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Curafare 

• intotdeauna deconectati aparatul de la sursa de cu rent Tnainte de curatare . .
• inainte !?i dupa utilizare, curatati aparatul, pungile alimentare !?i polniile pentru umplere facile.
• Vasul, lama !?i capacul vasului pot fi curatate Tn ma!?ina de spalat vase• !?i pot fi, de asemenea, spalate cu

apa calda !?i detergent. Nu utilizati niciodata bureti abrazivi pentru a curata componentele aparatului.
• Placa de Tncalzire din otel inoxidabil poate fi curatata cu un burete abraziv pentru a elimina depunerile de calcar. 
• Nu puneti niciodata arborele de rotire Tn ma!?ina de spalat vase.
• Baza !?i arborele de rotire trebuie !?terse exclusiv cu o carpa umeda.
• Recomandam curatarea regulate a rezervorului de aburi pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza

depunerilor de calcar. Frecventa curatarii va depinde de tipul de apa utilizat !?i de cantitatea de calcar
formate. intotdeauna deconectati aparatul de la sursa de curent Tnainte de curatare. Adaugati Tn aparat 80
ml de otet alb !?i 80 ml de apa distilata !?i lasati peste noapte. Eliminati apa !?i otetul din aparat a!?a cum va
este indicat Tn instructiunile de mai jos. Reumpleti rezervorul pentru abur cu apa, conectati aparatul !?i setati-1
pentru un ciclu de abur de 15 minute. Clatifi cu apa pentru a elimina gustul de otet ramas. Eliminati orice rest
de apa !?i reumpleti Tnainte de a face alte retete.

• Nu utilizati niciodata substante chimice pentru detartrajul aparatului.
• Noto: Pentru a Tndeparta apa nedorita din rezervorul pentru aburi, rezervorul de apa sau capac, vedeti

diagrama de mai jos. 
• Orice alto interventie asupra aparatului trebuie realizata de un service autorizat.
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inclinati 
cu atentie 

aparatul pentru 
a elimina restul 
de apa ramas. 

Scoateti cu grija 
capacul rezervorului 

de apa !?i goliti 
cu grija excesul de apa. 

Curafarea pungilor alimentare 

Daca dupa 
curatarea 
aparatului 

roman reziduuri 
de ape in interiorul 

capacului, inclinaji-1 
astfel incat aceasta 

q 
• 

sa fie eliminate prin 
orificiile de golire 

localizate in partea superioara. 

• Pungile alimentare !?i polniile pentru umplere U!?Oara pot fi curatate Tn 
ma!?ina de spalat vase. 

• Curatati cu atentie punga alimentara cu detergent !?i apa. 
• Nu utilizati bureti abrazivi pentru curatarea pungilor alimentare !?i a polniilor

pentru umplere U!?Oara.
• Lasati piesele sa se usuce completTnainte de depozitare.

Demontarea fi inlocuirea arborelui de Arbore de rotire 

Scoateti arborele de rotire din vas Tnainte de a-I curata Tn 
ma!?ina de spalat vase. Vedeti imaginile. Pentru a Tndeparta 
arborele de rotire, rasuciti capacul din partea inferioara a 
vasului Tn sens invers .f) acelor de ceasornic. Stergeti 
arborele de rotire cu o carpa umeda. Nu spalati arborele de 
rotire Tn ma!?ina de spalat vase. Nu mi!?cati garnitura 

Arbore de rotire 

arborelui de rotire Tn timpul curatarii. Pentru a reinstala arborele de rotire, 
repozitionati capacul din partea inferioara a vasului rasucind Tn sensul acelor de 
ceasornic () •. 
*Asigurati-va Tntotdeauna ca arborele de rotire !?i garniturile arborelui de rotire
sunt introduse corect !?i blocate Tn pozitie pentru a putea preveni deteriorarea 
vasului !?i a bazei. 

.J) 

Depanare 
Condifii Couze posibile Posibile remedieri 

Aparatul nu Rezervorul de aburi a romas fora ape. (Aparatul Adougati ape in rezervorul de ape 
porne�e va emite 5 sunete intermttente care vor indica 

faptul ca rezervorul de aburi a romas fora ape.) 

Siguranta de pe capacul vasului nu este Capacul vasului trebuie rotitin sensul acelor de ceasornic 
complet fixate pe baza. cat mai mult posibil pentru a va asigura ca siguranta de 

pe capac este complet securizato pe bazo. 

Aparatul nu este conectat la o sursa de curent. Conectati aparatul la prize 

Aparatul se Rezervorul pentru aburi a romas fora ape. (Aparatul Adougati ape in rezervorul de ape 
op�e in timpul 

va emtte 5 sunete intermitente care vor indica faptul 

operatiunii. 
ca rezervorul pentru aburi a romas fora ape.) 

Siguranta de pe capacul vasului nu este Capacul vasului trebuie rotitin sensul acelor de ceasomic 
complet fixate pe baza. cat mai mult posibil pentru a va asigura ca siguranta de 

pe capac este complet securizato pe baza. 

Consistenta finale Bucfitile de alimente nu sun! suficient inainte de a le pune in vas, tocaji alimentele in 
a piureului nu este moruntite inainte de aburire. bucoti mici, aproximativ l cm. 
fine 

Con)inut redus de ape al alimentelor brute. Dupo ciclul de aburi, adougaji ape, formula, lapte 
de san sau alte lichide suplimentare �i amestecati 
mai mult. 

Nu poate fi Lama este in pozitie incorecta, cu pinii garniturii Pozijionati inapoi vasul pe baza. Trageti u�r 
scoasa lama de arborelui de rotire bloca)i in pozipe. de centrul lamelor �i rotiti in sens invers acelor 
pe arborele de rotire. de ceasornic. 

Calcarin Depunerea calcarului pe suprafata aparatului. Curotati rezervorul pentru aburi urmorind 
rezervorul de ape instruqiunile de la pagina 5. 

Daca nu puteti remedia problemele utilizond instruqiunile de mai sus, va rugam sa 
contactati departamentul de Relatii cu Clientii
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