
MANUAL DE UTILIZARE 

– alfreo Minnie –

ATENŢIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC
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1. INFORMAȚII GENERALE 
1.1 Producător
Wingkin Household Appliances Co.,Ltd.; Yuantouling Industrial Park, Jingkou Village, 
Tangxia Town, 529085, Jiangmen City, Guangdong, P.R. China

1.2 Importator și unic distribuitor  în Romania
SC FLEXPRESSO S.R.L.; Str. Bariera Vâlcii, nr.78, Craiova, Județul Dolj, 200717
Tel: 0372 722511; Web site: www.flexpresso.ro; www.alfreo.ro; e-mail: 
office@flexpresso.ro. 

1.3 Informații generale
   Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest aparat de cafea şi vă asigurăm totodată că este o
decizie foarte bine luată.
   Urmând instrucţiunile de mai jos, puteți obține un espresso tradițional convenabil și rapid.
   Alfreo „Minnie” este un aparat profesional, proiectat să prepare cafea espresso folosind
monodoze  compatibile  tip  E.S.E.  (45  mm) de  7 g  cafea  (monodoze  E.S.E.  standard),
precum și monodoze non-standard. 
   Acest  sistem ce  folosește  monodoze  rezolvă  problemele  tehnice  de  funcționare  și
permite oricărui utilizator obținerea unei cafele espresso tradiționale de calitate, fără  să
aibă nevoie de pregătire sau cunoştințe de specialitate. Iar  Alfreo „Minnie” este special
conceput pentru acest sistem. Mai mult decât atât, producătorul are brevetate atât aspectul
exterior cât și mecanismul de extracție.
   Aluminiul ecologic utilizat pentru confecționarea componentelor ce intră în contact cu apa
și cafeaua, respectă standardele de siguranță alimentară, precum și de sănătate.

   Acest manual trebuie păstrat în apropierea aparatului de cafea. Păstrați-l  departe de
umiditate şi de sursele de căldură, pentru ca acesta să rămână lizibil în totalitatea lui şi să
nu fie distrus.

1.4 Garanție
   Perioada de garanţie şi condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului.
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2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere: 660W
Tensiune alimentare: 220÷240 V, c.a., 50/60 Hz
Dimensiuni (Lxlxh): 244x132x340 mm
Capacitate bazin apă: 670 mL; transparent
Greutate netă: 3,57 Kg
Presiune de lucru: 15 bari 
Temperatură de lucru: 1 ÷ 45 0C
Culori: roşu; alb; albastru deschis; verde; galben; violet

1.   Comutator preparare cafea

2.   Indicator luminos încălzire

      apă

3.   Maneta de închidere

4.   Mecanism extracție cafea

5.   Țeavă distribuire cafea

6.   Grătar tavă pentru picurare

7.   Tavă pentru picurare

8.   Capac bazin apă

9.   Bazin apă

10. Buton pornire

11. Bază espresor

12. Cablu alimentare

3. DESCHIDERE AMBALAJ

   După deschiderea ambalajului, vă rugăm să verificați dacă toate componentele sunt în
interior. În cazul în care lipsesc sau sunt deteriorate, vă rugăm să contactați furnizorul.

Declaraţie de conformitate
   Noi, SC FLEXPRESSO S.R.L, cu sediul social  în localitatea Craiova, Str. Bariera Vâlcii,
nr.78,  jud.Dolj,  număr  de  înregistrare  la  ORC  J16/1163/2011,  cod  unic  de  înregistrare
RO28661428,  asigurăm,  garantăm  şi  declarăm  pe  propria  răspundere,  conform
prevederilor  art.5  din  Hotărârea  Guvernului  nr.1022/2002  privind  regimul  produselor  şi
serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului,
că  produsul  la  care  se  referă  această  declaraţie  nu  pune  în  pericol  viaţa,  sănătatea,
securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului şi respectă cu exactitate
regulamentele  curente  europene  în  ceea  ce  priveşte  siguranţa  electrică  şi
electromagnetică,  având  marcaj  CE  aplicat  de  producător  (Directivele:  2006/95/CE;
2004/108/CE). 
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4. REGLEMENTĂRI SIGURANȚĂ

1. Aceast aparat de cafea este destinat pentru a fi folosit numai acasă sau la birou.  Vă
rugăm să nu îl utilizați pentru uz comercial!
2.  Desfacerea  aparatului  pentru  a  realiza  diverse  operații  (reparații  etc.)  în  interiorul
acestuia  se va  executa  numai  de  către  personal de specialitate  autorizat.  Desfacerea
aparatului de personal neautorizat prezintă un risc de accidentare pentru acesta!
3.  Nu  faceți  nici  o  modificare  tehnică  şi  nu  folosiți  aparatul  în  scopuri  neautorizate,
deoarece aceasta ar creea pericole grave!
4. Priza la care aparatul este conectat trebuie să fie:

- Compatibilă cu tipul de ştecher al aparatului;
- Conformă cu datele de pe plăcuța aparatului;
- Cu împământare.

5. Cablul de alimentare nu trebuie:
- Să vină în contact cu nici un lichid. Pericol de şocuri electrice şi/sau incendiu!
- Să fie zdrobit şi/sau să vină în contact cu suprafețe ascutite.
- Să fie utilizat pentru a muta aparatul.
- Să fie utilizat dacă este deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către unitatea service autorizată.
- Să fie manipulat cu mâinile umede sau ude.
- Să fie înfăşurat atunci când aparatul este în uz.
6. Este nerecomandat:
- Să se instaleze şi să se folosească aparatul în alt mod decât cel descris în manualul de 
utilizare.
- Să se folosească pentru alte produse decât cele pentru care a fost proiectat.
- Să se introducă degetelele şi/sau orice alt obiect în mecanismul extracție cafea. Pericol 
de opărire!
- Să se lase pungile de plastic, polistiren etc. la îndemâna copiilor, deoarece acestea sunt 
potenţiale pericole.
- Să se lase copiii să folosească aparatul, să se joace cu acesta (precum cu o jucărie) sau 
să stea în apropierea aparatului. Copiii nu sunt conştienţi de riscurile legate de aparatele 
electrice de uz casnic.
7. Nu înfundați grătarele de pe aparat.
8. A se utiliza aparatul în condiţii normale de presiune ale mediului ambiant şi temperatura
mediului ambiant între 1 ÷ 45 0C.
9. Toate operaţiunile de service trebuie executate numai de către personalul autorizat de 
SC FLEXPRESSO SRL.
10. În caz de incendiu, utilizați stingătoare cu dioxid de carbon (CO2). Nu folosiţi apă sau 
stingătoare cu pulbere uscată.
11. Societatea noastră nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice operaţie executată 
fără a respecta prezentele reglementări de siguranţă sau în cazul oricărui eveniment de 
forță majoră.
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5. INSTALARE APARAT

Notă: În aparat pot exista urme de cafea şi/sau apă; acestea se datorează testelor 
efectuate de producător pentru a garanta calitatea maximă a produselor.
Instalaţi corect aparatul înainte de a-l porni.
După îndepărtarea ambalajului de pe aparat, se procedează după cum urmează:
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală stabilă. În cazul în care se utilizează într-un loc
în mișcare (cum ar fi: mașină, tren sau avion), vă rugăm să fixaţi baza aparatului, precum 
și suprafaţa pe care se amplasează.
• Asiguraţi-vă că nu este accesibil copiilor.
• Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru a efectua toate operaţiile necesare (utilizare,
întreţinere etc).
• A nu se instala aparatul pe partea superioară a altor echipamente.
• A nu se instala aparatul într-un loc unde se foloseşte apă sub presiune.
• A nu se instala aparatul în aer liber sau alături de materiale inflamabile şi/sau explozive.
• A nu se instala aparatul într-un mediu cu risc de incendiu, în mediu exploziv sau greu sau
în mediu cu concentrație mare de praf sau substanţe uleioase în suspensie în aer.
• Țineți-l departe de suprafețele fierbinți sau de flacările deschise.
• Țineți aparatul la o distanţă de aproximativ 15 cm de alte aparate.
• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Se recomandă a nu se instala aparatul în spații de tranzit sau pe coridoare strâmte (pentru
a evita să fie lovit) sau în locuri insuficient iluminate.

Notă: Înainte de a folosi pentru prima dată aparatul, este necesar să se efectueze o 
curăţare minuțioasă a tuturor componentelor sale, așa cum este prezentat mai jos:

Îndepărtați 
bazinul de apă 
(9). Curățați-l și 
umpleți-l cu apă 
(vă rugăm să 
folosiți apă 
potabilă).

Apăsați butonul
de pornire (10).
Aparatul începe
să încălzească 
apa. Indicatorul
luminos 
încălzire apă 
(2) este aprins.

Apăsați maneta de
închidere (3) până 
se închide complet
mecanismul pentru
extracția cafelei 
(4). Puneți o 
ceașcă mare sub 
țeava distribuire 
cafea (5).

Așteptați până când 
indicatorul luminos încălzire 
apă (2) se stinge. Rotiți 
comutatorul preparare cafea
(1) la stânga (până 
realizează cursă completă) 
și așteptați până când curg 
aproximativ 3 căni pline 
(aproximativ 500 ml apă). 
Rotiți în sens invers  
comutatorul preparare cafea
(1) pentru a opri curgerea 
apei.

Se recomandă păstrarea ambalajului pentru următoarele mutări ale aparatului.
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6. UTILIZARE APARAT

   Utilizatorii acestor aparate de cafea trebuie să citească cu atenție informațiile din acest

manual.  Dacă  instrucţiunile  nu  sunt  urmate,  puteţi  pierde  dreptul  la  service  gratuit  pe

durata perioadei de garanţie.

   Prin acest manual se doreşte furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru instalare,

utilizare şi întreținere a aparatului de cafea, astfel încât să puteţi beneficia de un espresso

autentic de bună calitate şi pentru a asigura acestuia o durata de viaţă cât mai mare.

   În cazul în care nu sunteți siguri de interpretarea corectă a instrucțiunilor din prezentul

manual, contactați importatorul/distribuitorul pentru a obține toate clarificările necesare.

1. Energia electrică poate fi foarte periculoasă!
   Prin urmare, este necesar să urmați cu stricteţe reglementările de siguranță.
   Tensiunea de funcţionare a aparatului a fost prestabilită de către producător. Asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde cu specificaţiile de pe plăcuţa cu datele
tehnice de pe aparat.
   Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, asiguraţi-vă că aparatul este oprit.

2. Aparatul furnizează apă fierbinte sub presiune! 
   Nu deschideți mecanismul extracție cafea (4) prin deplasarea manetei (3) în timp ce
aparatul  prepară  şi  furnizează  cafea.  Mecanismul  extracție  cafea  (4)  furnizează  apă
firbinte sub presiune!
   Asigurați-vă  că este oprit „Comutator preparare cafea” (1) înainte să deschideți
mecanismul pentru extracția cafelei (indiferent de motiv)!

3. Înainte de a porni şi utiliza aparatul,  verificaţi  dacă tava de scurgere este introdusă
complet în lăcaşul său. Atenţie! O plasare incorectă a tăvii poate cauza vărsarea apei din
tava pentru picurare.

4. Pentru a umple rezervorul  de apă,  folosiți întotdeauna numai apă potabilă rece;  apa
fierbinte sau carbogazoasă poate deteriora aparatul. Înainte de a porni aparatul, asiguraţi-
vă întotdeauna că există o cantitate suficientă de apă.
Notă:  Utilizarea  aparatului fără  apă  în  rezervor poate  afecta funcţionarea  corectă  a
aparatului.

5. Fiecare monodoză poate fi utilizată pentru a prepara o singură ceaşcă/cană de cafea.
Nu reutilizaţi monodozele deja folosite.
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Pentru prepararea cafelei trebuie urmați pașii de mai jos:

Pentru o cafea
mai bună

Îndepărtați bazinul
de apă (9). 
Curățați-l și 
umpleți-l cu apă 
(vă rugăm să 
folosiți apă 
potabilă).

Apăsați butonul 
de pornire (10).
Aparatul începe 
să încălzească 
apa. Indicatorul 
luminos încălzire
apă (2) este 
aprins.

La prima utilizare după
punerea sub tensiune
așteptați până când
mecanismul pentru
extracția cafelei (4)

ajunge la temperatura
de funcționare stabilă

(de obicei în 5÷10
minute), pentru a obține

o cafea mai bună.

Ridicați maneta de
închidere (3) și

puneți monodoza
în mecanismul
pentru extracția

cafelei. (4).

Puteți folosi
monodoze de ceai

Înainte de extracția
propriu-zisă,

umeziți monodoza
pentru o cafea mai
aromată și o cremă

mai bună

În locul 
monodozelor de 
cafea, se pot 
folosi monodoze 
de ceai. Înainte de
schimbarea 
utilizării, aparatul 
trebuie curățat – 
se va lăsa să 
curgă apă 
potabilă timp de 
3÷5 minute.

Apăsați  maneta 
de închidere (3) 
până se închide 
complet 
mecanismul 
pentru extracția 
cafelei (4) și se 
aude un sunet 
specific („click”).

Așteptați până când 
indicatorul luminos 
încălzire apă (2) se 
stinge. Rotiți comutatorul
preparare cafea (1) la 
stânga (până realizează 
cursă completă) și 
cafeaua începe să 
curgă.

Rotiți comutatorul 
preparare cafea 
(1). După 2÷3 
secunde, rotiți din 
nou comutatorul 
(1) oprind 
prepararea cafelei. 
Apoi, după 2÷3 
secunde, repetați 
Pasul 5.
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Folosiți cești
încălzite

Așteptați până când aveți 
în ceașcă cantitatea dorită
de cafea și rotiți din nou 
comutatorul (1) pentru a 
opri prepararea cafelei. 

Folosiți cești 
încălzite, pentru a 
păstra temperatura 
cafelei preparate.

Atenție: Vă rugăm să nu
introduceți degetele în

mecanismul pentru extracția
cafelei (4); puteți suferi răniri

accidentale.

7. ÎNTREȚINERE APARAT

1. Curăţaţi aparatul numai când este rece şi deconectat de la reţeaua electrică.

2.  Nu  folosiţi  alcool,  solvenţi,  bureți  de  curăţat  şi/sau  agenţi  chimici  agresivi.

3. Nu scufundaţi aparatul în orice fel de lichid şi nu îl spălaţi cu ajutorul unui jet de apă şi

nu  uscați  componentele  sale  în  cuptorul  cu  microunde şi/sau  într-un  cuptor  standard.

4. Pentru a păstra curată suprafața exterioară  a aparatului  ştergeți  cu  o cârpă  umedă.

Dacă folosiți detergent, acesta trebuie să fie neutru.

7.1 Întreţinere zilnică

• Este recomandat să schimbați apa din bazin (9) în fiecare zi. De asemenea, vă 
recomandăm să utilizați apă purificată (plată).
• Scoateți tava pentru picurare şi grătarul (6, 7) după fiecare utilizare, goliți tava şi clătiți-le 
cu apă. Fiți atenți când manevrați tava în cazul în care aceasta este prea plină. 

După  fiecare  extracție,  aparatul  elimină  în  tavă  apa  în  exces

rămasă în mecanismul de extracție. În cazul în care tava este plină, apa

din  aceasta  se  scurge  la  baza  aparatul,  putând  provoca  daune  atât  aparatului  (de

exemplu,  corodarea  componentelor  metalice,  posibil  scurtcircuit,  îmbâcsirea  interiorului

aparatului etc.), cât şi altor obiecte (de exemplu, blatul mobilierului pe care este aşezat).
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7.2 Igienizare şi decalcarare periodică

   În timpul utilizării normale a aparatului, din cauza unor factori, cum ar fi creama cafelei și
duritatea apei,  aparatul  se va bloca sau va funcționa în condiții  proaste. În  cazuri  mai
grave,  aparatul  va  fi  blocat  complet,  provocând pierderi  inutile,  cum ar  fi  componente
distruse.

1. Vă rugăm să realizați curățarea și decalcararea regulat și să păstrați aparatul în bună

stare de funcționare, înainte ca aparatul să nu mai prepare corespunzător cafea. În caz

contrar, aparatul se poate bloca cu calcar (parțial sau total) și componente ale acestuia pot

fi distruse, iar curățarea și decalcararea normală nu se vor mai putea realiza. În acest caz,

toate operațiile de aducere la conformitate a aparatului  se vor efectua numai de către

personal de specialitate autorizat.

2. A nu se lăsa monodoza în interiorul mecanismului pentru extracția cafelei (4) 

atunci când nu se foloseşte aparatul!

7.2.1 Igienizare

• Periodic sau cel puțin o dată pe lună, sita mecanismului pentru extracția cafelei  (4) 
trebuie să fie curăţată.
• Curăţarea sitei este foarte importantă pentru a obține de fiecare dată o cafea de bună 
calitate.
• Pentru a curăţa sita, îndepărtaţi-o din mecanismul pentru extracția cafelei (4), utilizând o 
şurubelniţă mică şi ridicând uşor marginea exterioară. Verificați starea sitei şi spălați-o cu 
apă călduţă.
• Pentru o curăţare mai bună puteți folosi o periuță cu peri rigizi.
Notă: În cazul în care sita este deteriorată, trebuie înlocuită cu una nouă.

7.2.2 Decalcarare

• Decalcararea aparatului se va realiza periodic, în funcție de duritatea apei, numărul de 
cafele, de folosirea corespunzătoare a aparatului de către utilizator etc.. Duritatea apei 

variază foarte mult de la o sursă la alta!

Perioada de timp între două decalcarări este variabilă, astfel:
- dacă  utilizați  apa de la robinet, în funcție de duritatea apei și  impuritățile din apă,  vă
rugăm să efectuați decalcararea după prepararea a 50÷150 de cești de cafea sau după o
lună de zile de folosire a aparatului (alternativ, în funcție de condiția atinsă prima);
- dacă utilizați apă purificată (plată) sau apă de la robinet după purificare și în funcție de 
duritatea apei, vă rugăm să efectuați decalcararea după prepararea a 100÷300 de cești de
cafea sau după 2-3 luni de zile de folosire a aparatului (alternativ, în funcție de condiția 
atinsă prima).
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Pentru decalcararea aparatului trebuie urmați pașii de mai jos:

Folosiţi produse 
speciale pentru 
decalcararea 
echipamentelor 
alimentare şi utilizaţi-le 
în conformitate cu 
instrucţiunile de folosire 
ale acestora sau 
preparaţi o soluţie 
750ml apă şi 10g acid 
citric (C6H8O7~ H2O). 
Umpleţi bazinul cu 
această soluţie.

Verificaţi şi 
asiguraţi-vă că nu 
este nici o 
monodoză în 
mecanismul pentru 
extracția cafelei (4) 
şi apăsați maneta 
(3) până se închide 
complet mecanismul
pentru extracția 
cafelei (4).

Rotiți 
comutatorul 
preparare 
cafea (1) la 
stânga (până 
realizează 
cursă 
completă) și 
lăsaţi soluția  
să curgă.

Puneți un vas sub 
țeava distribuire 
cafea (5) pentru a 
recupera soluţia. 
Lăsaţi să treacă de 
2 ori soluţia de 
decalcarare prin 
aparat.  

Curățați bazinul (9) cu 
apă potabilă și umpleți-l
cu apă potabilă. 
Repetați Pașii 2÷3. 
Limpeziți folosind 
echivalentul a 2 bazine 
cu apă (~ 1,5 l apă).
După limpezirea cu apă
potabilă, procesul de 
decalcarare poate fi 
considerat încheiat.

Vă rugăm să realizați curățarea și
decalcararea regulat, așa cum a fost

prezentat mai sus, înainte ca
aparatul să nu mai prepare

corespunzător cafea. În caz contrar,
aparatul se poate bloca cu calcar

(parțial sau total) și componente ale
acestuia pot fi distruse, iar

curățarea și decalcararea normală
nu se vor mai putea realiza. În acest
caz, toate operațiile de aducere la
conformitate a aparatului se vor

efectua numai de către personal de
specialitate autorizat.

În timpul
procesului de

decalcarare, vă
rugăm să nu

părăsiți aparatul.
În cazul în care

apar unele situații
anormale, vă

rugăm să opriți
imediat aparatul și

consultați
furnizorul local

sau personalul de
specialitate
autorizat.
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8. INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice trebuie 
realizată în conformitate cu Directiva CE 2002/96/EC.
Trebuie reţinut că aparatele uzate nu sunt deşeuri fără valoare. Eliminarea 
lor trebuie făcută respectând mediul înconjurător şi pentru a permite 
recuperarea unor materii prime conţinute de acestea. Simbolul alăturat, 
prezent pe aparat sau menţionat în instrucţiunile sale de folosire, indică 

faptul că acesta, împreună cu părţile lui componente, nu trebuie aruncat împreună cu alte 
reziduri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Acestea trebuie 
predate centrelor speciale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. Dispensându-vă în mod corect de acest produs veţi ajuta la prevenirea 
posibilelor consecinţe asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi 
cauzate de tratarea inadecvată a acestor deşeuri. Reciclarea materialelor ajută totodată la 
conservarea resurselor naturale.

9. PROBLEME TEHNICE

(Înainte de a apela la ajutorul personalului de specialitate autorizat, citiţi soluţiile de mai 
jos)

Problemă Cauze posibile Soluţii

Aparatul 
nu este 
alimentat, 
nu 
încălzește

1. Verificați dacă aparatul nu este 
alimentat cu energie electrică sau
este oprită alimentarea cu 
energie electrică.
2. Verificați dacă ștecherul este 
introdus în priza corespunzătoare
acestui aparat. 
3. Verificați cablul de alimentare 
cu energie electrică să nu fie 
întrerupt. 
4. Verificați dacă butonul de 
pornire (10) este apăsat. 
5. Verificați starea butonului de 
pornire (10) și indicatorului 
luminos încălzire apă (2).

1. Conectați aparatul la rețeaua 
electrică (dacă aveți energie electrică 
la priza de la care îl alimentați).
2. Utilizați rețeaua de alimentare cu 
energie electrică conformă cu datele 
de pe plăcuța aparatului.
3. Schimbați cablul de alimentare cu 
energie electrică (de către personalul 
de specialitate autorizat).
4. Apăsați butonul de pornire (10). 
5. Dacă butonul de pornire (10) este 
apăsat, iar indicatorul luminos 
încălzire apă (2) este stins sau 
rămâne mereu aprins, vă rugăm să 
contactați unitatea service autorizată.

Nu puteți 
introduce 
monodoza 
în lăcaşul 
special

1. Verificați dacă folosiți 
monodoze de dimensiuni 
corespunzătoare.
2. Verificați dacă nu există altă 
monodoză deja introdusă.

1. Folosiți monodoze de dimensiuni 
corespunzătoare.
2. Îndepărtați monodoza existentă 
deja în aparat.

10



Problemă Cauze posibile Soluţii

Cafeaua 
curge, dar 
este rece

1. Verificați indicatorul luminos 
încălzire apă (2). 
2. Verificați dacă apa s-a încălzit 
corespunzător (indicatorul 
luminos încălzire apă (2) trebuie 
să fie stins). 

1. Dacă butonul de pornire (10) este 
apăsat, iar indicatorul luminos 
încălzire apă (2) este in permanență 
stins sau aprins, vă rugăm să 
contactați unitatea service autorizată.
2. Măriți timpul de aşteptare pentru 
încălzire, mai ales dacă temperatura 
mediului ambiant este scăzută.

Cafeaua 
curge, dar 
este rece

1. Verificați indicatorul luminos 
încălzire apă (2). 
2. Verificați dacă apa s-a încălzit 
corespunzător (indicatorul 
luminos încălzire apă (2) trebuie 
să fie stins). 

1. Dacă butonul de pornire (10) este 
apăsat, iar indicatorul luminos 
încălzire apă (2) este in permanență 
stins sau aprins, vă rugăm să 
contactați unitatea service autorizată.
2. Măriți timpul de aşteptare pentru 
încălzire, mai ales dacă temperatura 
mediului ambiant este scăzută.

Pierderi de
apă în 
partea de 
jos a 
aparatului

1. Verificați dacă tava pentru 
picurare (7) este introdusă corect 
în lăcaşul stabilit pe aparat.
2.  Verificați dacă tava pentru 
picurare (7) este plină.

1. Poziționați corect tava pentru 
picurare (7) în lăcaşul stabilit pe 
aparat.
2. Goliți tava şi clătiți-o cu apă. 
Înclinați şi scuturați uşor aparatul 
pentru eliminarea apei pătrunse în 
carcasa aparatului. Ștergeți baza 
aparatului şi suprafața pe care acesta 
este aşezat până nu mai rămâne apă. 
Poziționați corect tava pentru picurare 
(7) în lăcaşul stabilit pe aparat.
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Problemă Cauze posibile Soluţii

Nu curge 
cafea sau 
curge greu

1. Verificați dacă aparatul nu este 
alimentat cu energie electrică sau
este oprită alimentarea cu 
energie electrică.
2. Verificați dacă există apă în 
bazinul de apă (9). 
3. Verificați dacă furtunul de apă 
nu este introdus în bazinul de apă
(9).
4. Verificați dacă sita 
mecanismului pentru extracția 
cafelei (4) este înfundată.
5. Verificați dacă pompa de apă 
este mai zgomotoasă.
6. Verificați dacă curățarea şi/ sau
decalcarea au fost efectuate la 
timp în conformitate cu 
instrucțiunile din prezentul 
manual.

1. Conectați aparatul la rețeaua 
electrică (dacă aveți energie electrică 
la priza de la care îl alimentați).
2. Umpleți bazinul (9) cu apă potabilă 
deasupra nivelului minim, dar nu mai 
mult de cel maxim.
3. Introduceți furtunul în bazinul cu 
apă (9).
4. Curățați sita mecanismului pentru 
extracția cafelei (4) (pct.7 din 
prezentul manual).
5. Amorsați pompa: îndepărtați 
monodoza din mecanismul pentru 
extracția cafelei (4) și blocați maneta 
de închidere (3); rotiți comutatorul 
preparare cafea (1) de mai multe ori, 
dar nu pentru mai mult de 15÷20 
secunde pentru fiecare rotire, şi 
așteptați până când apa curge. 
6. Realizați curățarea şi/sau 
decalcarea (pct.7 din prezentul 
manual).

Pierderi de
apă la 
mecanism
ul pentru 
extracția 
cafelei (4)

1. Verificați dacă folosiți 
monodoze de dimensiuni 
corespunzătoare.
2. Verificați dacă monodoza este 
plasată corect în interiorul cavității
special prevăzute.
3. Verificați dacă garnitura de 
etanșare a mecanismului pentru 
extracția cafelei (4)  este uzată 
sau desprinsă.
4. Verificați dacă maneta de 
închidere (3) se închide rapid. 
5. Verificați dacă maneta de 
închidere (3) este prea mobilă 
sau prea rigidă după închidere.

1. Folosiți monodoze de dimensiuni 
corespunzătoare.
2. Poziționați corect monodoza.
3. Înlocuiți garnitura de etanșare.
4. Închideți rapid maneta de închidere 
(3).
5. Solicitați ajutorul personalului de 
specialitate autorizat.

Toate reparaţiile din perioada de garanţie şi post-garanţie se vor efectua numai în unităţile 
service ale S.C. FLEXPRESSO S.R.L.. 
Date de contract unitate service:  Adresa: Str. Bariera Vâlcii; nr.78; Craiova; jud.Dolj; 

Tel: 0372.722.511, 0351.884.425; Fax: 0372.879.483;
 Web site: www.flexpresso.ro; www.alfreo.ro;
 e-mail: office@flexpresso.ro.
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