.  

 

Puteţi modifica aceste setări prin intermediul meniului Cappuccino Settings (Setări cappuccino).  

 

În timp ce, pe ecran, este afişat meniul de selectare a băuturilor, apăsaţi scurt (< 3 secunde) pe butonul pentru cappuccino de pe aparat.  

1. Selectaţi Standard (Standard) pentru setările din fabrică. 
2. Selectaţi New (Nou) pentru a vă personaliza reţeta. Se vor derula următoarele etape: 

a. Preîncălzirea aparatului 
b. Etapa de spumare a laptelui: apăsaţi OK (OK) în momentul în care aţi obţinut cantitatea de lapte dorită.  
c. Etapa pentru cafea: apăsaţi OK (OK) în momentul în care aţi obţinut cantitatea de cafea dorită. 

Aparatul va indica înregistrarea noilor cantităţi în vederea preparării următoarelor cappuccino-uri.  

N.B. OPERAŢIUNEA DE SPUMARE A LAPTELUI NU ÎNCETEAZĂ IMEDIAT. 
  



 

ÎNTREŢINEREA APARATULUI DUMNEAVLOASTRĂ 

Avertisment! Pentru a îndeplini condiţiile de garanţie, este esenţial să derulaţi ciclul de curăţare sau detartrare în momentul în care acesta 

este solicitat de aparat. Respectaţi îndeaproape instrucţiunile afişate pe ecran. Puteţi continua să folosiţi aparatul, dar se recomandă 

efectuarea acestuia în cel mai scurt timp posibil.  

Golirea colectorului pentru zaţul de cafea, a sertarului pentru cafea şi a tăviţei de picurare 
Înlăturaţi sistemul pentru cappuccino (28).  

Dacă mesajul apare afişat, înlăturaţi, goliţi şi curăţaţi tăviţa de picurare (29).  

Înlăturaţi, goliţi şi curăţaţi colectorul pentru zaţul de cafea (30).  

Înlăturaţi sertarul pentru cafea (31).  

Tăviţa de picurare este prevăzută cu flotoare pentru a indica momentul când se impune golirea acesteia (32).  

După înlăturarea colectorului pentru zaţul de cafea, trebuie să îl goliţi complet pentru a evita ca acesta să se reverse ulterior.  

 

 Mesajul de avertizare va rămâne afişat în continuare, în cazul în care colectorul pentru zaţul de cafea nu este împins sau montat corect. Nu 

veţi putea prepara nici espresso, nici cafea atâta timp cât mesajul de avertizare rămâne afişat. Colectorul pentru zaţul de cafea are o 

capacitate de nouă cafele.  

 

 

Clătirea circuitului: a se vedea pagina 2 

Clătirea sistemului pentru cappuccino  
Puteţi clăti sistemul după prepararea unui cappuccino. Clătirea poate fi efectuată chiar dacă în recipientul pentru lapte încă mai există lapte. 

Este important ca ciclul de clătire să fie efectuat după prepararea fiecărui cappuccino.  

Recipientul pentru lapte trebuie să fie montat conform descrierii din paragraful PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO.  

Rotiţi butonul de pe capacul sistemului pentru cappuccino în poziţia CLEAN (CURĂŢARE) (33).  

 

În timp ce ecran se afişează meniul de selectare a băuturilor, apăsaţi butonul CLEAN (CURĂŢARE) de pe aparat (34). Urmaţi, pur şi simplu, 

instrucţiunile afişate pe ecran pentru a demara ciclul de clătire. La finele ciclului, rotiţi butonul de pe capacul sistemului pentru cappuccino în 

poziţia CAPPUCCINO (CAPPUCCINO) înainte de începerea preparării unei noi reţete.  

 

 IMPORTANT:  

Se recomandă să efectuaţi această operaţiune de clătire înainte de a reintroduce recipientul pentru lapte în frigider (dacă mai conţine încă 

lapte), ulterior preparării ultimului cappuccino. După fiecare operaţiune de clătire, se recomandă să curăţaţi diferitele componente ale 

sistemului sub jetul de apă de la robinet (a se vedea paragraful Întreţinerea manuală a recipientului pentru lapte).  

 

 
Programul de curăţare a circuitului de cafea - durată totală: aproximativ 20 de minute 

Programul de curăţare trebuie efectuat după prepararea a aproximativ 360 de espresso-uri sau cafele.  
Aparatul va afişa periodic un mesaj de avertizare în momentul în care este necesară derularea unui program de curăţare.  

Pentru a derula un program de curăţare, veţi avea nevoie de un recipient cu o capacitate minimă de 0,6 L şi de o tabletă de curăţare KRUPS XS 

3000. 

  

 Dacă aparatul este deconectat în timpul rulării programului de curăţare sau în eventualitatea unei pene de curent, programul de curăţare 

va relua etapa care era în curs de desfăşurare în momentul producerii incidentului. Această operaţiune nu va putea fi anulată. 

Este esenţial să vă asiguraţi că circuitul de apă a fost clătit corect. În acest caz, este posibil să fie necesară o nouă tabletă de curăţare. 

Asiguraţi-vă că programul de curăţare este finalizat pentru a evita orice risc de toxiinfecţie.  

Ciclul de curăţare se derulează în mod intermitent. Nu vă aşezaţi mâinile sub orificiile de evacuare a cafelei în timpul derulării ciclului.  

 

În momentul afişării mesajului „Cleaning necessary” („Curăţare necesară”), puteţi demara programul de curăţare automată apăsând butonul 

PROG (PROG).  

Urmaţi îndeaproape instrucţiunile afişate pe ecran.  

Programul de curăţare automată este împărţit în 3 etape: ciclul de curăţare în sine, urmat de două cicluri de clătire. Acest program durează 

aproximativ 20 de minute. Puteţi demara curăţarea în orice moment prin apăsarea butonului PROG (PROG) pentru a se afişa meniurile, urmată 

de selectarea butoanelor: MAINTENANCE ���� OK ���� COFFEE CLEANING (ÎNTREŢINERE ���� OK ���� CURĂŢARE CAFEA).  

 

Folosiţi numai tablete de curăţare KRUPS (XS 3000). Declinăm orice responsabilitate pentru daunele provocate de utilizarea altor mărci de 

tablete.  

Puteţi obţine tablete de curăţare contactând Departamentul de Servicii post-vânzare din cadrul KRUPS.  
  



Programul de detartrare - durată: aproximativ 22 de minute 

Dacă aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un cartus F088 Claris - Aqua Filter System (Sistem de filtrare a apei), vă rugăm să înlăturaţi 

acest cartuş înainte de a demara operaţiunea de detartrare. 

Cantitatea de calcar depus depinde de duritatea apei pe care o folosiţi. Aparatul va afişa periodic un mesaj de avertizare în momentul în care 

este necesară derularea unui program de detartrare. 

Pentru a derula un program de detartrare, veţi avea nevoie de un recipient cu o capacitate minimă de 0,6 L şi de o punguţă cu produs de 

detartrare KRUPS F 054 (40 g) (35). 

În momentul afişării mesajului „Descaling necessary” („Detartrare necesară”), puteţi demara programul de curăţare automată apăsând butonul 

PROG (PROG).  

Urmaţi îndeaproape instrucţiunile afişate pe ecran, asigurându-vă că s-a dizolvat conţinutul punguţei.  

Cilcul de detartrare este împărţit în 3 etape: etapa de detartrare în sine, urmată de două etape de clătire. Folosiţi numai produse de detartrare 

KRUPS. Produsele de detartrare sunt disponibile prin intermediul centrelor de Servicii post-vânzare KRUPS. 

Declinăm orice responsabilitate pentru daunele provocate de utilizarea altor produse.  

 

 Dacă aparatul este lovit sau trântit atunci când nu este ambalat, se recomandă să îl duceţi la un centru agreat pentru reparaţii pentru a 

evita orice risc de incendiu sau defecţiuni de natură electrică.  

Dacă aparatul este deconectat sau în eventualitatea unei pene de curent, ciclul va continua de la etapa care era în curs de desfăşurare în 

momentul producerii incidentului. Această operaţiune nu va putea fi anulată. 

Asiguraţi-vă că programul de detartrare este finalizat pentru a evita orice risc de toxiinfecţie. Ciclul de detartrare se derulează în mod 

intermitent. Nu vă aşezaţi mâinile sub orificiile de evacuare a aburului în timpul derulării ciclului. 

 

Asiguraţi-vă că protejaţi suprafaţa de lucru în timpul derulării ciclurilor de detartrare, în special dacă aceasta este din marmură, piatră sau 

lemn. 

 

CURĂŢAREA SISTEMULUI PENTRU CAPPUCCINO 

Pentru a derula un program de curăţare, veţi avea nevoie de un recipient cu o capacitate minimă de 0,6 L şi de o tabletă de curăţare KRUPS 

XS 4000 (36). 

Rotiţi butonul de pe capacul sistemului pentru cappuccino în poziţia CLEAN (CURĂŢARE).  

Puteţi demara ciclul de curăţare prin apăsarea butonului PROG ���� Maintenance ���� Cappuccino cleaning (PROG ���� Întreţinere ���� Curăţare 

cappuccino).  

Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. 
 

ÎNTREŢINEREA MANUALĂ A SISTEMULUI PENTRU CAPPUCCINO 

Pentru a dezasambla sistemul, urmaţi instrucţiunile următoare:  

Înlăturaţi furtunul de la orificiul recipientului şi de la orificiul de evacuare a băuturilor (37).  

• Demontaţi sistemul de pe aparat (38). 

• Înlăturaţi caseta accesoriu (39).  

• Înlăturaţi carcasa din silicon negru a casetei (40).  

• Înlăturaţi duza de aer: aceasta este componenta din metal amplasată deasupra carcasei din silicon negru (41).  

• Înlăturaţi, de asemenea, piesa din plastic (42).  

Sistemul pentru cappuccino este, acum, complet dezasamblat (43).  

• Luaţi cheia de demontare (44).  

• Deşurubaţi piesa terminală a ajutajului pentru abur (45).  

• Dacă este cazul, desfundaţi-l folosind acul furnizat în acest sens (46).  

Puteţi înlătura, de asemenea, furtunul de admisie pentru lapte împreunăc cu butonul de setare de pe capac (47).  

De îndată ce aceste componente sunt curăţate cu apă călduţă şi uscate, remontaţi-le şi înlocuiţi caseta de pe recipient. 

Întreţinere generală  
Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare de la priza electrică şi permiteţi aparatului să se răcească înainte de a-l curăţa.  

Nu folosiţi echipamente sau produse care ar putea zgâria sau coroda aparatul.  

Ştergeţi exteriorul aparatului folosind o bucată de ţesătură umedă.   

Clătiţi rezervorul de apă cu apă curată.  

Este riscant să spălaţi aceste piese în maşina de spălat vase. 
  



 

ALTE FUNCŢII: BUTONUL PROG (PROG) 

Meniul cu celelalte funcţii ale aparatuşui poate fi accesat prin intermediul butonului PROG (PROG) de pe ecranul de selectare a băuturilor. 

Butonul rotativ vă permite să navigaţi prin meniuri şi opţiuni şi să validaţi alegerea făcută, pentru toate setările, în timp ce butonul PROG 

(PROG) vă permite să anulaţi o selecţie şi să reveniţi la meniul de selectare a băuturilor.  

 

PROG  

(PROG) 

Maintenance (Întreţinere)  Vă permite accesul la diverse opţiuni de întreţinere.  

Settings (Setări) Vă permite accesul la diverse opţiuni de setare.  

Product information (Informaţii produs) Vă permite accesul la informaţii referitoare la produs.  

Exit (Ieşire) Vă conduce înapoi la meniul anterior.  

 

ÎNTREŢINERE  

Toate aceste opţiuni vă permit să demaraţi programele selectate. După aceea, urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.  

 

MAINTENANCE  

(ÎNTREŢINERE)  

Rinsing (Clătire)  Vă permite accesul la operaţiunile de clătire.  

Coffee cleaning (Curăţare cafea)  Vă permite accesul la operaţiunile de curăţare.  

Filter (Filtru)  Vă permite accesul la modul pentru filtru.  

Exit (Ieşire)  Vă conduce înapoi la meniul anterior. 

Cappuccino cleaning (Curăţare cappuccino)  
Vă permite accesul la operaţiunile de curăţare a 

sistemului pentru cappuccino.  

 

 

SETĂRI  
 

SETTINGS  

(SETĂRI)  

Language (Limbă)  Puteţi selecta limba dorită dintre cele afişate. 

Screen contrast (Contrast ecran)  Puteţi regla contrastul ecranului în funcţie de preferinţele dumneavoastră.  

Date (Dată)  Trebuie să setaţi data, mai ales atunci când folosiţi cartuş anti-calcar.  

Clock (Oră)  Puteţi selecta modul de afişare a orei în formatul preferat (12 sau 24 de ore). 

Auto-off (Oprire automată)  
Puteţi selecta intervalul de timp după care aparatul se va opri automat.  

De la 30 de minute, la 4 ore, în incremente de 30 de minute.  

Auto-on (Pornire automată) Puteţi demara automat pre-încălzirea aparatului la o anumită oră predefinită.  

Automatic rinsing (Clătire 

automată)  
Puteţi seta efectuarea unei clătiri automate a aparatului la fiecare pornire. 

Volume unit (Unitate de volum)  Puteţi selecta dacă doriţi să utilizaţi oz sau ml ca unitate de măsură a volumului. 

Water hardness (Duritate apă) 
Trebuie să setaţi duritatea apei în intervalul 0-4. A se vedea secţiunea „Măsurarea 

durităţii apei”. 

Coffee temperature 

(Temperatură cafea)  

Puteţi regla temperatura pentru espresso-ul sau cafeaua dumneavoastră, alegând între 

cele trei niveluri.  

Exit (Ieşire)  Vă conduce înapoi la meniul anterior. 

 
  



INFORMAŢII REFERITOARE LA PRODUS  
 

PRODUCT 

INFORMATION 

(INFORMAŢII 

PRODUS)  

Coffee cycles (Cicluri cafea)  Afişează numărul total de cafele preparate de aparat.  

Water cycles (Cicluri apă)  Afişează numărul total de cicluri de preparare de apă fiartă derulate de aparat.  

Cappuccino cycles (Cicluri 

cappuccino)  
Afişează numărul total de cicluri de cappuccino derulate de aparat.  

Rinsing (Clătire)  Afişează numărul total de operaţiuni de clătire derulate de aparat.  

Coffee cleaning (Curăţare cafea)  

Last (Ultima) 
Afişează numărul total de cafele preparate de la ultima operaţiune 

de curăţare.  

Next 

(Următoarea) 

Afişează numărul total de cafele care pot fi preparate înainte de 

următoarea operaţiune de curăţare.  

Clean (Curat) Demafrează programul de curăţare.  

Exit (Ieşire) Vă conduce înapoi la meniul anterior.  

Cappuccino cleaning (Curăţare 

cappuccino) 

Afişează numărul total de operaţiuni de curăţare pentru cappuccino care au fost 

derulate de aparat.  

Descaling (Detartrare)  

Last (Ultima) 
Afişează numărul total de cicluri de preparare de apă fiartă sau 

abur derulate de la ultima detartrare.  

Next 

(Următoarea) 

Afişează numărul total de cicluri de preparare de apă fiartă care 

pot fi derulate înaintea următoarei operaţiuni de detartrare.  

Exit (Ieşire) Vă conduce înapoi la meniul anterior. 

Filter (Filtru)  

Last (Ultima) 
Afişează data celei mai recente schimbări de filtru* şi cantitatea de 

apă folosită.  

Next 

(Următoarea) 

Afişează data următoarei schimbări de filtru* şi cantitatea de apă 

care urmează a fi folosită. 

Install 

(Instalare) 
Demarează procedura de înlocuire a filtrului.  

Exit (Ieşire) Vă conduce înapoi la meniul anterior. 

*: Primele două opţiuni din sub-meniul Filter (Filtru) nu vor fi validate decât dacă anterior aţi instalat corect un filtru, cu ajutorul 

programului accesibil urmând instrucţiunile: MAINTENANCE ���� FILTER ���� INSTALL (ÎNTREŢINERE ���� FILTRU ���� INSTALARE).  

 

TRANSPORTAREA APARATULUI 
 

Păstraţi ambalajul original şi folosiţi-l pentru a transporta aparatul.  

 

  Dacă aparatul este lovit sau trântit atunci când nu este ambalat, se recomandă să îl duceţi la un centru agreat pentru reparaţii pentru a 

evita orice risc de incendiu sau defecţiuni de natură electrică.  

 

SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE A APARATELOR ELECTRICE SAU ELECTRONICE 

 

Protejaţi mediul înconjurător! 

� Aparatul dumneavoastră conţine numeroase materiale care pot fi recuperate sau reciclate. 
� Lăsaţi-l la un punct local civic de colectare a deşeurilor. 

 

 
  



 

Funcţionare defectuoasă Măsuri corective  

Aparatul nu porneşte ulterior apăsării butonului 

ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE). 

Opriţi şi deconectaţi aparatul, înlăturaţi cartuşul de filtrare, aşteptaţi timp de 20 de 

secunde şi apoi reporniţi-l. Asiguraţi-vă că ştecărul cablului electric este inserat 

complet în priză.  

Din ajutajul pentru abur se scurge apă sau abur. 
În cazul folosirii repetate a aparatului, este posibil ca din duza de abur să se prelingă 

câteva picături. 

Espresso-ul sau cafeaua nu este suficient de fierbinte. 
Modificaţi setarea pentru temperatura cafelei. Încălziţi ceaşca sub un jet de apă 

fiartă. 

Cafeaua este prea clară sau prea slabă. 

Verificaţi dacă în rezervorul pentru boabe mai există cafea şi dacă boabele coboară 

corect. 

Evitaţi să folosiţi cafea uleioasă, caramelizată sau aromatizată. 

Diminuaţi volumul preparatului folosind butonul central.  

Rotiţi butonul de setare a măcinării către stânga pentru o granulaţie mai fină a cafelei.  

Preparaţi-vă cafeaua în două cicluri folosind funcţia pentru două ceşti. 

Cafeaua se scurge prea lent sau nu curge deloc. 

Rotiţi butonul de setare a măcinării către dreapta pentru o granulaţie mai grosieră a 

cafelei (aceasta poate depinde de tipul de boabe de cafea utilizate).  

Derulaţi unul sau mai multe cicluri de clătire. 

Ştergeţi partea inferioară a orificiului de evacuare a cafelei cu un burete umezit.     

Cafeaua nu este cremoasă. 

Rotiţi butonul de setare a măcinării către stânga pentru o granulaţie mai fină a cafelei 

(aceasta poate depinde de tipul de boabe de cafea utilizate).  

Schimbaţi cartuşul Claris - Aqua Filter System (Sistemul de filtrare a apei) (urmaţi 

procedura de instalare de la pagina 3).  

Derulaţi unul sau mai multe cicluri de clătire.  

Aparatul nu prepară cafea. 
În timpul preparării a fost detectat un incident. 

Aparatul se resetează automat şi apoi este pregătit pentru un nou ciclu. 

Aţi folosit cafea măcinată în loc de cafea boabe. 
Folosiţi un aspirator pentru a înlătura cafeaua pre-măcinată din rezervorul pentru 

boabe de cafea.  

Râșnița produce un zgomot ciudat. În râşniţă există corpuri străine. Contactaţi departamentul KRUPS de Relaţii cu Clienţii. 

Butonul pentru setarea privind fineţea de măcinare 

este dificil de rotit. 

Schimbaţi setarea privind fineţea de măcinare numai atunci când aparatul este în 

funcţiune. În râşniţă sunt prezente corpuri străine: contactaţi departamentul KRUPS 

de Relaţii cu Clienţii. 

Ajutajul de abur al sistemului dumneavoastră pentru 

cappuccino pare a fi blocat sau înfundat parţial sau 

complet. 

Demontaţi ajutajul folosind cheia de dezasamblare. Fig. 44. 

Demaraţi ciclul de clătire a sistemului pentru cappuccino pentru a înlătura depunerile 

rămase.  

Curăţaţi ajutajul de abur şi asiguraţi-vă că orificiul ajutajului nu este obstrucţionat de 

depuneri de lapte sau calcar. Folosiţi acul de curăţare, dacă este cazul.  

Sistemul pentru cappuccino nu aspiră laptele.  

Sistemul pentru produce spumă în cantitate foarte 

redusă sau nu produce deloc. 

Verificaţi dacă aparatul este montat corect.  

Asiguraţi-vă că butonul de setare este în poziţia CAPPUCCINO (CAPPUCCINO).  

Asiguraţi-vă că ajutajul de abur nu este blocat.  

Asiguraţi-vă că ajutajul de aer este montat şi asamblat corect. Asiguraţi-vă că furtunul 

nu este obstrucţionat sau răsucit şi că este racordat corect la casetă pentru a evita 

orice pierderi de aer.  

Asiguraţi-vă că furtunul de admisie pentru lapte este imersat complet în lapte.  

Clătiţi şi curăţaţi sistemul (a se consulta secţiunile corespunzătoare). 

Pentru preparatele realizate pe bază de lapte: vă recomandăm să folosiţi lapte foarte 

proaspăt şi rece, pasteurizat sau UHT, dintr-un recipient desigilat recent. Laptele 

nepasteurizat nu produce rezultate foarte bune. Se recomandă, de asemenea, să 

folosiţi un recipient rece. 

După spălarea sertarului de curăţare, pe ecran 

continuă să rămână afişat un mesaj de avertizare.  

Înlăturaţi sertarul, aşteptaţi timp de şase secunde înainte şi apoi remontaţi-l. 

Asiguraţi-vă că sertarul de curăţare este inserat complet.  

În timpul derulării ciclului s-a produs o pană de 

curent. 

Aparatul va reporni automat în momentul repornirii alimentării cu energie electrică şi 

va fi pregătit pentru derularea unui nou ciclu. Dacă pana de curent se produce în 

timpul derulării unui ciclu de curăţare sau detartrare, aparatul va continua ciclul aflat 

în derulare la momentul respectiv. 

 
  



 

Funcţionare defectuoasă  Măsuri corective  

Sub aparat s-a acumulat apă. 

Tăviţa de picurare s-a umplut şi s-a revărsat: goliţi-o şi curăţaţi sertarul de curăţare. 

Verificaţi dacă tăviţa de picurare este poziţionată corect.  

Rezervorul trebuie să nu fie înlăturat înainte de finalizarea ciclului.  

Pe ecran este afişat simbolul . 

Deconectaţi aparatul de la alimentarea cu energie electrică timp de 20 de secunde, 

înlăturaţi cartuşul Claris Aqua Filter System (Sistem de filtrare a apei), dacă este cazul, 

apoi reporniţi aparatul.  

Dacă eroarea continuă să persiste, contactaţi echipa KRUPS de Relaţii cu Clienţii. 

Rezervorul de apă a fost umplut, dar mesajul de 

avertizare continuă să fie afişat pe ecran.  

Verificaţi dacă rezervorul este montat corect la aparat. Flotorul de la partea inferioară 

a rezervorului ar trebui să se mişte liber. Verificaţi şi deblocaţi flotorul, dacă este cazul.  

Aparatul nu solicită efectuarea operaţiunii de 

detartrare.  

Ciclul de detartrare este solicitat după atingerea unui anumit număr de băuturi 

preparate folosind circuitul de abur.  

 
Vă prezentăm în cele de mai jos câteva reţete pe care le puteţi prepara folosind aparatul 
dumneavoastră Espresseria Automatic: 
 

Cappuccino 

Pentru a prepara un cappuccino desăvârşit, proporţiile ideale sunt următoarele: 1/3 lapte cald, 1/3 cafea, 1/3 spumă de lapte. 

 

Café Crème 

Într-o ceaşcă mare se prepară un espresso clasic. 

Se adaugă puţină frişcă pentru a obţine un café crème ideal. 

 

Café corretto* 

Se prepară o ceaşcă de espresso, ca de obicei. 

Apoi se adaugă 1/4 sau 1/2 de pahar de cognac pentru un plus de aromă. 

- Se poate folosi şi lichior de anason, brandy, Sambuca, Kirsch sau Cointreau. Există numeroase alte moduri similare pentru a vă prepara un 

espresso cu un gust aparte. Daţi frâu liber imaginaţiei! 

 

Cafea cu lichior* 

Într-o sticlă goală de 0,75 litri, se amestecă 3 ceşti de espresso, 250 g de zahăr candel brun şi 1/2 litri de Cognac sau Kirsch. 

Amestecul se lasă la macerat timp de minimum 2 săptămâni. 

- Se va obţine un lichior delicios, un adevărat răsfăţ pentru iubitorii de cafea! 

 

Cafea cu gheaţă în stil italian 

4 cupe de îngheţată de vanilie, 2 ceşti de espresso îndulcite după gust, 1/8 I lapte, frişcă, ciocolată rasă. 

- Se adaugă espresso-ul rece la amestec. 

- Se aşează câte o cupă de îngheţată în fiecare pahar, se toarnă cafeaua peste aceasta şi se decorează cu frişcă şi ciocolată rasă. 

 

Cafea à la frisonne* 

Se adăugă un pahar mic de rom peste o ceaşcă de espresso îndulcit după gust. 

Se serveşte decorat cu un strat gros de frişcă. 

 

Espresso flambat* 

2 ceşti de espresso, 2 pahare mici de Cognac, 2 linguriţe de zahăr brun, frişcă. 

- Se toarnă Cognac-ul în pahare termorezistente, se încălzeşte şi se flambează. 

- Se adaugă zahărul, se amestecă, se toarnă cafeaua şi se decorează cu frişcă.  

 

Parfait cu espresso* 

2 ceşti de espresso, 6 gălbenuşuri, 200g zahăr, 1/8 litri de frişcă îndulcită, 1 pahar mic de lichior de portocale. 

- Gălbenuşurile se bat cu zahărul până se obţine o spumă groasă.  

- Se toarnă espresso-ul rece şi lichiorul de portocale. 

- Se adaugă apoi frişca bătută spumă. 

- Amestecul se toarnă în căni sau pahare. 

- Paharele se introduc în congelator. 

(*: Reţineţi că un consum excesiv de alcool dăunează sănătăţii.) 


