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SAFETY	AND	SET-UP	__________________________

This section includes the 
safety instructions that will 
help providing protection 
against personal injury and 
material loss risks. Failure 
to follow these instructions 
invalidates the granted 
warranty.

Danger	of	electric	
current
Danger to life by electric 
current!
Contact with live wires or 
components could lead 
to serious injury or even 
death!
Observe the following 
safety precautions to avoid 
electric shocks: 

 7 Do not use the coffee ma-
chine if the connecting 
cable or mains plug are 
damaged.

 7 Before reusing the coffee 
machine, the mains cable 
must be renewed by a 
qualified electrician.

 7 Do not open the housing of 
the coffee machine. Dan-
ger of electric shock if live 
connections are touched 
and/or the electrical and 
mechanical configuration 
is changed. 

 7 Before cleaning the bean 
container, pull the mains 
plug of the appliance out 
of the socket. Danger from 
rotating coffee mill!

Danger	of	burning	or	
scalding
Parts of the coffee machine 
can become very hot dur-
ing operation! Dispensed 
drinks and escaping steam 
are very hot!
Observe the following 
safety precautions to avoid 
burning/scalding yourself 
and/or others:

 7 Do not touch either of the 
metal sleeves on both cof-
fee spouts.
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SAFETY	AND	SET-UP	_______________________

 7 Avoid direct contact of the 
skin with escaping steam 
or hot rinsing, cleaning 
and descaling water.

Fundamental	safety	
precautions
Observe the following 
safety precautions to en-
sure safe handling of the 
coffee machine:

 7 Never play with packag-
ing material. Risk of suf-
focation.

 7 Inspect the coffee ma-
chine for visible signs of 
damage before use. Do 
not use a damaged coffee 
machine.

 7 If the connecting cable is 
damaged, it should only 
be replaced by a service 
agent recommended by 
the manufacturer in order 
to prevent any danger! 
Please contact the manu-
facturer or his customer 
service.

 7 Repairs to the coffee ma-
chine must only be carried 
out by an authorised spe-
cialist or by the works cus-
tomer service. Unqualified 
repairs can lead to con-
siderable danger for the 
user. They will also void 
the warranty.

 7 Repairs to the coffee ma-
chine during the warranty 
period may only be car-
ried out by service centres 
authorised by the manu-
facturer, otherwise the 
warranty will become void 
in the event of subsequent 
damage.

 7 Defective parts may only 
be replaced with original 
spare parts. Only original 
spare parts guarantee that 
the safety requirements 
are met.
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SAFETY	AND	SET-UP	__________________________

 7 This appliance can be 
used by children from the 
age of 8 up as well as 
by persons with reduced 
physical, sensory or men-
tal abilities or with lacking 
experience and/or knowl-
edge, if these persons are 
supervised or have been 
instructed how to use the 
appliance in a safe way 
and have understood the 
hazards which could arise 
from using it. Children must 
not play with the appli-
ance. Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children unless 
they are older than 8 and 
supervised.

 7 This appliance is intended 
to be used in household 
and similar applications 
such as:
-  staff kitchen areas in
shops, offices and other
working environments,

- farm houses,

-  by clients in hotels, mo-
tels and other residential
type environments,

- bed and breakfast type
environments.

 7 Protect the coffee ma-
chine against the effects of 
weather such as rain, frost 
and direct sunlight. Do not 
use the coffee machine 
outdoors.

 7 Never immerse the coffee 
machine itself, the mains 
cable or the mains plug 
into water or other liquids.

 7 Do not clean the coffee 
machine or accessories in 
a dish washer.

 7 Do not pour any other liq-
uids apart from water or 
place foodstuffs into the 
water tank.

 7 Do not fill the water tank 
beyond the maximum 
mark (lower edge of the 
filling hole) (1.4 litres).
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SAFETY	AND	SET-UP	__________________________

 7 Only operate the machine 
when the waste container, 
drip tray and the cup grate 
are fitted.

 7 Do not pull the cable to 
remove the plug from the 
mains socket or touch with 
wet hands.

 7 Do not hold the coffee 
machine with the mains 
cable.

 7 Keep the appliance and 
its cord out of reach of 
children aged less than 8 
years.

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of your new 
GRUNDIG Fully Automatic Espresso Maker  
KVA 4830 MBC.
Please read the following user notes carefully to 
ensure full enjoyment of your quality Grundig 
product for many years to come.

A	responsible	approach!
GRUNDIG focusses on contractu-
ally agreed social working condi-
tions with fair wages for both 
internal employees and suppliers. 
We also attach great importance 
to the efficient use of raw materials 

with continuous waste reduction of several tonnes 
of plastic every year. Furthermore, all our acces-
sories are available for at least 5 years. 

For a future worth living. 
Grundig.

Controls	and	parts	
See the figure on page 3. 

A  Coffee Beans Container Cover 

B  Coffee Bean Container

C  Control Panel

D  Adjustable coffee spout

E  Coffee Grounds Container

F  Internal Drip Tray

G  External Drip Tray

H  Cleanness brush

I  Service Door

J  Brewer

K  Power cord

L  Water Tank

AT	A	GLANCE	_____________________________
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DISPLAY	__________________________________

Control	Panel

Flashing: Low water level/ Water tank missing

Lack of bean

Lights up stably: coffee grounds container is full
Flashing: Internal Drip Tray/coffee grounds container is missing

Lights up stably: Brewer is missing/ installed improperly
Flashing: Service door is opened / installed improperly

Lights up stably: Requires to do descaling
Flashing: Descaling is under process

Empty System Function is running

Power ON/OFF Button

Hot Water Button

Strong Espresso Button

Mild Espresso Button

In the box, three packs of cleaning agents are included for the process of self-cleaning.
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Installation
Note

 7 Remove any protective films, stickers and any other packing material on the appliance. 

150mm

150mm

150mm

150mm
150mm

.

Choose a safe and stable surface with 
an easily reachable power supply 
and allow minimum distance from the 
sides of the machines.

Insert the external drip tray. Make 
sure it is inserted correctly.

Unwind and straighten the power 
cord and insert the plug into the soc-
ket located on the back of the machi-
ne. Insert the other end of the power 
cord into a wall socket
with suitable power voltage.

Filing	the	water	tank
Warning

 7 When  is flashing, the water tank is in low water level and requires filling the water tank.

Lift the water tank by using the lid as 
the handle.

Take the water tank out. Rinse the water tank with fresh water 
and then fill the tank to the Max level 
and place it back into the machine. 
Make sure it is fully inserted.

PREPARATION	____________________________
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PREPARATION	____________________________

Note
 7 To prevent overflow of water from the water tank, do not add water directly into the appli-
ance with another container.

Warning
 7 Never fill the water tank with warm, hot, sparkling water or any other liquid which might 
damage the water tank and the machine.

.

Place the water tank back by using the 
lid as the handle.

Close the water tank by using the lid.

OPERATION	______________________________

Grinding	Adjustment
You can adjust the grinder to suit the roast of your coffee by turning adjuster knob in the bean 
container:

When the grinder is grinding the cof-
fee bean when it is making the coffee, 
you can turn the adjust knob to do the 
adjustment.
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OPERATION	______________________________

Warning
 7 Never do the grinding adjustment when the grinder is not operating. It may damage the 
grinder.

Note
 7 The dots on the adjuster knob indicate the fineness of the grind.

Filing	the	bean	container

Note

 7 When  is flashing, the appliance needs to be filled with coffee bean.

Remove the bean container lid. Slowly pour in the coffee beans. Place the container lid back.

Warning
 7 Fill the coffee bean container only with coffee beans. Grounded coffee, instant coffee, 
caramelized coffee and any other objects may damage the machine.

Note
 7 Press the hot water button (see page 9 section IV) to clean inside of the coffee maker be-
fore first use.
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Making	Your	Coffee

Switch on the appliance by pressing 
the power on/off button. The applian-
ce is then in the standby condition.

Place a cup under the coffee spout 
and adjust the height of the spout the 
fit the cup.

The espresso button being pressed will 
light on and the illumination will lights 
up indicates that the appliance is pre-
paring the cup of coffee.
When the appliance is back to standby 
condition, the coffee is ready to serve.

Notes
 7 Switch off the appliance by pressing the power on/off button.
 7 Depending on the taste of coffee you would like to have, press strong espresso button or 
mild espresso button.

 7 Press the hot water button to clean inside of the coffee maker before first use.
 7 The Appliance is equipped with auto-shut off. Depending on the mode you have selected 
the appliance will have different auto-shut off timing.

Adjustiing	The	Volume	Of	Your	Coffee/Hot	Water
You can memorize your desired volume of coffee for both strong espresso and mild espresso 
and also the hot water from 25ml to 250ml.

2x 
bipp!

When making your coffee (either 
strong espresso or mild espresso) or 
dispensing hot water, press and hold 
the button you selected. The appliance 
will continue to make the cup of coffee.

When the volume of coffee meets 
your desired volume, release the but-
ton. Two beep sounds will be heard 
indicates that the volume of coffee is 
being memorized.

OPERATION	______________________________
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OPERATION	______________________________

 7 You can reset the volume of coffee back to the factory setting by selecting the default set-
ting.

Hot	Water
The appliance can dispense hot water by simply pressing the hot water button. The hot water 
button and the illumination will lights up indicates that the appliance is heating up the water. 
When the hot water button and the illumination turn off, the water is ready to serve.

Mode	Selection
The machine has two different setting: default setting, ECO mode and speed mode. In ECO 
mode, the appliance helps to save more energy. In speed mode, the user can make their 
coffee faster than in default setting.

ECO	Mode Speed	Mode Default	Setting

Illumination Light No Yes Yes

Pre-brewing* Yes No Yes

Auto shut off time 10mins 30mins 20mins

Cup Volume memory Yes Yes Yes

Note
 7 The pre-brewing function moistens the grounded beans in the brewer with a small amount 
of water before full extraction. This expands the coffee grounds to build up a greater pres-
sure in the brewer which help extraction of all the oils and full flavor from the grounded 
beans.

1	 When the machine is in standby condition, press and holds the  for 5 seconds.
2	 The  will then be flashing and the following button will have the following indications for 

different settings:

Hot	water	button 	Strong	espresso
button

	Mild	espresso
button

In ECO Mode Lights ON Flashing Flashing

In Speed Mode Yes No Flashing

In Default Setting Flashing Flashing Lights On

3	 Press the hot water button for ECO mode, strong espresso button for speed mode and 
mild espresso button for default setting. Two Beep sound will be heard indicates that the 
mode is being selected. (Note: If you are pressing the relative lights on button for each 
mode, the machine will not response).

4	 If you would like to remain the setting unchanged, press  again or wait for 5 seconds for 
the machine to return to the standby condition
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Cleaning	of	the	appliance	
1	 Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
2	 Pour away all the water in the internal and external drip tray
3	 Use a damped cloth or non-scratching cleaner to clean the water stains on the appliance.

Warning
 7 Never use any abrasive, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the 
appliance.

Timely cleaning and maintenance of the appliance is very important in prolonging the life of 
the appliance. 

2
1

Remove the external drip tray. Slides open the internal drip tray and 
the coffee grounds container. 

Empty the coffee grounds container 
and wash it with fresh water. Dry it af-
terwards.

Note

 7  When  lights up, the coffee grounds container needs to be empty. 

2

1

Pull down the service door and re-
move it.

Press the release knob. Remove the brewer. Wash the brewer 
with fresh water. Dry the brewer af-
terwards.

CLEANING	________________________________
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CLEANING	________________________________

Warning
 7 When lights up stably, it indicates that 
the brewer is missing / installed improp-
erly. When is flashing, it indicates 
that the service door is missing/installed 
improperly.

Self-Cleaning
When  is flashing, it indicates that the 
appliance needs to undergo self-cleaning. 
The appliance will remain in the best 
condition if this function is performed at least 
once a month or more regularly depending 
on the hardness of water used. It is also 
suggested that to
1	 Fully fill the water tank.
2	 Adding one pack of cleaning agent 

included in the box to the water tank.

Warning
 7 Do not use vinegar or other cleaning 
agent to do self-cleaning of this appli-
ance. The cleaning agent might damage 
the appliance.

3	 Plug in the appliance.
4	 Place a sufficient large container under 

the coffee spout.
5	 In standby condition, press and hold 

 and strong espresso button  for 5 
seconds. A beep sound will be heard 
with  and strong espresso button 
will be flashing.

6	 Press strong espresso button to confirm 
undergoing the self-cleaning process. To 
resume back to the standby condition, 
press .

7	 will be flashing indicates that the 
appliance is undergoing the self-cleaning 
process.

Warning
 7 Keep skin/body away from the hot 
water.

8	 When all the water in the water tank 
is being dispensed out,  and strong 
espresso button  will be flashing. 
Remove all the remaining solution in the 
water tank and fill the tank with normal 
tap water until the max position. When 
water is filled into the water tank,  will 
goes off. Then the appliance will continue 
the self-cleaning process.

9	 When the self-cleaning process is 
completed, the appliance will switch off 
automatically.

Empty	System	Function
The empty system function is recommended to 
be used before long period of non-use, frost 
protection and before talking to repair agent.
1	 In standby condition, press and hold the  

and mild espresso button  together for 
5 seconds.

2	  will then be flashing.
3	 Remove the water tank from the appliance. 

will light up stably indicates that the 
empty system is under process. You can 
press  before removing the water tank to 
resume back to the standby condition.

4	 When the empty system function is 
completed, the appliance will switch off 
automatically.

Warning
 7 After perform EMPTY SYSYEM FUNC-
TION; press the hot water button until 
water can come out from spout when the 
coffee maker is reused again.

Manual	Rinsing
You can perform a manual rinsing cycle to 
clean the coffee nozzle after use. It is also 
suggested to perform a manual rinsing if 
the appliance has not been used for a long 
period of time.
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1	 In standby condition, press and hold the 
 and hot water button  together.

2	 The hot water button , strong espresso 
button  and mild espresso button  
will then goes off. The coffee nozzle will 
then dispense a small amount of water 
which is used for the rinising.

CLEANING	________________________________

TROUBLESHOOTING	 ______________________

Problem Cause Solution

The appliance does not work. The appliance is not connected 
to the mains.

Plug in and press the switch.
Check the cable and the Plug

No or delayed response in 
several trials of pressing on 
function key on the panel

Appliance is under an 
electromagnetic interference
Dirt over the panel

Unplug the appliance. Restart 
after few minutes
Clean the panel with the cloth 
provided

The coffee is not hot enough. The cups have not been 
preheated.
The brewing unit is too cold.

Rinse the appliance at least 3 
times before making the coffee.

The coffee cannot come out 
from spout.

Empty system function maybe 
used before.

Press the hot water button until 
water can come out from spout.

The first cup of coffee is poor 
quality.

The first run of grinder does not 
pour sufficient quantity coffee 
power into the brewing unit.

Throw the coffee away. The 
other coffees will always be of 
good quality.

The touch buttons are not
sensitive

Excessive scale has built
up.

Descale the appliance.

The water tank is removed
/ the water level is very
low in the water tank but 
have no alert.

The area near the water
tank connector is wet.

Wipe the water around the 
water tank
connector

Internal drip tray is filled with a 
lot of water.

Coffee powder too fine which 
block the water to come out.

Adjust the coffee fineness to 
bigger dot during grinder 
operation.

Coffee is delivered too slowly or 
a drop at a time.

Coffee powder too fine which 
block the water to come out.

Adjust the coffee fineness to 
bigger dot during grinder 
operation.

Lack of bean indicator flashes 
but there is still a lot of coffee 
bean inside the container.

Internal coffee powder outlet is 
blocked.

To follow the steps of section 
E (V. Cleaning coffee powder 
outlet).

Warning
 7 Water comes out of the coffee nozzle 
is hot and is collected in the drip tray 
underneath. Avoid contact with splashes 
of water.

3	 After rinsing, the appliance will return to 
the standby condition.
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Storage
If you do not plan to use the appliance for a long 
period of time, please store it carefully. Make 
sure the appliance is unplugged and completely 
dry.
Store the appliance in a cool, dry place. Make 
sure the appliance is kept out of the reach of chil-
dren.

Intended	use
The fully automatic coffee machine Beko 
is intended for use in homes and similar 
applications, for instance in staff kitchens, 
shops, offices and similar areas or by 
customers in bed & breakfast, hotels, motels 
and other living accommodation. This coffee 
machine is not intended for commercial use. 
The machine is only intended for preparing 
coffee and heating milk and water. Any 
other use other than previously stated is 
considered as improper use.
Danger	resulting	from	improper	
use!
If not used for its intended purpose or used 
in any other way, the coffee machine may 
be or become a source of danger.

 7 Therefore, the coffee machine may only 
be used for its intended purpose.

 7 Observe the procedures described in this 
user manual.

Notes
 7 No claims of any kind will be accepted 
for damage or injury resulting from use 
of the coffee machine for other than its 
intended purpose.

 7 The risk has to be borne solely by the ma-
chine owner.

Limitation	of	liability
All technical information, data and instructions 
on installation, operation and maintenance 
of the coffee machine contained in these 
operating instructions represent the current 
status at the time of printing and are based 
on the best possible knowledge gained by 
experience and knowhow.
No claims can be derived from the 
information, illustrations and descriptions in 
this user manual.
The manufacturer assumes no liability for 
damage or injury resulting from failure to 
observe the user manual, use for other than 
the intended purpose, unprofessional repairs, 
unauthorised modifications or use of non-
approved spare parts.

Compliance	with	the	WEEE	
Directive	and	Disposing	of	the	
Waste	Product:	
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU).  This product bears a classifi-
cation symbol for waste electrical and elec-
tronic equipment (WEEE).

This product has been manufac-
tured with high quality parts and 
materials which can be reused and 
are suitable for recycling. Do not 
dispose of the waste product with 

normal domestic and other wastes at the end 
of its service life. Take it to the collection cent-
er for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authori-
ties to learn about these collection centers.

Compliance	with	RoHS	
Directive
The product you have purchased complies 
with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It 
does not contain harmful and prohibited ma-
terials specified in the Directive.

INFORMATION	 ___________________________
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Package	information
Packaging materials of the prod-
uct are manufactured from recy-
clable materials in accordance 
with our National Environment 

Regulations. Do not dispose of the packag-
ing materials together with the domestic or 
other wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated by the 
local authorities.

Plug	Wiring
The moulded plug on this appliance incorporates 
a 13 A fuse. Should the fuse need to be replaced 
an ASTA approved BS1362 fuse of the same rat-
ing must be used. Do not forget to refit the fuse 
cover. In the event of losing the fuse cover, the 
plug must not to be used until a replacement fuse 
cover has been fitted. Colour of the replacement 
fuse cover must be the same colour as that visible 
on the pin face of the plug Fuse covers are avail-
abe from any good electrical store.

 7 Fiting	a	different	plug
 7 As the colours of the wires in the mains 
lead of this appliance may not corre-
spond with the coloured markings identi-
fying the terminals on your plug, proceed 
as follows:

 7 Brown cable = L (Live)

 7 Blue cable = N (Neutral)

 7 Green/yellow cable must be connected 
to ground (E) line

INFORMATION	 ___________________________

 7 With the alternative plugs a 13 A fuse 
must be fitted either in the plug or adap-
tore or in the main fuse box. If in doubt 
contact a qualified electrician.

Technical	data
Power	 supply: 220-240 V ~,
50-60 Hz
Power:	1350 W

Technical and design modifications reserved.
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SIGURANŢĂ	ŞI	REGLARE	______________________

Această secțiune inclu-
de instrucțiuni privind 
siguranța care contri-
buie la protecția împo-
triva riscurilor de răni-
re a persoanelor sau 
de pierderi materiale. 
Nerespectarea acestor 
instrucțiuni anulează 
garanția furnizată.
Pericol de curentare
Pericol mortal din cauza 
curentului electric!
Contactul cu firele elec-
trice sau componentele 
poate duce la răniri gra-
ve sau chiar la deces!
Respectați următoare-
le măsuri de siguranță 
pentru a evita șocurile 
electrice: 

 • Nu utilizați cafetiera în
cazul în care cablul de
alimentare sau ștecherul
de conectare la rețea este
deteriorat.

 • Înainte de reutilizarea ca-
fetierei, cablul de alimen-
tare trebuie înlocuit de un
electrician calificat.

 • Nu deschideți carcasa ca-
fetierei. Există pericolul de
șoc electric dacă atingeți
conexiunile electrice și/
sau modificați configurația
electrică sau mecanică.

 • Înainte de curățarea re-
cipientului pentru boabe,
scoateți ștecherul de co-
nectare la rețea din priză.
Pericole legate de râșnița
de cafea!

Pericol de arsură sau 
opărire
Componentele cafetie-
rei se pot încălzi foarte 
tare în timpul utilizării! 
Băuturile și aburul elibe-
rat sunt foarte fierbinți!
Respectați următoare-
le măsuri de siguranță 
pentru a evita arsurile 
sau opărirea dvs. sau a 
altor persoane:

 • Nu atingeți niciuna dintre
marginile metalice de pe
cele două duze de cafea.

 • Evitați contactul direct al
pielii cu aburul sau cu apa
fierbinte de clătire, cură-
țare sau decalcifiere.

18
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SIGURANŢĂ	ŞI	REGLARE	______________________

Măsuri de siguranță 
esențiale
Respectați următoare-
le măsuri de siguranță 
pentru a asigura mane-
vrarea corectă a cafeti-
erei:

 • Nu vă jucați niciodată cu
materialele ambalajului.
Există risc de sufocare.

 • Verificați cafetiera să nu
aibă semne vizibile de
deteriorare înainte de uti-
lizare. Nu utilizați o cafeti-
eră deteriorată.

 • În cazul în care cablul de
alimentare este deterio-
rat, trebuie înlocuit doar
de un agent de service re-
comandat de către produ-
cător pentru a evita orice
pericol! Contactați produ-
cătorul sau serviciul clienți
al acestuia.

 • Reparațiile cafetierei tre-buie 
realizate numai de către un 
specialist auto-rizat sau de 
reprezen-tanții serviciului 
clienți. Reparațiile 
necalificate pot genera 
pericole consi-erabile pentru 
utilizator. 

Acestea vor anula și ga-
ranția.

 • Reparațiile cafetierei în
timpul perioadei de garan-
ție pot fi realizate numai
de centre de service auto-
rizate de către producător,
altfel garanția va deveni
nulă în cazul unor deteri-
orări ulterioare.

 • Componentele defecte
pot fi înlocuite numai cu
piese de schimb originale.
Numai utilizarea de piese
de schimb originale garan-
tează respectarea cerințe-
lor privind siguranța.

19
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SIGURANŢĂ	ŞI	REGLARE	______________________

 • Acest produs poate fi uti-
lizat de copii începând cu
vârsta de 8 ani, precum și
de către persoane cu abi-
lități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau care
nu au experiența și/sau
cunoștințele necesare,
dacă persoanele respec-
tive sunt supravegheate
sau au fost instruite des-
pre cum să utilizeze apa-
ratul în siguranță și au
înțeles pericolele ce ar
putea apărea în momentul
utilizării lui. Copiii nu tre-
buie să se joace cu produ-
sul. Lucrările de curățare
și de întreținere nu trebuie
să fie efectuate de către
copii exceptând cazul în
care aceștia au o vârstă
mai mare de 8 ani și sunt
supravegheați.

 • Acest produs este desti-
nat utilizării în scop casnic
și cu aplicații similare cum
ar fi:
-  bucătării pentru persona-

lul din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;

- ferme;

-  de către clienți în hote-
luri, moteluri sau alte
medii de tip rezidențial;

- medii de tip pensiune.
 • Protejați cafetiera de efec-
tele fenomenelor meteo-
rologice cum ar fi ploaia,
înghețul și lumina solară
directă. Nu utilizați cafeti-
era în aer liber.

 • Nu introduceți niciodată
cafetiera, cablul de ali-
mentare sau ștecherul de
alimentare în apă sau în
alte lichide.

 • Nu curățați cafetiera sau
accesoriile ei în mașina de
spălat vase.

 • Nu turnați niciun alt lichid
în afară de apă și nu intro-
duceți alimente în rezervo-
rul pentru apă.

 • Nu umpleți rezervorul pen-
tru apă peste marcajul ni-
velului maxim (marginea
de jos a orificiului de um-
plere) (1,4 litri).

 • Utilizați cafetiera doar
atunci când recipientul
pentru reziduuri, tava de
scurgere și grătarul pentru
cană sunt montate.
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Stimate client,

Felicitări pentru achiziţionarea noii 
Cafetieră complet automată  GRUNDIG 
KVA 4830 MBC.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele 
note ale utilizatorului pentru a vă asigura 
că vă veţi bucura de produsul dumnea-
voastră de înaltă calitate GRUNDIG pentru 
mult timp.

O	abordare	responsabilă!
GRUNDIG se concentrează 
asupra condiţiilor de lucru so-
ciale convenite prin contract, 
cu salarii corecte atât pentru 
angajaţii interni cât şi pentru 
furnizori. 

De asemenea, acordăm o importanţă de-
osebită folosirii eficiente a materiilor prime 
prin reducerea continuă a câtorva tone de 
deşeuri de plastic în fiecare an. 
Pentru un viitor demn de trăit.
Grundig.

Control	
Vea la ilustración de la pág. 3. 

A  Capacul recipientului pentru boabe 

B  Recipient pentru boabe

C  Panou de comandă

D  Duză reglabilă pentru cafea

E  Recipient pentru cafeaua măcinată

F  Tavă de scurgere internă

G  Tavă de scurgere externă

H  Perie pentru curățare

I  Ușa de serviciu

J  Infuzor

K  Cablu de alimentare

L  Rezervor de apă

PE SCURT ____________________________

SIGURANŢĂ	ŞI	REGLARE	______________________

 • Nu trageți de cablu pen-
tru a deconecta ștecherul
de la priză și nu îl atingeți
cu mâinile umede.

 • Nu țineți cafetiera de ca-
blul de alimentare.

 • Mențineți produsul și ca-
blul său de alimentare
departe de copiii sub vâr-
sta de 8 ani.
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AFİȘAJ _______________________________

Panoul de comandă

Aprindere intermitentă: Nivel de apă scăzut / Rezervorul pentru apă este scos

Lipsă boabe

Iluminare stabilă: recipientul pentru cafea măcinată este plin
Aprindere intermitentă: Tava de scurgere internă / Recipientul pentru cafea 
măcinată este scos

Iluminare stabilă: Infuzorul este scos / montat necorespunzător
Aprindere intermitentă: Ușa de serviciu este deschisă / montată necorespunzător

Iluminare stabilă: Este necesară decalcifierea
Aprindere intermitentă: Decalcifiere în curs

Funcția Sistem gol este activă

Butonul Pornit/Oprit

Butonul Apă Fierbinte

Butonul Espresso tare

Butonul Espresso slab

În cutie sunt incluse trei pachete de agenți de curățare pentru procesul de 
autocurățare.
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Montarea
Notă

 7 Înlăturați orice folie de protecție, abțibilduri sau alte materiale de ambalare de 
pe produs.

150mm

150mm

150mm

150mm
150mm

.

Alegeți o suprafață sigură și sta-
bilă cu alimentare la îndemână și 
lăsați o distanță minimă de mar-
ginile cafetierei.

Introduceți tava de scurgere ex-
ternă. Asigurați-vă că este intro-
dusă corect.

Derulați și îndreptați cablul de ali-
mentare și introduceți ștecherul 
în priza localizată pe spatele ma-
șinii. Introduceți celălalt capăt al 
cablului de alimentare într-o priză
cu tensiune de alimentare cores-
punzătoare.

Umplerea rezervorului de apă
Atenție

 7 Atunci când  clipește, nivelul din rezervorul de apă este scăzut și acesta 
trebuie umplut cu apă.

Ridicați rezervorul de apă utili-
zând capacul drept mâner.

Scoateți rezervorul de apă. Clătiți rezervorul de apă cu apă 
proaspătă și apoi umpleți rezer-
vorul până la nivelul Max și pu-
neți-l la loc în aparat. Aveți grijă 
să fie introdus complet.

PREGĂTİREA __________________________
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PREGĂTİREA __________________________

Notă
 7 Pentru a împiedica scurgerea apei din rezervorul de apă, nu adăugați apă di-
rect în produs cu un alt recipient.

Atenție
 7 Nu umpleți niciodată rezervorul cu apă caldă, fierbinte, minerală sau orice alt 
lichid care ar putea deteriora rezervorul de apă și produsul.

.

Puneți rezervorul de apă la locul 
lui utilizând capacul drept mâner.

Închideți rezervorul de apă utili-
zând capacul.
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FUNCȚİONAREA _______________________

Reglarea măcinării
Puteți regla râșnița pentru a se potrivi cu nivelul de prăjire al boabelor de cafea 
rotind butonul de reglare din recipientul pentru boabe:

Atunci când râșnița macină boa-
bele de cafea în timpul preparării, 
puteți roti butonul de reglare pen-
tru a realiza reglajul.

Atenție
 7 Nu reglați niciodată măcinarea atunci când râșnița nu este în funcțiune. Râșnița 
se poate deteriora.

Notă
 7 Punctele de pe butonul de reglare arată cât de fină este măcinarea.

Umplerea recipientului pentru boabe
Notă

 7 Atunci când  clipește, produsul trebuie umplut cu boabe de cafea.

Scoateți capacul recipientului 
pentru boabe.

Vărsați încet boabele de cafea. Puneți la loc capacul recipientu-
lui.
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FUNCȚİONAREA _______________________

Atenție
 7 Umpleți recipientul pentru boabe de cafea numai cu boabe. Cafeaua măcinată, 
cafeaua instant, cafeaua caramelizată sau orice alte obiecte pot deteriora cafe-
tiera.

Notă 
 7 Apăsați butonul pentru apă fierbinte pentru a curăța interiorul cafetierei înainte 
de prima utilizare.

Prepararea cafelei

Porniți produsul prin apăsarea 
butonului Pornit/Oprit. Produsul 
se va afla atunci în stare de aș-
teptare.

Puneți o ceașcă sub duza pentru 
cafea și reglați înălțimea duzei în 
funcție de ceașcă.

Dacă apăsați butonul espresso 
acesta se va aprinde, iar luminile 
vor indica faptul că produsul pre-
pară cafeaua.
Atunci când produsul revine în 
starea de așteptare, cafeaua 
poate fi servită.Notă

 7 Opriți produsul prin apăsarea butonului Pornit/Oprit.
 7 În funcție de aroma cafelei pe care o doriți, apăsați butonul pentru espresso 
tare sau butonul pentru espresso slab.

 7 Apăsați butonul pentru apă fierbinte pentru a curăța interiorul cafetierei înainte 
de prima utilizare.

 7 Produsul este dotat cu funcția de stingere automată. În funcție de modul 
pe care l-ați selectat, produsul va avea o temporizare de stingere automată 
diferită.



2 7 ROMÂNĂ

Reglarea volumului cafelei/apei fierbinți
Puteți memora volumul dorit de cafea atât pentru espresso tare cât și pentru 
espresso slab, precum și cantitatea de apă fierbinte, între 25ml și 250ml.

2x 
bipp!

Atunci când preparați cafea-
ua (espresso tare sau espresso 
slab) sau când mașina eliberea-
ză apă fierbinte, apăsați și menți-
neți butonul pe care l-ați selectat. 
Produsul va continua să prepare 
cafeaua.

Atunci când volumul cafelei este 
cel dorit, eliberați butonul. Se vor 
auzi două bipuri ce indică fap-
tul că volumul cafelei este me-
morat.

Notă

 7 Puteți readuce volumul cafelei la setările din fabrică prin selectarea setărilor 
predefinite.

Apa fierbinte
Produsul poate elibera apă fierbinte prin simpla apăsare a butonului de apă 
fierbinte. Butonul de apă fierbinte și luminile se vor aprinde pentru a indica faptul 
că produsul încălzește apa. Atunci când butonul pentru apă fierbinte și luminile se 
sting, apa poate fi servită.

Selectarea modului
Produsul are două setări diferite: setarea predefinită, modul ECO și modul viteză. În 
modul ECO, produsul economisește mai multă energie. În modul viteză, utilizatorul 
își poate prepara cafeaua mai repede decât în modul predefinit.

FUNCȚİONAREA _______________________
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FUNCȚİONAREA _______________________

Modul	ECO Modul	viteză Setări	predefinite

Lampa	de	iluminare Nu Da Da

Preinfuzare* Da Nu Da

Timp	stingere	
automată

10 min 30 min 20 min

Memorie	volum	
ceașcă

Da Da Da

Notă
Funcția de preinfuzare umezește boabele măcinate în infuzor cu o cantitate mică de 
apă înainte de a le extrage complet. Astfel, cafeaua măcinată se dilată exercitând 
o presiune și mai mare în infuzor, ceea ce ajută la extragerea tuturor uleiurilor și
întregii arome a boabelor măcinate.
1	 Atunci când produsul este în starea de așteptare, apăsați și mențineți  timp

de 5 secunde.
2	  va clipi și următorul buton va avea următoarele indicații pentru setări diferite:

Butonul	Apă	Fierbinte Butonul	Espresso	tare Butonul	Espresso	slab

Modul	ECO Lumini PORNITE Aprindere intermitentă Aprindere intermitentă

În	Modul	viteză Da Nu Aprindere intermitentă

În	Setări	predefinite Aprindere intermitentă Aprindere intermitentă Lumini pornite

3	 Apăsați butonul apă fierbinte pentru modul ECO, butonul espresso tare pentru 
modul viteză și butonul espresso slab pentru setarea predefinită. Se vor auzi 
două bipuri ce indică selectarea modului. (Notă: Dacă apăsați luminile de pe 
buton pentru fiecare mod, produsul nu va răspunde).

4	 Dacă doriți să mențineți neschimbate setările, apăsați din nou  sau așteptați 
timp de 5 secunde ca produsul să revină la starea de așteptare.
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Curățarea produsului 
1	 Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2	 Vărsați toată apa din tava de scurgere internă și externă.
3	 Utilizați o cârpă umedă sau un agent de curățare neabraziv pentru a curăța 

petele de apă de pe produs.

Atenție
 7 Nu utilizați niciodată agenți abrazivi, oțet sau agenți pentru decalcifiere care nu 
au fost incluși în cutie pentru curățarea produsului.

Curățarea și întreținerea la timp a produsului este foarte importantă pentru 
prelungirea duratei de utilizare a acestuia.  

2
1

Scoateți tava de scurgere exter-
nă. 

Glisați pentru a scoate tava de 
scurgere internă și recipientul 
pentru cafeaua măcinată. 

Goliți recipientul pentru cafea-
ua măcinată și spălați-l cu apă 
proaspătă. Apoi uscați-l.

Notă
 7 Când se iluminează , recipientul pentru cafeaua măcinată trebuie golit.

2

1

Trageți ușa de serviciu în jos și 
scoateți acest recipient.

Apăsați butonul de eliberare. Îndepărtați infuzorul. Spălați infu-
zorul cu apă proaspătă. Apoi us-
cați-l.

CURĂȚAREA __________________________
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CURĂȚAREA __________________________

Notă
 7 Atunci când  rămâne iluminat, 
înseamnă că infuzorul este scos / a 
fost montat necorespunzător. Atunci 
când  clipește, înseamnă că 
ușa de serviciu este scoasă / a fost 
montată necorespunzător.

Autocurățare
Atunci când  clipește, înseamnă 
că produsul trebuie să se autocurețe. 
Produsul va rămâne într-o stare foarte 
bună dacă rulați această funcție cel 
puțin o dată pe lună sau la intervale 
mai regulate, în funcție de duritatea 
apei utilizate. Este recomandabil de 
asemenea să
1	 Umpleți complet rezervorul de apă.
2	 Adăugați un pachet de agent de 

curățare inclus în cutie în rezervorul 
de apă.

Atenție
 7 Nu utilizați oțet sau alt agent 
de curățare pentru efectuarea 
autocurățării produsului. Agentul de 
curățare poate deteriora produsul.

3	 Puneți un recipient suficient de larg 
sub duza pentru cafea.

4	 În starea de așteptare, apăsați și 
mențineți și butonul Espresso 
tare timp de 5 secunde. Se 
va auzi un bip cu iar butonul 
Espresso tare  va clipi.

5	 Apăsați butonul Espresso tare 
pentru a confirma că procesul de 
autocurățare este în curs. Pentru 
a reveni la starea de așteptare, 
apăsați .

6	 Va clipi indicând că produsul 
rulează procesul de autocurățare.

Atenție
 7 Nu atingeți pielea/corpul cu apa 
fierbinte.

7	 Când toată apa din rezervorul 
pentru apă a fost eliberată,  și 
butonul Espresso tare . vor clipi. 
Eliminați toată soluția rămasă din 
rezervorul pentru apă și umpleți-l 
cu apă obișnuită de la robinet până 
la nivelul max. Când rezervorul de 
apă este plin cu apă, se va aprinde 

. Atunci produsul va continua 
procesul de autocurățare.

8	 Când procesul de autocurățare 
este finalizat, produsul se va stinge 
automat.

Funcția Sistem gol
Funcția Sistem gol se recomandă a fi 
utilizată înainte de perioadele mai lungi 
de neutilizare, pentru protecția împotriva 
înghețului și înainte de a duce produsul 
la reparat.
1	 În starea de așteptare, apăsați și 

mențineți  și butonul Espresso slab 
simultan  timp de 5 secunde.

2	  va clipi.
3	 Scoateți rezervorul de apă din produs. 

 se va aprinde și va rămâne aprins, 
ceea ce indică faptul că golirea 
sistemului este în curs. Puteți apăsa 

 înainte de a goli rezervorul de apă 
pentru a relua starea de așteptare.

4	 Când funcția Sistem gol este 
finalizată, produsul se va stinge 
automat.

Atenție
 7 După rularea FUNCȚIEI GOLIRE 
SISTEM, apăsați butonul pentru 
apă fierbinte până ce începe să iasă 
apă din duză atunci când refolosiți 
cafetiera.
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Clătirea manuală
Puteți realiza un ciclu de clătire 
manuală pentru a curăța orificiul pentru 
cafea după utilizare. Se recomandă 
de asemenea o clătire manuală dacă 
produsul nu a fost utilizat o perioadă 
lungă de timp.
1	 În starea de așteptare, apăsați 

și mențineți  și butonul de apă 
fierbinte  simultan.

2	 Butonul de apă fierbinte , butonul 
Espresso tare  și butonul 
Espresso slab  se vor  stinge. 
Orificiul pentru cafea va elibera o 
cantitate mică de apă, care este 
utilizată la clătire.

Atenție
 7 Apa care iese din orificiul pentru 
cafea este fierbinte și este colectată 
în tava de scurgere de dedesubt. 
Evitați contactul cu picăturile de 
apă.

3	 După clătire, produsul va reveni în 
starea de așteptare.

CURĂȚAREA __________________________
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DEPANAREA __________________________

Problemă Cauză Soluție
Produsul nu funcționează. Produsul nu este conectat la 

alimentarea cu curent electric.
Băgați-l în priză și apăsați 
comutatorul.
Verificați cablul și ștecherul.

Lipsă răspuns sau răspuns 
întârziat după mai multe 
încercări de apăsare a tastei 
pentru funcții pe panou

Produsul interferează 
electromagnetic
Panoul este murdar

Scoateți produsul din priză. 
Reporniți după câteva minute.
Curățați panoul cu cârpa din 
dotare.

Cafeaua nu este suficient de 
fierbinte.

Ceștile nu au fost preîncălzite.
Unitatea de infuzare este prea 
rece.

Clătiți produsul de cel puțin 
3 ori înainte de a prepara 
cafeaua.

Cafeaua nu iese din duză. Este posibil ca funcția Sistem 
gol să fi fost utilizată anterior.

Apăsați butonul apă fierbinte 
până ce iese apă din duză.

Prima ceașcă de cafea are o 
calitate slabă.

Prima tură a râșniței nu 
eliberează suficientă cantitate 
de cafea în unitatea de 
infuzare.

Aruncați cafeaua. Următoarele 
cafele vor avea întotdeauna o 
calitate bună.

Cafeaua nu are caimac. Butonul tactil
din direcția frontală
a produsului nu poate fi apăsat

Apăsați partea inferioară a 
pictogramei
butonului tactil din direcția 
frontală a produsului.

Butoanele tactile nu sunt
sensibile

S-a depus calcar
excesiv.

Curățați de calcar produsul.

Rezervorul de apă este scos
/ nivelul apei este foarte
scăzut în rezervorul de apă, 
însă  nu indică nicio alertă.

Zona din apropierea
conectorului rezervorului de 
apă este umedă.

Ștergeți apa din jurul 
conectorului rezervorului
de apă.

Tava de scurgere internă este 
plină cu multă apă.

Cafeaua măcinată este prea 
fină și blochează eliberarea 
apei.

Reglați granulația cafelei să fie 
mai mare în timpul funcționării 
râșniței.

Cafeaua iese prea încet sau 
curge picătură cu picătură.

Cafeaua măcinată este prea 
fină și blochează eliberarea 
apei.

Reglați granulația cafelei să fie 
mai mare în timpul funcționării 
râșniței.

Indicatorul lipsă boabe clipește, 
dar în recipient mai sunt multe 
boabe de cafea.

Orificiul de evacuare a cafelei 
măcinate este blocat.

Pentru a urma pașii din 
secțiunea E (V. Curățarea 
orificiului de evacuare a cafelei 
măcinate).
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Depozitarea
▪ Dacă dumneavoastrănu intenționați să

folosiți produsul pentru o lungă peri-
oadă de timp vă rugăm, să-l depozitați
cu grijă.

▪ Asiguraţi-vă că aparatul de decuplat din
priză, răcit şi uscat în totalitate.

▪ Depozitaţi produsul într-o loc uscat şi
răcoros.

▪ Asigurați-vă că produsul este întot-
deauna menținut departe de copii.

Scopul utilizării
Cafetiera complet automată de 
la Beko a fost concepută pentru 
utilizarea casnică și aplicații similare, 
de exemplu în bucătăriile pentru 
personal, în magazine, birouri și spații 
similare sau de către clienți în pensiuni, 
hoteluri, moteluri și alte spații de 
cazare. Cafetiera nu a fost concepută 
pentru utilizare în scopuri comerciale. 
Cafetiera este utilizată numai pentru 
prepararea cafelei și încălzirea laptelui 
și a apei. Orice altă utilizare decât cea 
menționată mai sus este considerată 
necorespunzătoare.
Utilizarea necorespunzătoare poate 
genera pericole!
Dacă nu este utilizată pentru scopul 
propus sau este utilizată în alte moduri, 
cafetiera poate reprezenta sau deveni 
o sursă de pericole.
Atenție
▪ Așadar, cafetiera poate fi utilizată numai

pentru scopul propus.

▪ Respectați procedurile descrise în acest
manual de utilizare.

Nu se vor accepta reclamații de niciun 
fel pentru daunele sau rănirile cauzate 
în urma utilizării cafetierei altfel decât 
în scopul propus.
Riscul va fi suportat numai de 
proprietarul cafetierei.

Limitarea răspunderii
Toate informațiile tehnice, datele 
și instrucțiunile privind instalarea, 
utilizarea și întreținerea cafetierei 
cuprinse în acest manual de utilizare 
sunt actualizate la data tipăririi lui și se 
bazează pe informațiile cele mai bune 
posibil obținute prin prisma experienței 
și expertizei.
Nicio reclamație nu poate decurge din 
informațiile, ilustrațiile și descrierile din 
prezentul manual de utilizare.
Producătorul nu își asumă nicio 
răspundere pentru daunele sau rănirile 
rezultate ca urmare a nerespectării 
manualului de utilizare, a utilizării 
în alte moduri decât pentru scopul 
propus, a reparațiilor neprofesioniste, a 
modificărilor neautorizate sau a utilizării 
de piese de schimb neaprobate.

INFORMAŢII ___________________________
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Conformitate cu Directiva 
DEEE și cu eliminarea 
deșeurilor: 
Acest produs este conform cu 
Directiva DEEE a UE (2012/19/UE).  
Acest produs a fost marcat cu simbolul 
de clasificare pentru deșeuri de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE).

Acest produs a fost fabricat 
cu piese și materiale de înaltă 
calitate, care pot fi refolosite 
și reciclate. Nu eliminați acest 
produs împreună cu deșeurile 

menajere sau cu alte deșeuri la 
sfârșitul perioadei sale de utilizare. 
Transportați-l la un punct de colectare 
pentru reciclarea echipamentelor 
electrice și electronice. Vă rugăm să 
contactați autoritățile locale pentru a 
afla unde se află aceste puncte de 
colectare.
Conformitate	cu	Directiva	
RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă 
Directiva UE RoHS (2011/65/UE).  Nu con-
ţine materiale dăunătoare şi interzise spe-
cificate în Directivă.

Informaţii	despre	ambalaj
Ambalajul produsului este fabri-
cat din materiale reciclabile con-
form Legislaţiei Naţionale. Amba-
lajele nu trebuie aruncate 

împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. 
Duceţi-le la punctele de colectare desti-
nate ambalajelor amenajate de către auto-
rităţile locale.

INFORMAŢII ___________________________

Date	tehnice
Tensiune de alimentare: 
220-240 V ~, 50-60 Hz
Putere: 1350 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı 
saklıdır.
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