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1 Pentru siguranţa dumneavoastră
1.1 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute
Aparatul este prevăzut pentru a fi utilizat în domeniul casnic, pentru a prepara băuturi pe bază de cafea şi a
încălzi laptele şi apa.
Orice altă utilizare se consideră a fi neconformă cu destinaţia prevăzută şi poate duce la accidentări şi
pagube.
1.2 Pericol de electrocutare

-

Utilizaţi aparatul doar dacă acesta este într-o stare impecabilă din
punct de vedere tehnic.
Dacă aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, există pericol de moarte ca urmare a electrocutării.
Înlocuirea cablului de alimentare şi toate reparaţiile trebuie efectuate numai prin service-ul autorizat restart Service S.R.L.
Conectați aparatul doar la o priză cu contact de protecție.
Se interzice imersarea aparatului în apă sau intrarea cablului de alimentare în contact cu apa.
Deconectaţi aparatul de la alimentarea cu curent electric atunci când îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai
mult timp.
1.3 Pericol de arsuri şi de opărire
Lichidele şi aburii care ies din aparat pot fi foarte fierbinţi.
Duzele de la dispersor se încing de asemenea.
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1.4 Siguranţa generală
Se interzice utilizarea aparatului într-un dulap sau la înălţimi de peste 2000 m.
Nu introduceţi mâna în aparat în timp ce acesta funcţionează.
Se interzice deschiderea carcasei sau manipularea în vreun fel a aparatului sau a accesoriilor acestuia in
timpul functionarii.
1.5 Copiii
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor cu vârsta de sub 8 ani. Acest aparat poate fi utilizat de
copiii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite
de experienţă şi cunoştinţe numai în condiţiile supravegherii şi instruirii acestora cu privire la utilizarea
aparatului în siguranţă şi numai dacă au înţeles pericolele ce pot rezulta din utilizarea aparatului.
Nu permiteţi copiilor cu vârsta de sub 8 ani să efectueze activităţi de curăţare şi întreţinere a aparatului.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani trebuie supravegheaţi atunci când efectuează activităţi de curăţare şi
întreţinere a aparatului.

Imaginea de ansamblu a aparatului
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2 Imaginea de ansamblu a aparatului
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1 Butoane de debitare
2 "Rotary Switch"
3 Suprafaţă de preîncălzire a ceştilor cu
placă din inox (în funcţie de model)
4 Jgheab pentru cafea măcinată
5 Manetă basculantă "Bean Select"
6 Unitate de infuzare (în spatele panoului)
7 Manetă pentru „reglarea gradului de
măcinare”
8 Recipient pentru boabe de cafea cu 2
compartimente
9 Rezervor de apă
10 Buton „Pornit/Oprit”
11 Cablu de alimentare cu
compartiment pentru păstrare
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12 Panou
13 Racord pentru furtunul de lapte la
disper- sor
14 Racord pentru furtunul de lapte la tava
de colectare a picăturilor
15 Tavă de colectare a picăturilor
16 Tavă pentru ceşti
17 Flotor
18 Recipient pentru zaţ de cafea (interior)
19 Dispersor reglabil pe înălţime cu 2 duze
pentru cafea, 2 duze pentru lapte,
1 duză pentru apă fierbinte, iluminarea
ceştilor
20 Afişaj
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1 Preparare espresso

6 Prepararea apei fierbinţi

2 Preparare café crème

7 Prepararea simultană a 2 băuturi
(consultaţi capitolul 5.2, pagina 9)
8 Selectarea setărilor personale pentru
băuturi sau prepararea băuturilor pe
bază de reţete (consultaţi capitolul
6.2, pagina 9)
9 Setarea tăriei cafelei
(consultaţi capitolul 5.3, pagina 9)

3 Preparare cappuccino
4 Preparare latte macchiato
5 Prepararea spumei de lapte,
respectiv a laptelui cald (apăsaţi mai
mult de
2 secunde)
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Primii paşi
Componente existente în setul de livrare
 Lingură pentru cafea cu element auxiliar de înşurubare pentru filtrul de apă
 Flacon din plastic pentru lapte sau fla- con termoizolant pentru lapte, fiecare cu furtun de
lapte sau doar furtun de lapte (în funcţie de model),
 Filtru de apă
 Benzi de testare pentru determinarea durităţii apei
Butoane de debitare
Butoanele de debitare reacţionează numai dacă sunt utilizate cu degetul.
Câteodată nu se aprind toate butoanele de debitare. Numai butoanele de debitare
aprinse deţin o funcţionalitate pe moment.
Buton „Pornit/Oprit”
Porniţi aparatul apăsând scurt pe butonul
„Pornit/Oprit”. În timp ce se încălzeşte, aparatul efectuează o clătire automată. Pe cât posibil
aşezaţi un vas sub dispersor.
Puteţi opri aparatul apăsând pe butonul "Pornit/Oprit" pentru circa 2 secunde. Dacă nu opriţi
aparatul, acesta se opreşte auto- mat după un timp de oprire definit.
"Rotary Switch"
Cu "Rotary Switch" puteţi naviga foarte simplu în meniu.
Pentru a accesa meniul Programe
apăsaţi pe selectorul „Rotary
Switch” pentru mai mult de 2
secunde.
Rotind selectorul "Rotary Switch",
puteţi alege o anumită opţiune.
Printr-o apăsare scurtă puteţi
confirma o alegere sau puteţi
ieşi dintr-un meniu în care nu
există nicio posibilitate de
selectare.
Selecţia meniului este prezentată întot- deauna sub formă de sinteză în aceste instrucţiuni de
utilizare:
 Navigaţi către meniul Îngrijire > Detar- trare.
>2s
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Cu Exit puteţi ieşi dintr-un meniu şi puteţi accesa indicatorul "gata de utilizare".

3 Primii paşi
3.1 Dezambalarea aparatului
Îndepărtaţi materialul de ambalare, benzile adezive şi foliile de protecţie de pe aparat.
Păstraţi ambalajul original.
Aparatul a fost verificat în fabrică, astfel încât să funcţioneze perfect. Din acest motiv, în
aparat mai pot exista urme de cafea şi apă.

3.2 Instalarea aparatului

 Instalaţi aparatul într-un spaţiu uscat.
 Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă stabilă, netedă şi uscată. Suprafaţa nu trebuie să fie
fierbinte. Aparatul nu tre- buie amplasat în apropierea chiuvetelor sau altor obiecte
similare.
 Păstraţi o distanţă suficientă faţă de perete şi de alte obiecte, de aproximativ 10 cm.
Spaţiul liber de deasupra apara- tului trebuie să fie de minimum 20 cm.
 Dispuneţi cablul de alimentare astfel încât să nu ruleze peste muchii sau să nu poată fi
deteriorat din cauza unor suprafeţe fierbinţi.

3.3 Conectarea aparatului
Conectaţi aparatul doar la o priză cu contact de protecţie, instalată conform prevederilor.
Priza cu contact de protecţie Schuko trebuie să fie protejată cel puţin cu o siguranţă de 10
A.
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Pregătirea pentru funcţionare

3.4 Prima pornire a aparatului
 Aşezaţi un vas sub dispersor reglabil peînălţime. Distanţa dintre dispersor şi vas trebuie să fie
cât mai mică posibil.
 Porniţi aparatul de la butonul „Pornit/ Oprit”.
 Începeţi efectuarea setărilor, apăsând scurt pe selectorul "Rotary Switch".
 Setaţi limba şi ora.
 Setaţi duritatea apei. Puteţi determina duritatea apei folosind benzile de tes- tare furnizate.
Respectaţi instrucţiunile de pe banda de testare şi indicaţiile din tabelul din capitolul 8.9,
pagina 13.
 Scoateţi rezervorul de apă. Clătiţi rezer- vorul de apă cu apă curată de la robinet.
 Umpleţi rezervorul de apă cu apă rece, proaspătă de la robinet şi introduceţi-l. Respectaţi
instrucţiunile din capitolul 4.1, pagina 7.
 Umpleţi recipientul pentru boabe de cafea cu boabe de cafea. Respec- taţi instrucţiunile
din capitolul 4.2, pagina 7. Alternativ puteţi turna
cafea măcinată în canalul pentru cafea măcinată. Respectaţi instrucţiunile din capitolul 4.3,
pagina 7.
 Preparaţi primele două băuturi. Res- pectaţi instrucţiunile din capitolul 5, pagina 8.
 Aruncaţi primele două băuturi preparate după prima punere în funcţiune.

4 Pregătirea pentru funcţionare
4.1 Umplerea cu apă de la robinet
Calitatea apei de la robinet influenţează foarte mult gustul cafelei. Umpleţi rezervo- rul de apă
exclusiv cu apă rece, proaspătă de la robinet, fără acid carbonic. Schimbaţi zilnic apa de la
robinet. Respectaţi nivelul maxim de umplere.
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4.2 Alimentarea cu boabe de cafea
Recipientul pentru boabe de cafea cu 2 compartimente vă permite să utilizaţi două
sortimente de boabe de cafea. Cu maneta basculantă "Bean Select" schimbaţi compartimentul pentru boabe de cafea.
Atenţie! Boabele de cafea uscate prin congelare sau caramelizate se pot lipi de
râşniţă. Şi cafeaua măcinată poate deteriora râşniţa.
Boabele de cafea prăjite îşi pierd aroma în câteva zile. Din acest motiv, nu umpleţi
compartimentul pentru boabe de cafea cu prea multe boabe.
Precauţie! La schimbarea compartimen- tului pentru boabe, în râşniţă rămâne o cantitate
reziduală din celelalte boabe de cafea. Următoarele două băuturi pe bază de cafea vor
mai fi preparate cu cantităţi rămase din sortimentul anterior de cafea. Persoanele care nu
tolerează cofeina ar trebui să consume abia a treia băutură pe bază de cafea.

4.3 Umplerea cu cafea măcinată
Puteţi prepara băuturile dvs. pe bază de cafea şi cu cafea măcinată.
Utilizaţi pentru dozare lingura de cafea furnizată. Turnaţi cel mult o lingură plină de cafea
măcinată în canalul pentru cafea măcinată.
Atenţie! Produsele instant se pot lipi în unitatea de infuzare şi o pot înfunda.
Dacă în decurs de 3 minute după deschi- derea canalului pentru cafea măcinată nu
preparaţi nicio băutură pe bază de cafea, aparatul trece în modul de funcţionare cu boabe.
În acest caz, cafeaua măcinată va fi evacuată în recipientul pentru zaţ de cafea.

4.4 Utilizarea flaconului pentru lapte
Pentru prepararea spumei de lapte sau a laptelui cald puteţi utiliza flaconul pentru lapte
furnizat împreună cu aparatul, dar şi lapte ambalat în recipiente disponibile în comerţ (în
funcţie de model).

9
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Prepararea băuturilor

Utilizaţi întotdeauna lapte răcit. Turnaţi în flaconul pentru lapte doar cantitatea de lapte pe care
urmează să o folosiţi. Puteţi păstra flaconul pentru lapte în frigider.

4.5 Golirea tăvii de colectare a picăturilor şi a recipientului pentru zaţ
de cafea

După un număr prestabilit de preparări, aparatul solicită golirea tăvii de colectare a picăturilor şi
a recipientului pentru zaţ de cafea. De asemenea, flotorul ridicat indică şi el că este timpul să
goliţi tava de colec- tare a picăturilor.
Trageţi în faţă tava de colectare a picături- lor şi scoateţi-o din aparat. Să goliţi întot- deauna
atât tava de colectare a picăturilor, cât şi recipientul pentru zaţ de cafea. După aceea acordaţi

atenţie împingerii tăvii de
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colectare a picăturilor înapoi în aparat, până la capăt.
Dacă goliţi tava de colectare a picăturilor, în timp ce este oprit aparatul, aparatul nu va
înregistra acest proces. De aceea, se poate întâmpla să vi se solicite să goliţi tava de
colectare a picăturilor şi recipientul pentru zaţ de cafea, deşi acestea nu sunt pline încă.

5 Prepararea băuturilor
Respectaţi următoarele indicaţii pentru preparare:
 Rezervorul de apă trebuie să fie umplut suficient. În cazul în care nivelul de umplere este
prea mic, aparatul vă va solicita să umpleţi.
 În recipientul pentru boabe de cafea cu 2 compartimente trebuie să existe întotdeauna
suficiente boabe de cafea. Aparatul solicită reumplerea numai atunci când nu se mai
găsesc boabe de cafea în compartimentul pentru boabe de cafea şi râşniţa macină în
gol.
 Pentru prepararea unei băuturi cu lapte trebuie să racordaţi flaconul pentru lapte umplut
sau un alt recipient pentru lapte disponibil în comerţ. Aparatul nu indică lipsa laptelui.
 Vasele pentru băuturi trebuie să fiesuficient de mari.
 Pe afişaj trebuie să fie vizibil indicatorul
„gata de funcţionare”.
 Începeţi prepararea apăsând pe butonul de debitare corespunzător. În timpul preparării
respectaţi instrucţiunile din mesajele de pe display.
 Puteţi întrerupe prepararea înainte de ase încheia, apăsând din nou pe butonul de
debitare.
 Prepararea băuturii se opreşte automat.
 După prepararea unei băuturi cu lapte, aparatul solicită pornirea programului Easy
Cleaning. Cu toate acestea mai puteţi prepara băuturi şi puteţi executa programul Easy
Cleaning mai târziu. Res- pectaţi instrucţiunile din capitolul 8.5, pagina 12.

11

Setări personale – My Coffee

5.1 Prepararea băuturilor pe bază de reţete
Cu acest aparat puteţi prepara şi alte băuturi, de exemplu, o cafea lungă, adică o cafea
Americano.
 Accesaţi vederea de ansamblu a reţete- lor apăsând de mai multe ori, scurt pe butonul "my
recipes".
 Alternativ puteţi deschide direct vede- rea de ansamblu a reţetelor, apăsând pe butonul "my
recipes" mai mult de
2 secunde.
Debitarea băuturii începe imediat după selectarea unei reţete.

5.2 Prepararea simultană a două băuturi
Din unele băuturi puteţi pregăti două ceşti în acelaşi timp. Pentru aceasta apăsaţi mai întâi
butonul "2×". După aceea puteţi să apăsaţi un buton de debitare sau să alegeţi o reţetă.
Setarea este valabilă doar pentru pre- pararea actuală a unei băuturi. Dacă nu preparaţi nicio
băutură în decurs de 1 minut, aparatul revine la debitarea într-o singură ceaşcă.
Butonul "2×" nu se poate utiliza pentru băuturile cu lapte, care se amestecă cu apă fierbinte (de
exemplu, Americano), pentru spumă de lapte, lapte cald şi apă fierbinte. Butonul nu se poate
utiliza nici la folosirea cafelei măcinate.

5.3 Modificarea setărilor în timpul preparării
În timpul preparării băuturilor mai puteţi modifica tăria cafelei şi cantitatea băuturii.
În timpul procesului de măcinare, puteţi seta tăria cafelei cu ajutorul butonului
„Tăria cafelei”.
Puteţi să modificaţi cantitatea de băutură, rotind selectorul "Rotary Switch".
Aceste setări sunt valabile doar pentru prepararea curentă a unei băuturi.
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5.4 Modificarea presetărilor
Puteţi modifica presetările pentru tăria cafelei, cantitatea de băutură şi tempera- tură.
De exemplu, pentru a modifica tăria cafelei pentru un espresso, trebuie să
navigaţi la meniul
Butoane de debitare > Espresso > Tărie şi să selectaţi tăria dorită a cafelei.
Presetările modificate se salvează. Cu toate acestea, puteţi modifica din nou presetă- rile,
oricând doriţi.

6 Setări personale – My Coffee
Funcţia My Coffee vă permite să salvaţi setări proprii pentru până la şase persoane, în câte
un profil de utilizator. Cu aceasta puteţi satisface preferinţe individuale pentru tăria cafelei,
cantitatea de băutură şi temperatură.

6.1 Configurarea profilului de utilizator
În meniul My Coffee sunt configurate şase profiluri de utilizator cu numele de utilizatori
prestabilite. Puteţi schimba în orice moment numele utilizatorilor.
 În meniul My Coffee selectaţi un nume de utilizator şi după aceea alegeţi Schim- bare
nume.
 Cu ajutorul selectorului "Rotary Switch" introduceţi un nou nume de utilizator.
Odată cu introducerea noului nume de utilizator, profilul utilizatorului este activat automat.
Însă puteţi şi să dezactivaţi un nume de utilizator, pe care nu mai doriţi să-l utilizaţi.
 Navigaţi la meniul My Coffee > Nume utilizator > Activ/Inactiv, pentru a activa sau
dezactiva profilul de utilizator.

6.2 Selectarea setărilor personale
În momentul în care este configurat profilul de utilizator, puteţi selecta pentru fiecare
băutură, setările personale pentru tăria cafelei, cantitatea de băutură şi tem- peratură.
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Setările de bază

De exemplu, pentru a selecta cantitatea de băutură pentru un cappuccino, trebuie să navigaţi la
meniul My Coffee > Nume utiliza- tor > Cappuccino > Cantitate de cafea şi să selectaţi
cantitatea de băutură dorită.
Setările personale sunt salvate. Cu toate acestea, puteţi modifica din nou setările, oricând
doriţi.

6.3 Prepararea băuturilor cu setările personale
Pentru a putea prepara o băutură cu func- ţia My Coffee, trebuie să apăsaţi butonul "my
recipes" de mai multe ori, până se afişează numele de utilizator dorit. Începeţi prepararea
apăsând pe butonul de debi- tare corespunzător.
Dacă nu preparaţi nicio băutură în decurs de 3 minute, aparatul comută pe afişarea
indicatorului „gata de utilizare”.
Pentru a putea părăsi funcţia My Coffee, apăsaţi de mai multe ori butonul „my reci- pes” până
când pe afişaj apare indicatorul
„gata de utilizare”.

7 Setările de bază
7.1 Limba şi ora
Puteţi schimba limba în care se afişează indicaţiile de pe display din meniul Setări> Limbă.
Puteţi schimba ora din meniul Setări> Oră.
Dacă nu doriţi ca ora să apară pe display, setaţi-o la 00:00.

7.2 Mod de economisire a energiei
În modul de economisire a energiei se reduce temperatura de încălzire şi se stinge iluminarea.
În meniul Setări > Mod de economisire a energiei puteţi seta după ce interval de timp, aparatul
trebuie să comute pe modul de economisire a energiei. Puteţi selecta valori definite, cuprinse
între 3 şi 240 de minute.
Nu puteţi dezactiva modul de economisire a energiei. Cel târziu după 4 ore în care
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aparatul nu a fost utilizat, acesta trece în modul de economisire a energiei.
Dacă aparatul este în modul de econo- misire a energiei, puteţi să-l reactivaţi apăsând
scurt pe "Rotary Switch".

7.3 Oprire automată
Dacă nu utilizaţi aparatul pentru un timp mai îndelungat, acesta trece automat în modul de
economisire a energiei după o durată prestabilită. Puteţi stabili atât un interval de timp
până la oprire, cât şi o oră. În orice caz, aparatul se va opri la ora stabilită.
În meniul Setări > Auto OFF > OFF după … puteţi seta după ce interval de timp, tre- buie să
se oprească aparatul. Puteţi selecta valori definite, cuprinse între 9 şi 480 de minute.
Nu puteţi dezactiva funcţia OFF după ....
Aparatul se opreşte cel târziu după 8 ore de neutilizare.
În meniul Setări > Auto OFF > OFF după … puteţi seta ora la care trebuie să se oprească
aparatul.
Dacă doriţi să dezactivaţi funcţia OFF la …, trebuie să setaţi ora pe 00:00. Funcţia este
dezactivată din fabricaţie.

7.4 Clătire la oprire
La pornire şi la oprire, aparatul efectuează o clătire.
În meniul Setări > Clătire la oprire puteţi dezactiva şi reactiva clătirea la oprire.
Nu este recomandabil să dezactivaţi per- manent clătirea la oprire.

7.5 Setările din fabricaţie
În meniul Setări > Setările din fabricaţie puteţi să resetaţi aparatul la setările implicite din
fabricaţie. În acest caz se pierd toate setările personale, inclusiv cele din meniul My Coffee.

7.6 Meniurile Statistică şi Sistem
Meniul Statistică vă oferă informaţii privind numărul de băuturi dozate.
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Îngrijirea şi întreţinerea
Meniul Sistem vă oferă informaţii despre versiunea de software. În afară de aceasta aveţi acces
şi la funcţia Eliminarea umidită- ţii (consultaţi capitolul 9, pagina 14).

7.7 Gradul de măcinare
Gradul de măcinare la care se macină boabele de cafea influenţează gustul cafelei. Cu cât mai
fin se reglează gradul de măcinare, cu atât mai tare va fi cafeaua.
Gradul de măcinare a fost reglat din fabri- caţie, într-o manieră optimă. Modificaţi setarea
pentru gradul de măcinare a cafelei cel mai devreme după 100 de debitări de cafea (după
aproximativ 1 lună, în funcţie de consumul de cafea).
Cu maneta pentru "reglarea gradului de măcinare" din partea din spate a aparatu- lui puteţi
regla gradul de măcinare într-o manieră optimă.
Nu reglaţi un grad de măcinare prea fin. Gradul de măcinare este reglat într-o manieră optimă
atunci când cafeaua curge uniform din dispersor şi se formează o cremă fină şi densă.

8 Îngrijirea şi întreţinerea
Curăţarea şi întreţinerea efectuate cu regu- laritate garantează o calitate superioară constantă a
băuturilor preparate.
Atenţie! Agenţii de curăţare inadecvaţi pot deteriora aparatul. Utilizaţi exclusiv agenţii de
curăţare recomandaţi.

8.1 Curăţarea suprafeţelor
Pentru curăţarea suprafeţelor utilizaţi o lavetă moale, umedă şi puţin detergent de vase.
Murdăria exterioară trebuie îndepăr- tată imediat.
După ce aţi golit tava de colectare a pică- turilor şi recipientul pentru zaţ de cafea, acestea
trebuie clătite şi dacă este necesar, trebuie curăţate cu o lavetă moale, umedă şi puţin
detergent de vase.
Puteţi îndepărta resturile de boabe de cafea din recipientul pentru boabe de cafea cu 2
compartimente cu o lavetă moale. Laveta trebuie să fie uscată.
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8.2 Curăţarea unităţii de infuzare
Unitatea de infuzare trebuie curăţată o dată pe săptămână.
 Îndepărtaţi panoul prinzând mânerul încastrat şi trăgând panoul pe lateral.
 Rotiţi şi menţineţi în poziţie maneta roşie de pe mânerul unităţii de infuzare şi rotiţi
mânerul în sensul acelor de ceasornic, până când se înclichetează la opritor.
 Scoateţi unitatea de infuzare, apucând-o de mâner.

 Clătiţi bine întreaga unitate de infuzare sub jet de apă, pe toate părţile. Aveţi grijă în mod
special ca sita să nu mai conţină resturi de cafea.

 Lăsaţi unitatea de infuzare să se scurgă.
 Îndepărtaţi resturile de cafea din interi- orul aparatului, folosind o lavetă moale şi uscată.
 Introduceţi unitatea de infuzare înapoi în aparat. Rotiţi şi menţineţi în poziţie maneta
roşie de pe mânerul unităţii de infuzare, apoi rotiţi mânerul în sens
invers acelor de ceasornic, până când se fixează cu un clic la opritor.
 Montaţi panoul la loc până se încliche- tează.
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8.3 Curăţarea unităţii de lapte
În timp de câteva zile în resturile de lapte se pot forma germeni nocivi pentru sănă- tate. Din
acest motiv trebuie să curăţaţi cu regularitate unitatea de lapte, furtunul de lapte şi flaconul
pentru lapte.
 Scoateţi furtunul de lapte din dispersor şi din flaconul pentru lapte.
 Dezasamblaţi unitatea de lapte.

 Îndepărtaţi tubul şi garniturile de etan- şare din capacul flaconului pentru lapte.
 Curăţaţi toate componentele individuale cu apă caldă. Utilizaţi o lavetă moale şi umedă şi
detergent de vase.
 Reasamblaţi unitatea de lapte. La mon-tarea unităţii de lapte acordaţi atenţie împingerii
unităţii de lapte în sus, până la limită.

8.4 Clătirea sistemului de cafea
Cu meniul Setări > Îngrijire > Spălare puteţi spăla piesele interioare ale sistemului de cafea şi
duzele de la dispersor.
Înainte de a începe spălarea, aşezaţi un vas sub dispersor. În timpul spălării, în tava de
colectare a picăturilor ajunge şi apa de spălare din interiorul aparatului.

8.5 Programul Easy Cleaning
După prepararea unei băuturi cu lapte, aparatul solicită pornirea programului Easy Cleaning,
pentru a clăti sistemul de lapte.
Puteţi accesa programul oricând, navigând la meniul Îngrijire > Easy Cleaning.
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8.6 Programul Curăţarea sistemului de lapte
Cu programul Curăţare sistem de lapte, sistemul de lapte nu este doar clătit, ci şi curăţat.
Dacă preparaţi băuturi cu lapte, trebuie să executaţi programul în fiecare săptămână.
Utilizaţi doar detergentul pentru sistemul de lapte Melitta® Perfect Clean pentru maşini de
cafea complet automate.
Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul detergentului pentru sistemul de lapte.
Utilizaţi recipientul pentru zaţ de cafea ca recipient colector. Programul durează apro- ximativ 3
minute şi nu trebuie întrerupt.
Puteţi accesa programul navigând la meniul Îngrijire > Curăţare sistem de lapte.

8.7 Programul Curăţarea sistemului de cafea
Cu programul Curăţarea sistemului de cafea se îndepărtează reziduurile şi resturile de ulei de
cafea. Programul trebuie executat o dată la două luni sau când solicită aparatul. Mai întâi
trebuie să curăţaţi unitatea de infuzare şi suprafeţele din interiorul apara- tului (consultaţi
capitolul 8.2, pagina 11).
Utilizaţi doar beţişoarele de curăţare Melitta® Perfect Clean pentru maşini de cafea
complet automate. Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalajul beţişorului de curăţare.
Precauţie! Detergentul provoacă iritaţii ale ochilor. După un contact accidental, ochii
trebuie clătiţi câteva minute cu apă curată. Dacă neplăcerile persistă, consultaţi un medic.
Utilizaţi recipientul pentru zaţ de cafea ca recipient colector. Programul durează aproximativ 15 minute şi nu trebuie întrerupt.
Puteţi accesa programul navigând la meniul Îngrijire > Curăţare sistem de cafea.

8.8 Programul Detartrare
Cu programul Detartrare se îndepărtează depunerile de calcar. Programul trebuie executat o
dată la trei luni sau când solicită aparatul.
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Îngrijirea şi întreţinerea
În timpul detartrării, filtrul de apă nu trebuie să se afle în rezervorul de apă. Dacă utilizaţi un
filtru de apă, acesta trebuie îndepărtat înainte de detartrare (consultaţi capitolul , pagina 13).
Utilizaţi doar agentul de detartrare lichid Melitta® Anti Calc pentru maşini de cafea complet
automate. Respectaţi instrucţiu- nile de pe ambalajul agentului de detar- trare.
Precauţie! Agentul de detartrare pro- voacă iritaţii ale ochilor. După un contact accidental,
ochii trebuie clătiţi câteva minute cu apă curată. Dacă neplăcerile persistă, consultaţi un
medic.
Utilizaţi recipientul pentru zaţ de cafea ca recipient colector. Programul durează apro- ximativ 25
minute şi nu trebuie întrerupt.
Puteţi accesa programul navigând la meniul Îngrijire > Detartrare.
Clătiţi temeinic rezervorul de apă după detartrare şi umpleţi-l cu apă proaspătă de la robinet.

8.9 Reglarea durităţii apei
Duritatea apei de la robinet afectează frec- venţa de detartrare a aparatului. Cu cât mai dură
este apa de la robinet, cu atât mai des trebuie executat programul Detartrare.
Determinaţi duritatea apei folosind benzile de testare furnizate. Respectaţi instrucţiu- nile de pe
banda de testare şi indicaţiile din tabelul prezentat în continuare.
Puteţi seta duritatea apei navigând la meniul Setări > Duritatea apei.
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8.10 Utilizarea filtrului de apă
Utilizarea unui filtru de apă prelungeşte durata de serviciu a aparatului. Filtrul de apă
filtrează calcarul şi alte substanţe polu- ante din apa de la robinet.
Dacă utilizaţi un filtru de apă şi îl schim- baţi cu regularitate, trebuie să detartraţi
aparatul doar o dată pe an. Informaţia se bazează pe o medie de şase băuturi pe bază de
cafea a câte 120 ml pe zi şi 6 schimbări ale filtrului pe an.
Utilizaţi doar cartuşele de filtrare Melitta® Pro Aqua pentru maşini de cafea complet
automate. Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul cartuşului filtrului.
Utilizaţi elementul auxiliar de înşurubare pentru a înşuruba sau deşuruba filtrul de apă din
rezervorul de apă.

Introducerea filtrului de apă
Înlocuiţi filtrul de apă atunci când aparatul vă solicită acest lucru. Utilizaţi recipientul pentru
zaţ de cafea ca recipient colector.
 Înainte de a-l introduce, aşezaţi noul fil- tru de apă timp de câteva minute într-un
vas cu apă proaspătă de la robinet.
Duritatea apei
°d
°e
°f
 Navigaţi către meniul Îngrijire > Filtru >
Moale
de la 0
de la 0
de la 0
Introducere filtru.
Medie
Dură
Foarte dură

până la
10
de la
10 până
la 15
de la
15 până
la 20
> 20

până la
13
de la
13 până
la 19
de la
19 până
la 25
> 25

până la
18
de la 18
până la
27
de la 27
până la
36
> 36

Înlocuirea filtrului de apă
Utilizaţi recipientul pentru zaţ de cafea
ca recipient colector.
 Navigaţi către meniul Îngrijire > Filtru >
Înlocuire filtru.
Scoaterea filtrului de apă
 Navigaţi către meniul Îngrijire > Filtru >
Scoatere filtru.
 După aceea setaţi duritatea apei
(consul- taţi capitolul 8.9, pagina 13).

21

Eliminarea umidităţii

RO

9 Eliminarea umidităţii
La eliminarea umidităţii, apa reziduală este îndepărtată din aparat. Trebuie să eliminaţi
umiditatea din aparat dacă nu îl veţi mai utiliza pe o perioadă mai îndelungată de timp, dacă
doriţi să-l transportaţi sau dacă există pericol de îngheţ.
Dacă este introdus filtrul de apă, trebuie să-l îndepărtaţi în prealabil din rezervorul de apă.
 Aşezaţi un vas sub dispersor.
 Navigaţi către meniul Îngrijire > Elimina- rea umidităţii.
Aparatul se opreşte după eliminarea umidi- tăţii.
Păstraţi filtrul de apă într-un vas cu apă de la robinet, în frigider pentru a nu se usca într-un
interval de timp mai îndelungat.

10 Transportul
Transportaţi aparatul pe cât posibil în ambalajul original.
Piesele nemontate nu trebuie fixate cu bandă adezivă sau bandă pentru colete deoarece
resturile de adeziv se pot înde- părta cu mare dificultate.
La expedierea aparatului la punctele de service ale companiei Melitta nu este nece- sar să
trimiteţi şi tava pentru ceşti. În acest mod veţi preveni survenirea zgârieturilor în timpul
transportului.
Înainte de a transporta aparatul, trebuie să efectuaţi următoarele:
 Eliminaţi umiditatea din aparat (consul- taţi capitolul 9, pagina 14).
 Goliţi tava de colectare a picăturilor şirecipientul pentru zaţ de cafea.
 Goliţi rezervorul de apă.
 Goliţi recipientul pentru boabe de cafea cu 2 compartimente.
 Curăţaţi aparatul (consultaţi capitolul 8,pagina 11).
 Ambalaţi aparatul.
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11 Date tehnice
Date tehnice
Tensiunea de
funcţionare
Putere absorbită
Presiune pompă
Dimensi
uni
Lăţime
Înălţim
e
Adânci
me
Capacitatea de
încărcare
Recipient pentru
boabe de cafea cu
2 compartimente
Rezervor de apă
Greutate (gol)
Condiţiile de mediu
Temperatură
Umiditatea relativă
a aerului

220 V până la 240 V, 50
Hz
maximum 1400 W
statică, maximum 15
bari
255 mm
340 mm
470 mm

2 × 135 g
1,8 l

9,25 kg
între 10 °C şi 32 °C
de la 30 % până la
80 % (fără condens)
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Defecţiuni

12 Defecţiuni
Dacă măsurile de mai jos nu vă ajută să remediaţi defecţiunile sau dacă apar alte defecţiuni
nespecificate aici, apelaţi linia noastră telefonică.
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Numerele pentru asistenţa telefonică se găsesc în capacul rezervorului de apă sau pe
pagina noastră de Internet, la rubrica Service.
Defecţiune

Cauză

Cafeaua curge din
dis- persor doar sub
formă de picături.

Gradul de măcinare este
prea fin.

Nu curge cafea.

Râşniţa nu
macină boabele
de cafea.

Pe afişaj apare
intermi- tent mesajul
Alimentaţi cu boabe,
deşi recipi- entul
pentru boabe de
cafea cu 2 compartimente este umplut.
Râşniţa produce
zgo- mote
puternice.
Unitatea de infuzare
nu mai poate fi pusă
la loc după ce a fost
scoasă.

Măsură

 Reglaţi un grad de măcinare mai
grosier (consultaţi capitolul 7.7, pagina
11).
 Curăţaţi unitatea de infuzare
Aparatul este murdar.
(consultaţi capitolul 8.2, pagina 11).
 Efectuaţi programul Curăţarea sistemului de cafea (consultaţi capitolul
8.7, pagina 12).
Aparatul are depuneri de  Detartraţi aparatul (consultaţi capitolul
calcar.
8.8,pagina 12).
Rezervorul de apă nu  Umpleţi rezervorul cu apă şi asiguraţi-vă
este umplut sau nu este
căeste poziţionat corect (consultaţi
aşezat corect.
capito- lul 4.1, pagina 7).
Unitatea de infuzare este  Curăţaţi unitatea de infuzare
înfundată.
(consultaţi capitolul 8.2, pagina 11).
Boabele de cafea nu cad  Bateţi uşor recipientul pentru boabe
în râşniţă.
decafea cu 2 compartimente.
 Curăţaţi recipientul pentru boabe de
cafeacu 2 compartimente.
Maneta basculantă
 Poziţionaţi maneta basculantă spre
"Bean Select" este în
stânga sau spre dreapta.
poziţie verticală.
Boabele de cafea sunt
 Utilizaţi un alt tip de boabe de cafea.
prea uleioase.
În râşniţă sunt
 Apelaţi linia de asistenţă telefonică.
obiecte străine.
Boabele de cafea nu cad  Apăsaţi pe butonul de debitare.
în râşniţă. În unitatea de
infuzare nu sunt
suficiente boabe de
cafea măcinate.
În râşniţă sunt
obiecte străine.

 Apelaţi linia de asistenţă telefonică.

Unitatea de infuzare nu
este blocată corect.

 Verificaţi dacă mânerul pentru
blocarea unităţii de infuzare este fixat
corect (con- sultaţi 8.2, pagina 11).
Sistemul de antrenare nu  Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
se află în poziţia corectă.
"Tăria cafelei". Apăsaţi şi butonul
„Pornit/Oprit” pentru mai mult de 2
secunde. Eliberaţi butoanele. După
aceea, aparatul efectu- ează o
iniţializare.
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Pe afişaj apare
indicato- rul Eroare de
sistem.
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Problemă de software.

 Opriţi aparatul şi reporniţi-l.
 Apelaţi linia de asistenţă telefonică.
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Garanţia
Garanţia legală la care este îndreptăţit consumatorul final este
asigurata de vânzător în următoarele condiţii:
Perioada de garanţie începe din ziua vânzării către
consumatorul final. Aceasta este de 24 de luni. Data achiziţionării
trebuie dovedită prin prezentarea documentelor fiscale. Aparatul a
fost conceput şi construit pentru utilizarea în domeniul casnic şi nu
este adecvat pentru utilizarea în scopuri comerciale.
În timpul perioadei de garanţie eliminăm toate deficienţele
aparatului cauzate de vicii de material sau de fabricaţie, prin
repararea sau înlocuirea aparatului, la alegerea noastră. Piesele
înlocuite trec în proprietatea unitatii service.
Garanţia nu acoperă deficienţele survenite:
- în urma unei conectări inadecvate, a manipulării necorespunzătoare
sau a încercărilor de reparare de către persoane neautorizate;
- în cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, de îngrijire şi
de întreţinere;
- în cazul utilizării de materiale consumabile (de exemplu, agenţi
de curăţare şi detartrare sau filtre de apă), care nu corespund
specificaţiilor originale.
Consumabilele (de exemplu, garniturile şi ventilele) şi piesele uşor
casabile ca sticla sunt excluse de la garanţie in cazul unor socuri
mecanice sau a uzurii excesive datorate neinlocuirii dupa un
numar de utilizari sau a trecerii unei perioade de 6 luni de
utilizare.
Garantia este asigurata prin unitatea service indicata in
certificatul de garantie al produsului.
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizitionat nu
fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o utilizare la
parametri de calitate a aparatului achizitionat conform
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documentatiei tehnice.
Uzura fireasca a pieselor in timp, zgarieturile si modificarile de
ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu afecteza
functionarea acestuia nu reprezinta neconformitati fiind uzura
normală din cauza vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanția își
produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si
se va face de catre unitatea autorizata de acesta in
concordanta cu prevederile mentionate in Certificatul de
Garantie.
CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in
Certificatul de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil
de la vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate in
perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru
vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care,
neindeplinite, pot duce la pierderea acestui drept.
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate,
produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de
achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta
identificare a defectiunii, de accesorii. Produsele fara
etichetele sau sigiliile de garantie intacte, care prezinta lipsa,
modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricatie, desigilarea
echipamentelor sau componentelor sigilate de producator sau
modificarea seriilor din certificatul de garantie pierd acest
drept fiind considerate parte a unor interventii neautorizate sau
frauduloase. Interventiile in vederea repararii (care necesita
introducerea aparatului in unitatea service), executate de catre
persoane neautorizate de catre producator vor conduce la
scoaterea produselor din garantie.
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Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice
natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat
cu alte dispozitive.
Utilizarea corecta necesita respectarea cu strictete a
instructiunilor din manualul de utilizare si intretinere privind
siguranta, manipularea, depozitarea si punerea in functiune.
Produsele utilizate incorect si in dezacord cu respectivele
,,Conditii de Utilizare” , nu fac obiectul garantiei.
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori
, materiale de constructii, pulberi sau la temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia
doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la
acestea:
-deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor
aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul
aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta
natura,introducerea unor corpuri straine dure in aparat;
-lipsa unor elemente constructive;
-defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau
inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in
locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu
umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de
constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure
care au dus la defectarea componentelor electronice sau
mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau
solidificarea de resturi organice peste limitele normale care

29

indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in medii
nerecomandate.
- utilizarea aparatului prin folosirea altor materii prime decat
cele indicate in prezentul manual sau fara folosirea unor
componente.
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a
operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructiunilor
din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau substante
chimice nerecomandate de producator sau vadit
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii .
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor
elemente de cablaje neoriginale ale
echipamentelor/produselor, sau orice procedura diferita de cele
indicate in manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau
fortarea acestora prin apasarea disproportionata
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra
echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune,
conectarea unor dispozitive, accesorii nespecifice
incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a unor
practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de
utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul
oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord
evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat nu este
destinat utilizarii intensive profesionale.
Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a
justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind
dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor
specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi
completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea aparatului
in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele
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oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara
specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un
regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari
disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice
mentionate in documentatia tehnica duc la pierderea acordarii
garantiei si pot conduce la accidente pentru care producatorul
si distribuitorul local nu sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in articolele
de mai sus au fost scoase din garantie in urma ,,Constatarii
Tehnice” facute de service vor fi reparate contra cost doar in
urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce este instiintat
de costul total al interventiei.
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul
autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale.
Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata
de producator fiind instiintat la momentul incheierii
documentelor de achizitie .
Produsele noastre sunt realizate din materiale reciclabile de
calitate superioară, va rugam reciclati.

EXPLICATIA WEE conform
directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria
D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice ) si a
H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari
ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face
obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu
deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea
necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un
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impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, casarea corectă a
acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor
naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca
aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit
returnarea și colectarea selectiva.
Nu aruncaţi niciodată aparatul în foc. Nu aşezaţi niciodată
dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu
microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire pot exploda.
Nu utilizati aparatul în medii potenţial explozive sau în
apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanţe
chimice.
Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări
AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform
prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza
deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale
Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror
componente în gură este interzisa, poate cauza răniri grave.
Nu lăsați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și
componentele electronice la îndemâna copiilor.
AVERTIZARE: În calitate de utilizator al acestui produs sunteți
unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care
nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru
proprietatea terților. Nu încercați să utilizați aparatul cu orice
componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate.
Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice,
pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru
utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea
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componentelor și pieselor electronice.
* Declinarea responsabilității
Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante
semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii
acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că
accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare
corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare
suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune
care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme
referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte
pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de
utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc.,
vanzatorul nu își asumă nicio răspundere.
Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma
raspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale,
precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a
utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau
altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare
a utilizatorului sau in cazul îmbolnăvirilor care afectează
capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală,
oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează
capacitatea mentală.
Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma
raspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale,
precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a
utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de
catre copii sau persoane fara discernamant.
În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vanzatorul
își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a
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angajamentului. Dacă aveți orice întrebări despre aparatul dvs.
apelați Linia de asistență Restart Service S.R.L. mentionata in
certificatul de garantie al produsului și indicați detaliile legate
de locația și data achiziției aparatului.
Specialiștii noștri instruiți de la Linia de Asistență vor putea
răspunde telefonic la majoritatea întrebărilor.
Garanția este acordata conform certificatului de garantie.
Colectarea și procesarea datelor
Colectarea informatiilor se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din actele
normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general
privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere în aplicare a
acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile
dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe,
unei citații, unui mandat, solicitări guvernamentale sau în alt
mod, la solicitarea imperativa si indreptatita a Institutiilor
Statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Vom
aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea,
manipularea datelor dumneavoastra personale in scopuri
absolut necesare actului de comert fara nici o alta utilizare si
vom supraveghea atent angajatii societatii care au contact cu
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aceste date in vederea pastrarii sigure a acestora conform
prevederilor legale in vigoare la data emiterii prezentei
informari.
Asigurarea activitatii de service se face de catre RESTART
SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L
Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel:
021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro,
web: www.restart.ro.

35

36

MEL_013_LatteSelect_10_ro | 202101

Melitta Europa GmbH & Co.
KG Division Household
Products Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de
Editorial
department: ZINDEL
AG
www.zindel.de

www.melittaromania.ro
2711-1220

