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RO 

Dispozitiv de spumare a laptelui 

Conectarea la alimentarea de la priză 
Aparatul trebuie conectat doar la o priză împământată, instalată conform 
reglementărilor. Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea 
marcată pe plăcuţa cu datele nominale ale aparatului. Acest produs respectă toate 
directivele de etichetare CE obligatorii. 

Familiarizarea 
1. Capacul (şi spaţiul de depozitare pentru capetele de agitare) 
2. Capul de agitare - zimţat (pentru spumarea laptelui) 
3. Colierul fin pentru capul de agitare zimţat (pentru încălzirea laptelui) 
4. Containerul de lapte şi mânerul 
5. Baza 
6. Întrerupătorul de pornire/oprire 
7. Cablul de alimentare cu ştecăr 

Instrucţiuni importante privind siguranţa 
• Pentru a evita pericolele, reparaţiile acestui aparat electric sau ale 

cablului său de alimentare trebuie efectuate de serviciul pentru clienţi. 
Dacă sunt necesare reparaţii, vă rugăm să trimiteţi aparatul către 
departamentul nostru de servicii pentru clienţi (vezi anexa). 

• Înainte de curăţarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta este deconectat de 
la alimentare şi că s-a răcit complet. Pentru informaţii detaliate despre 
curăţarea aparatului, vă rugăm să consultaţi secţiunea Curăţarea şi 
îngrijirea. 

• Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curăţaţi aparatul cu apă şi nu-l 
scufundaţi în apă. 



• Atenţie: Containerul de lapte se încălzeşte în cursul funcţionării. Nu 
atingeţi suprafeţele fierbinţi. Apucaţi containerul doar de mâner. 

• Atenţie: Orice utilizare necorespunzătoare poate cauza vătămare 
corporală gravă. 

• Acest aparat este destinat utilizărilor domestice sau similare, precum 
- bucătăriile personalului din magazine, birouri şi alte medii de lucru 

similare, 
- mediile de lucru din agricultură, 
- de către clienţii din hoteluri, moteluri etc. şi unităţi de cazare similare, 
- în mediile de tip pensiune. 

• Acest aparat poate fi utilizat de copii (cu vârsta de cel puţin 8 ani) şi de 
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă 
de experienţă şi cunoştinţe, cu condiţia să fie supravegheate sau instruite 
cu privire la utilizarea aparatului şi să înţeleagă pe deplin toate pericolele 
şi precauţiile de siguranţă implicate. 

• Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu aparatul. Copiilor nu 
trebuie să li se permită să efectueze nicio lucrare de curăţare sau 
întreţinere a aparatului, cu excepţia cazului în care sunt supervizaţi şi au 
vârsta de cel puţin 8 ani. Aparatul şi cablul de alimentare al acestuia nu 
trebuie lăsate niciodată la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani. 

• Atenţie: Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalare - astfel de 
materiale reprezintă o sursă potenţială de pericol, de ex. de sufocare. 

• La fiecare utilizare a aparatului, corpul principal, inclusiv cablul de alimentare, 
precum şi toate accesoriile fixate trebuie verificate temeinic de defecte. În cazul în 
care, de exemplu, aparatul a căzut pe o suprafaţă dură sau dacă a fost depusă 
forţă excesivă pentru tragerea cablului de alimentare, acesta nu mai trebuie 
utilizat: chiar şi deteriorările invizibile pot avea efecte adverse asupra siguranţei 
funcţionale a aparatului. 

• Acest aparat este destinat exclusiv pentru încălzirea şi spumarea laptelui. Nu 
introduceţi niciun alt tip de lichid sau de alimente solide în container. 

• Nu lăsaţi dispozitivul de spumare a laptelui nesupravegheat în timpul funcţionării. 
• Respectaţi întotdeauna marcajele de nivel minim şi maxim din interiorul 

containerului pentru fiecare utilizare. 
• Protuberanţa din partea de jos a containerului (marcajul de nivel min. trebuie să fie 

acoperită cu lapte. Dacă nu există suficient lapte, aparatul se poate supraîncălzi. 
• Pentru a preveni o astfel de supraîncălzire, aparatul se va opri automat dacă este 

utilizat gol. 
• Umplerea excedentară a containerului poate cauza pericol dacă este forţată 

spumarea laptelui. 
• Atenţie: Capacul trebuie fixat întotdeauna în cursul funcţionării; trebuie scos doar 

pentru adăugarea pudrei de cacao. 
• Aparatul poate fi utilizat doar cu piesele originale ale accesoriilor, furnizate de 

producător. 
• Aparatul trebuie aşezat întotdeauna pe o suprafaţă solidă, netedă. 
• Nu permiteţi aparatului sau cablului de alimentare al acestuia să vină în contact cu 

flacără deschisă sau cu orice suprafeţe fierbinţi, precum plite. 
• Nu permiteţi cablului de alimentare să atârne liber; cablul trebuie ţinut la distanţă 

de piesele fierbinţi ale aparatului. 
• Scoateţi întotdeauna ştecărul din priza de perete 
• în cazul oricărei funcţionări defectuoase, 
• după utilizare, 
• înainte de curăţarea aparatului. 

• Când scoateţi ştecărul din priza de perete, nu trageţi niciodată de cablul de 
alimentare; apucaţi întotdeauna de ştecăr. 

• Nu estre acceptată nicio responsabilitate dacă pagubele rezultă din utilizarea 
necorespunzătoare sau dacă nu au fost respectate aceste instrucţiuni. 

Înainte de prima utilizare 
Îndepărtaţi materialele de ambalare şi verificaţi dacă sunt prezente toate componentele. 
Înainte de prima utilizare a aparatului sau după perioade prelungite de neutilizare, 
trebuie curăţat temeinic, conform descrierii din secţiunea Curăţarea şi îngrijirea. 

 



Depozitarea accesoriilor 
Accesoriile de agitare şi de încălzire pot fi depozitate în capac. Mai întâi, introduceţi 
colierul fin cu deschiderea cu faţa în sus, apoi fixaţi în interior capul zimţat. 

Utilizarea 
Recomandăm utilizarea unui lapte cu conţinut înalt de proteine. Pentru rezultate optime, 
laptele trebuie scos din frigider imediat înainte de spumare. 
Partea de dedesubt a containerului şi zona de contact din interiorul bazei trebuie să fie 
curate şi uscate. 

Selectarea capului de agitare 
• Pentru spumarea şi încălzirea simultană a laptelui, utilizaţi capul zimţat. 
• Doar pentru încălzirea laptelui, aşezaţi capul de agitare zimţat în colier, asigurându-
vă că sunt fixate în interiorul containerului,cu colierul cu faţa în jos. 

Cantităţile de umplere 
• Respectaţi întotdeauna marcajul minim şi asiguraţi-vă că este umplut containerul cu 
cel puţin 60 ml de lapte. 

• Pentru spumare, umpleţi containerul până la maxim 120 ml (marcajul max de jos ) 
• Pentru încălzire, umpleţi containerul până la maxim 180 ml (marcajul max de 

sus ) 

Încălzirea sau spumarea caldă a laptelui 
1. Aşezaţi containerul în bază. 
2. Scoateţi capacul de pe containerul de lapte. 
3. Aşezaţi capul selectat pe protuberanţa de montare din interiorul părţii de jos a 

containerului. 
4. Introduceţi cantitatea necesară de lapte în container. 
5. Aşezaţi capacul pe container. 
6. Inseraţi ştecărul într-o priză de perete corespunzătoare. 
7. Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire. 
8. Este emis un semnal sonor şi se poate auzi pornirea motorului. 

Aparatul începe să încălzească şi să agite laptele. 

După ce laptele este suficient de fierbinte, procesele de agitare şi de încălzire 
se opresc automat şi este emisă o serie de semnale sonore. 

9. Acum puteţi scoate containerul de lapte din bază. 
Turnaţi laptele fierbinte sau utilizaţi o lingură corespunzătoare pentru a scoate 
spuma de lapte. Sistemul de răcire continuă să funcţioneze o perioadă scurtă 
de timp. Dacă nu mai este necesar alt ciclu de procesare, aşteptaţi până când 
ventilatorul de răcire se opreşte, apoi scoateţi cablul de alimentare din priză. 

Observaţii 
Lăsaţi aparatul să se răcească timp de 3-4 minute înainte de a porni un nou ciclu. 

Spumarea rece a laptelui 
De asemenea, puteţi spuma lapte fără a-l încălzi înainte. 
1. Urmaţi paşii 1 - 6, descrişi în secţiunea Încălzirea sau spumarea fierbinte a 

laptelui. 
2. Apăsaţi lung întrerupătorul de pornire/oprire, timp de circa 2 secunde, până când 

se aude un semnal acustic lung. 
Se aude pornirea sistemului de răcire al motorului. 
După un moment, aparatul începe să agite laptele. 
Procesul de agitare se opreşte automat după 1 minut. 
Se aude o serie de semnale sonore. 

3. Acum puteţi scoate containerul de lapte din bază. 
Sistemul de răcire continuă să funcţioneze o perioadă scurtă de timp. După un 
ciclu de spumare rece utilizând lapte rece, poate fi pornit imediat un nou ciclu de 
agitare şi de încălzire. 

Prepararea băuturilor fierbinţi cu cacao 
De asemenea, aparatul este potrivit pentru prepararea băuturilor cu cacao. Procedaţi 
conform descrierii din Încălzirea sau spumarea laptelui (având fixate accesoriul de 
agitare şi colierul) şi porniţi aparatul. Scoateţi capacul după circa un minut, introduceţi 
cantitatea de pudră de cacao dorită în timp ce agitarea continuă şi închideţi capacul. 
Pentru a preveni blocarea mecanismului, nu utilizaţi ciocolată rasă sau fulgi de 
ciocolată pentru băuturile cu cacao. 



Întreruperea sau încheierea unui ciclu 
Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire pentru a opri procesul de încălzire şi agitare (se 
poate auzi sistemul de răcire a motorului). Pentru a continua procesul de încălzire şi 
agitare, apăsaţi din nou întrerupătorul de pornire/oprire. Dacă laptele a atins deja o 
anumită temperatură ridicată când procesul a fost întrerupt, aparatul nu poate fi pornit 
imediat, ci trebuie lăsat să se răcească timp de 3-4 minute. 

Curăţarea şi îngrijirea 
• Scoateţi întotdeauna ştecărul din priza de perete şi aşteptaţi ca motorul să se 
oprească definitiv înainte de a curăţa aparatul. 
• Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curăţaţi baza sau cablul de alimentare cu 
apă şi nu le scufundaţi în apă. 
• Containerul, capetele de agitare şi capacul trebuie curăţate după fiecare ciclu de 
utilizare cu apă fierbinte şi puţin detergent sau într-o maşină de spălat vase. Dacă este 
necesar, capul de agitare zimţat poate fi curăţat cu o perie adecvată. 
• Ştergeţi toate piesele temeinic, pentru a le usca. 
• Baza poate fi curăţată cu o lavetă umedă şi puţin detergent. 
• Nu utilizaţi soluţii de curăţare abrazive sau dure. 

Salubrizarea 
Dispozitivele marcate cu acest simbol trebuie salubrizate separat de 
deşeurile menajere, deoarece conţin materiale valoroase, care pot fi 
reciclate. Salubrizarea corespunzătoare protejează mediul şi sănătatea 
oamenilor. Autoritatea dvs. locală sau retailerul vă poate furniza informaţii 
în acest sens. 

Garanţia 
Acest produs este garantat împotriva defectelor de materiale şi manoperă pe o 
perioadă de doi ani (Australia: un an) de la data achiziţiei. În cadrul acestei garanţii 
producătorul îşi asumă răspunderea să repare sau să înlocuiască toate piesele 
descoperite defecte, cu condiţia ca produsul să fie returnat la unul dintre centrele 
noastre de service autorizate. Această garanţie este valabilă doar dacă aparatul a fost 
utilizat conform instrucţiunilor şi cu condiţia să nu fi fost modificat, reparat sau supus 

intervenţiilor de către o persoană neautorizată ori să fie fost deteriorat din cauza 
utilizării incorecte. 
În mod evident, această garanţie nu acoperă uzura, nici piesele fragile precum 
elementele din sticlă şi ceramică, becurile etc. Această garanţie nu afectează drepturile 
dvs. statutare, nici orice drepturi legale pe care le puteţi avea în calitate de consumator 
conform legislaţiei naţionale aplicabile, ce guvernează achiziţia de bunuri. Dacă 
produsul nu funcţionează şi trebuie returnat, ambalaţi-l cu grijă, precizând numele şi 
adresa şi motivul returnării. Dacă este în perioada de garanţie, vă rugăm să furnizaţi 
totodată cardul de garanţie şi dovada achiziţiei. 

Pentru service în Australia, vă rugăm să apelaţi 

serviciul pentru clienţi Lavazza A Modo Mio 1300 675 613 
sau să accesaţi www.lavazzamodomio.com.au pentru informaţii suplimentare despre 
asistenţă tehnică 


