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Aparat pentru preparare 
cafea turceasca 
 

Manual de utilizare 
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Vă rugăm să citiţi mai întâi acest manual! 
Simate client, 
Sperăm să obţineţi cele mai bune rezultate de la acest produs, care a 
fost fabricat în unităţi moderne şi supus unei proceduri stricte de 
control al calităţii. 
Din acest motiv, vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual 
înainte de utilizarea produsului şi să îl păstraţi pentru a-l consulta în 
viitor. 
 

Acest manual de utilizare... 
... vă va ajuta să folosiţi aparatul rapid şi în siguranţă. 

• Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare înainte de a monta şi porni 
aparatul. 

• Respectaţi instrucţiunile referitoare la siguranţă. 

• Păstraţi acest manual de utilizare la îndemână. Este posibil să aveţi 
nevoie de el în viitor. 

• Vă rugăm să citiţi toate documentele suplimentare furnizate 
împreună cu aparatul. Vă rugăm să reţineţi că acest manual de 
utilizare poate fi valabil si pentru alte modele. Diferenţele dintre 
modele vor fi identificate în manual. 

 

 
 

Acest produs a fost fabricat în unităţi ecologice şi moderne. 
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• Conectaţi aparatul numai la o PRIZĂ 
CU ÎMPĂMÂNTARE. 

• Nu amplasaţi şi nu folosiţi aparatul 
lângă surse de căldură (de ex. cuptor, 
grătar, calorifer, radiator etc.). 

• Menţineri aparatul departe de surse 
de aburi şi evitaţi folosirea sa în medii 
cu aburi. 

• Nu puneţi în rezervorul de apă niciun 

lichid (de exemplu lapte) altul decât 
apă. 

• Nu puneţi în cana cu suprafaţă non-
aderentă nimic altceva decât cafea şi 
zahăr; apa ajunge automat în 
recipientele de fierbere. 

• Aparatul pentru cafea turcească este 
proiectat să funcţioneze între 4-37°C şi 
la umiditate relativă de 80%. 

• Nu amplasaţi cana cu suprafaţă non-
aderentă pe alte surse de încălzire 
(sobe, plite etc.) decât aparatul pentru 
cafea turcească. 

• Nu beţi cafeaua turcească direct din 
cana cu suprafaţă non-aderentă. 

• Nu puneţi niciodată apă fierbinte în 
rezervorul pentru apă. 

• Nu atingeţi cana cu suprafaţă non-
aderentă sau suprafaţa plitei. Utilizaţi 
intotdeauna mânerul pentru a ţine 
cana cu suprafaţă non-aderentă. 

• Mentineţi cablul de alimentare 
departe de plită şi de suprafeţele 
fierbinţi. 

• În cazul în care cablul de alimentare 
se deteriorează, adresaţi-vă unei 
unităţi de service autorizat pentru 
înlocuirea acestuia. 

• În momentul în care semnalul de 
alertă pentru apă se aprinde, alimentaţi 
rezervorul cu apă. (Max: 1 It) În caz 
contrar, aparatul nu va funcţiona. 

• După utilizare, închideţi aparatul 
folosind comutatorul pornit/oprit. Nu lăsaţi 
aparatul pornit. 

• Nu utilizaţi aparatul în exterior. 

• Produsul este proiectat pentru a fi 
utilizat în mediul casnic şi nu este 
destinat utilizării comerciale. 

• Asiguraţi-vă că aparatul este scos din 
priză când nu este utilizat şi în timpul 
procesului de curăţare. 

• Datorită procesului de producţie, 
aparatul poate să emită abur şi miros la 
prima utilizare. Acest lucru este normal şi 
va dispărea după câteva utilizări. 

• Nu spălaţi cana cu suprafaţă non-
aderentă şi rezervorul pentru apă în 
maşina automată de spălat vase. 

• Acest aparat nu este indicat utilizării de 
către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse, fără experienţă sau cunoştinţe, 
cu excepţia cazului în care sunt 
supravegheate sau instruite cu privire la 
utilizarea produsului de către persoana 
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii 
trebuie supravegheaţi în permanenţă 
pentru a vă asigura că nu se joacă cu 
aparatul.. 

 
Avertizări privind siguranţa 
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Conformitatea cu Directiva WEEE şi depozitarea produsului uzat 
 

Acest produs este conform cu Directiva UE WEEE 
(2012/19/UE). Acest produs poartă sigla de clasificare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (WEEE). 
Acest produs a fost fabricat folosind piese şi materiale de 
înaltă calitate, care pot fi refolosite şi reciclate. Nu aruncaţi 
produsul uzat împreună cu gunoiul menajer sau cu alte 
deşeuri la finalul perioadei de utilizare. Transportaţi-l la 
centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor 
electrice şi electronice. Contactaţi autorităţile locale pentru a 
afla detalii despre centrele de colectare. 

Conformitatea cu directiva RoHS: 
Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva UE RoHS 
(2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare şi interzise specificate în 
Directivă. 

Informaţii despre ambalaj 
Ambalajele produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu 
normativele de mediu. Nu aruncaţi ambalajele împreună cu gunoiul menajer sau 
cu alte deşeuri. Transportaţi-le la punctele de colectare a ambalajelor indicate de 
autorităţile locale. 
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Specificaţiile tehnice ale aparatului pentru cafea 

Pe partea 

 laterală 

Curent :o suprafaţă de încalzire Max 3A 
Două suprafaţe de încalzire Max 6A 

Tensiune : 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Putere funcţionare 1200 W (pentru 220 V ~) 
 1470 W (pentru 240 V ~) 
(Preparare) Volum 
rezervor de apă  : 1 It 
Lungime cablu 
alimentare  : 130 cm 
Greutate netă : 4,1 kg 

1. Partea A - buton pentru o ceaşcă de cafea 
2. Partea A - buton pentru două ceşti de cafea 
3. Partea A - indicator de stare 
4. Lumină stare aparat (lumină nivel apă) 
5. Partea B - buton pentru o ceaşcă de cafea 
6. Partea B - buton pentru două ceşti de cafea 
7. Partea B - indicator de stare 
8. Buton de reglare a cantităţii de apă pentru o  
ceaşcă 
9. Rezervor apă 
10. Indicator de nivel al apei din rezervor 
11. Cablu de alimentare 
12. Suprafata de încălzire 
13. Zonă de preparare A 
14. Zonă de preparare B 
15. Senzor de fierbere (sus) 
16. Comutator pornit-oprit (în partea laterală) 
17. Cană cu suprafaţă non-aderentă 
18. Lingură de măsurare 

Valorile specificate pe etichetele de pe 
produs sau pe alte materiale tipărite 
furnizate impreuna cu aparatul sunt obţinute 
în laborator, conform standardelor în 
vigoare. Aceste valori pot să varieze în 
funcţie de modul de utilizare a aparatului şi 
de condiţiile de mediu în care este folosit. 
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Acest produs este un aparat practic 

pentru prepararea cafelei turceşti. 

Utilizând dozajul indicat în tabelul de 

mai jos, puteţi prepara cafea turcească 

cu spumă pentru toate gusturile. 

Măsurile indicate mai jos sunt doar 

orientative. Le puteţi ajusta în funcţie 

de gust. 

 

Dozajul recomandat al ingredientelor pentru prepararea cafelei turceşti 

 
Neagră Cu puţin zahăr Medie Cu zahăr 

Cafea 1 măsură 1 măsură 1 măsură 1 măsură 

Zahăr - 1/2 cub de zahăr / 1/2 
linguriţă de zahăr 

1 cub de zahăr / 1 
linguriţă de zahăr 

2 cuburi de zahăr / 2 
linguriţe de zahăr 

 

• Dozajul este recomandat pentru 

ceşti de marime medie şi pentru o 

singură persoană. 

• Pentru măsurarea cantităţii de 

cafea, puteţi să utilizaţi lingura 

furnizată împreună aparatul pentru 

cafea turcească. 

 

• Folosiţi cafea proaspătă pentru a 

obţine o cafea turcească gustoasă şi 

cu spumă. 

 Sugestii de preparare 
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Utilizarea aparatului 

Indicator nivel apa 
rezervor 

Umplerea rezervorului cu apă 

1. Puteţi să umpleţi rezervorul de apă 

deschizând capacul de la nivelul 1 

(Figura 1). 

2. Puteţi să verificaţi nivelul apei prin 

indicatorul de nivel al rezervorului de 

apă (Figura 2). 

3. Când apa din rezervor s-a terminat, 

lumina indicatorului de apă de pe panoul 

frontal va lumina roz. În acest caz, 

adăugaţi apă în rezervorul de apă 

pentru a putea prepara o altă cafea 

(Figura 3). 

Figura 2 

Lumina indicatorului de apă 

Figura 1 

Figura 3 
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Reglarea cantităţii de apă conform ceştii 

 

 Figura 1 

1. Conectaţi cablul de alimentare al 

aparatului la priză. 

 

2. Apăsaţi butonul Pornit-Oprit (Figura 1). 

 

3. Plasaţi vasul pentru cafea pe suprafaţa de 

încălzire fără a adăuga nimic (Figura 2). 

 

4. Apăsaţi butonul pentru o ceaşcă (Figura 

3). 

 

5. În momentul in care sunetul de functionare 

a pompei se opreşte după 4-5 secunde, 

opriţi aparatul prin apăsarea butonului 

pentru o cească de cafea (timp de 1 

secundă). La sfârşitul acestui proces, 

aparatul va emite un semnal de eroare, iar 

indicatorul de stare va clipi albastru. Astfel 

puteţi să vedeţi câtă apă ajunge în cana 

cu suprafată non-aderentă. Turnaţi apa 

din cana cu suprafată non-aderentă în 

ceaşca pe care o folosiţi de obicei (Figura 

4). Dacă cantitatea de apă nu este 

suficientă, reglaţi necesarul de apă prin 

comutarea butonului de setare a nivelului 

apei din cană cu un nivel mai sus; dacă 

apa este prea multă, reglaţi-l cu un nivel 

mai jos. Dacă nivelul este corect, nu 

efectuaţi niciun reglaj (Figura 5). 

 

6. Reglaţi cantitatea de apă la prima folosire 

a aparatului şi repetaţi procesul când 

schimbaţi dimensiunea ceştii. 

 Figura 2 

 Figura 3 

 Figura 4 

 Figura 5 
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Lumina de stare 
luminează albastru 

Procesul de fierbere 

1. Conectaţi ştecherul la priză. 

2. Apăsaţi butonul Pornit-Oprit. Când se 

procedeaza conform cu Figura 1, lumina de 

stare de pe panoul frontal va lumina 

albastru. 
Figura 3 

6. În funcţie de cantitatea de cafea 

dorită, apăsaţi butonul pentru o ceaşcă 

sau două ceşti de pe panoul frontal. 

Figura 1 

3. Dacă indicatorul luminos al nivelului 

de apa clipeşte roz, adăugaţi apă (vezi 

Pag. 5 umplerea recipientului cu apă) 

Lumina de stare 
de pe partea A 
luminează 
albastru 

Figura 4 

4. Adaugaţi cafea şi 

zahăr în cana cu 

suprafaţă non-

aderentă pentru una 

sau două ceşti, 

conform dozajului 

recomandat în 

Tabelul 3 (Figura 2). 
Figura 2 

7. Aparatul va emite un semnal de 

pornire şi indicatorul de stare de pe 

partea laterală va lumina albastru. 

8. Durata de preparare pentru 1 ceaşcă 

este de 1,5-2 minute. Durata de fierbere 

pentru 2 ceşti este de 2,5-3,5 minute. 

Durata de fierbere va fi mai scurtă la 

prepararea consecutivă, deoarece plita 

este deja fierbinte. 

Notă: Pentru a obţine întotdeauna un 

gust delicios, menţineţi curat şi uscat 

interiorul cănii cu suprafaţă non-

aderentă. 

5. Amplasaţi cana cu suprafaţă non-

aderentă în aparat (Figura 3). Dacă nu 

amplasaţi corect cana cu suprafaţă 

non-aderentă, aparatul nu va 

funcţiona. 
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9. După finalizarea procesului de 

fierbere, aparatul va emite un semnal 

de avertizare sonora, iar lumina de 

stare din partea laterală va clipi 

albastru. Scoateţi cana cât mai repede 

pentru a savura o cafea gustoasă! 
(Figura 5). 

 

10. După finalizarea procesului de  

fierbere, turnaţi cafeaua în ceaşcă, 

aceasta fiind gata pentru a fi servită! 

 

Notă: Turnaţi imediat cafeaua în 

ceaşcă, pentru ca zaţul şi spuma să 

nu rămână în cana cu suprafaţă non-

aderentă. 

 

11. Folosind ambele căni cu suprafata 

non-aderenta ale aparatului, puteţi 

prepara cafea turcească pentru maxim 4 

persoane. 

12. Pentru a opri procesul de fierbere din 

orice motiv, apăsaţi (3 secunde) butonul 

pentru o cană sau două căni din partea 

respectivă. 

Notă: Nu încercaţi să preparaţi din nou 

cafea înainte de a goli vasul! Exista 

posibilitatea de revărsare din cauza 

suplimentului de apă, iar cafeaua poate fi 

diluată. 

 Figura 5 

Lumina de 
stare se va 
aprinde 
intermitent 
albastru 
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1. Înainte de a începe curăţarea, 

scoateţi aparatul din priză. 

2. După fiecare utilizare, curăţaţi 

imediat cana cu suprafaţă non-

aderentă, pentru a nu afecta gustul 

următoarei cafele. 

3. Nu spălaţi componentele aparatului 

cu excepţia cănii cu suprafaţă non-

aderentă şi a recipientului pentru apă. 

Puteţi să ştergeţi aceste 

componente cu o cârpă umedă. 

4. Ştergeţi senzorul de fierbere cu o 

cârpă umedă după fiecare 15-20 de 

utilizări (Figura 1). 

5. Nu spălaţi recipientul şi rezervorul 

de apă în maşina automată de spălat 

vase. 

6. Scoateţi complet rezervorul de apă 

numai pentru curăţare. Când scoateţi 

complet rezervorul de apă pentru a-l 

curăţa, o cantitate mica de apă se 

poate scurge spre baza aparatului. 

Acest lucru este normal. Când 

alimentaţi cu apă, este suficient să 

deschideţi rezervorul pentru apă până 

la nivelul 1 (Figura 2). 

7. Pentru a curăţa petele albe 

(reziduurile) care se pot forma cu 

timpul în cana cu suprafaţă non-

aderentă, fără a deteriora suprafaţa 

non-aderentă, turnaţi un amestec de 

jumătate de cană de apă şi jumătate 

de cană de oţet în cana cu suprafaţă 

non-aderentă, apoi apăsaţi butonul 

pentru o cafea. 

După finalizare, clătiţi şi folosiţi cana 

cu suprafaţă non-aderentă.

 

8. După  demontarea şi remontarea 

rezervorului pentru apă, cana nu se 

mai umple complet în modurile pentru 

o cană sau pentru două cani. 

Amplasaţi cana cu suprafaţă non-

aderentă în aparat. Apăsaţi simultan 

butoanele pentru o cană şi pentru 

două căni. În cana cu suprafaţă non-

aderentă va curge apă timp de 10 

secunde. Astfel, pompa aparatului va 

funcţiona corect din nou (Figura 3). 

Goliţi cana cu suprafaţă non-aderentă 

de apa. Puteţi  începe prepararea 

cafelei. 

 
Curăţare şi întreţinere 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 



13 
 

Note importante 

1. Nu curăţaţi suprafaţa plitei şi 
suprafaţa inferioară a cănii cu 
suprafaţă non-aderentă cu bureţi 
abrazivi sau de sârmă. Aveţi grijă să 
nu zgâriaţi aceste suprafeţe (Figura 1-
2). 

2. Asiguraţi-vă că nu zgâriaţi 
suprafeţele de încălzire (Figura 2). În 
cazul în care cafeaua se varsă pe 
suprafeţele de încălzire, ştergeţi 
înainte de a se usca. 

3. Calcarul din apa de la robinet poate 
să deterioreze produsul, este 
preferabil să folosiţi apă de izvor 
îmbuteliată. Nu folosiţi apă procesată. 

4. Dacă încercaţi să folosiţi aparatul 
pentru cafea turcească la temperaturi 
sub 4°C, acesta nu va funcţiona 
deoarece apa din rezervor va îngheţa. 

În momentul schimbării locului 
aparatului, asiguraţi-vă că nu există 
apă în interior. Scoateţi recipientul de 
apă şi goliţi-l. Puneţi rezervorul de apă 
înapoi în aparat şi ţineţi-l câteva 
secunde la un unghi de 45° , conform 

imaginii. Scoateţi rezervorul de apă şi 
goliţi apa rămasă.  

 
 
 
Puteţi să mutaţi apoi produsul în 
siguranţă. Nu mutaţi produsul cu cana 
cu suprafaţă non-aderentă montată. 
Cana cu suprafaţă non-aderent se 
poate deteriora în urma căderii. 

Figura 1 

Figura 2 

Cârpă 

abrazivă Burete dur 

coroziv 

Nu utilizaţi materialele de mai 

sus pentru curăţarea produsului. 

Praf de 

curăţat 
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Avantaje tehnologice 

Sistemul automat de amestecare care permite cafelei să 
aibă spuma şi consistenţa optimă. 

Tehnologia care permite obţinerea consistenţei ideale a 
cafelei. 

Sistem suplimentar de siguranţă, care elimină necesitatea 
de supraveghere a preparării cafelei. 
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