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Râşniţă de cafea electrică 
Manual de utilizare 

 

 
Înaintea primei puneri în funcţiune a acestui aparat vă rugăm citiţi cu atenţie manualul 
de utilizare, chiar dacă aţi utilizat anterior aparate similare. Folosiţi aparatul numai în 
modul descris în manualul de utilizare. Păstraţi acest manual pentru a-l putea folosi pe 
viitor. 
 
Păstraţi ambalajul original, materialele de ambalare, chitanţa primită la cumpărare şi 
cardul de garanţie pe întreaga durată a garanţiei. În cazul unei expedieri, folosiţi numai 
materialele de ambalare originale. 
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Râşniţă de cafea electrică 
SCG 3050SS 

 
CUPRINS 
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Râşniţă de cafea electrică 
SCG 3050SS 

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 

 Copiii nu au voie să utilizeze aparatul sau să se joace cu acesta. Nu lăsaţi aparatul 
şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor. 

 Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu dizabilităţi fizice sau mentale sau de 
către persoane neexperimentate dacă sunt supravegheate sau dacă au fost 
informate în legătură cu utilizarea produsului într-un mod sigur şi înţeleg pericolul 
potenţial. 
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Râşniţă de cafea electrică 
SCG 3050SS 

 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU UTILIZĂRI VIITOARE. 

 Înainte de a lega acest aparat la priză, asiguraţi-vă că tensiunea menţionată pe 
eticheta de eficienţă energetica corespunde tensiunii din priză. 

 Acest aparat este destinat măcinării boabelor de cafea. Acest aparat poate fi 
utilizat acasă, la birou, etc. 

 Nu utilizaţi acest aparat în medii industriale sau în aer liber! 

 Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe instabile. 

 Aşezaţi aparatul numai pe suprafeţe uniforme, uscate şi stabile. 

 Asiguraţi-vă că ştecherul nu intră în contact cu apă sau umezeală. 

 Nu pulverizaţi apă sau alte lichide pe aparat. Nu îl spălaţi niciodată sub jet de 
apă şi nu îl scufundaţi în apă sau alte lichide. 

 Nu porniţi aparatul dacă este gol. Utilizarea incorectă poate influenţa negativ 
durata de viaţă a aparatului. 

 Durata maximă de funcţionare continuă este de 30 de secunde. După 30 de 
secunde de funcţionare continuă este necesar un repaus de 2 minute. 

 Stingeţi aparatul şi scoateţi-l din priză dacă nu îl mai utilizaţi şi dacă îl lăsaţi 
nesupravegheat, înainte de fixarea sau îndepărtarea capacului şi înaintea 
curăţării. 

 Nu aşezaţi aparatul pe un cuptor electric sau cu gaz sau în apropierea acestuia, 
nu aşezaţi aparatul în apropierea focului deschis sau a unui aparat care 
reprezintă o sursă de căldură. 

 Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Asiguraţi-vă că cablul de 
alimentare nu atârnă pe marginea unei mese şi că nu intră în contact cu o 
suprafaţă fierbinte. 

 Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul din priză. Acest 
lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza. Trageţi uşor de ştecher 
pentru a deconecta cablul din priză. 

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, permiteţi unui centru de 
servicii să îl înlocuiască. Este interzisă utilizarea acestui aparat în situaţia în care 
cablul de alimentare este deteriorat. 

 Pentru a evita vătămări prin electroşocurilor nu reparaţi sau reglaţi personal 
aparatul. Permiteţi unui centru de servicii autorizat să efectueze toate reparaţiile 
sau reglările necesare. Modificarea aparatului pe perioada garanţiei poate duce 
la anularea garanţiei. 
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Râşniţă de cafea electrică 
SCG 3050SS 

 
VEDERE DE ANSAMBLU A RÂŞNIŢEI DE CAFEA 
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Râşniţă de cafea electrică 
SCG 3050SS 

 

ÎNAINTEA PRIMEI PUNERI ÎN FUNCŢIUNE 

 
1. Scoateţi râşniţa de cafea din ambalaj. 
2. Îndepărtaţi capacul A1 rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic. Spălaţi capacul 

A1 sub jet de apă folosind detergent de bucătărie. Apoi clătiţi-l sub jet de apă şi 
uscaţi-l complet. Ştergeţi recipientul A2 şi lama de măcinare A3 cu o lavetă umedă 
iar apoi uscaţi-le complet. 

 
Atenţie: 
Aveţi grijă, să nu vă răniţi în momentul curăţării lamei de măcinare A3. 
 

UTILIZAREA RÂŞNIŢEI DE CAFEA 

 
1. Scoateţi cablul de alimentare din locul de depozitare A6. 
2. Îndepărtaţi capacul A1 rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic. Turnaţi boabele 

de cafea în recipient A2. Capacitatea maximă a recipientului A2 este de 60g. Nu îl 
umpleţi peste margine. 

3. Aşezaţi capacul A1 pe recipient A2 şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic până 
auziţi un clic. Acum capacul A1 este fixat şi nu se va deschide singur. 

4. Conectaţi râşniţa la o priză electrică şi apăsaţi butonul de impulsuri A5 pentru a 
porni râşniţa. Râşniţa va continua să funcţioneze cât timp butonul A5 este apăsat. 
Gradul de granulaţie al cafelei poate fi reglat în funcţie de timpul de măcinare. Cu 
cât măcinaţi boabele mai mult, cu atât cafeaua va fi mai fină. 

 
Atenţie: 
Capacul este dotat cu un sistem de siguranţă care previne funcţionarea sa în cazul în 
care capacul nu este închis corect. 
 
Durata maximă de funcţionare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde 
de funcţionare continuă este necesar un repaus de 2 minute. 
 
Indicaţie: 
Pregătiţi întotdeanua băutura dvs. din cafea proaspăt măcinată. Cafeaua măcinată în 
prealabil pierde din savoare şi aromă. 
 
5. Pentru a opri funcţionarea, eliberaţi butonul A5. Scoateţi răşniţa din priză. Rotiţi 

capacul A1 în sensul opus acelor de ceasornic pentru a-l deschide. Mutaţi cafeaua 
măcinată într-un recipient potrivit. 

6. Repetaţi procedura de mai sus dacă doriţi să măcinaţi o serie nouă de boabe de 
cafea. 
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7. După utilizare scoateţi întotdeanua răşniţa din priză şi curăţaţi-o conform 
instrucţiunilor din capitolul Curăţare şi întreţinere. 

 

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 

 Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi-l din priză. 

 Curăţaţi capacul A1 după fiecare utilizare cu apă caldă şi detergent de bucătărie. 
Apoi clătiţi-l cu apă curată şi uscaţi-l complet cu o lavetă fină. 

 Curăţaţi urmele de  cafea din recipient A2 şi de pe lamă A3. Apoi ştergeţi cu o lavetă 
umedă şi uscaţi complet. 

 
Atenţie: 
Aveţi grijă, să nu vă răniţi în momentul curăţării lamei de măcinare A3. 
 

 Folosiţi o  lavetă uscată sau umedă pentru curăţarea unităţii de bază A4. 

 Nu scufundaţi unitatea de bază în apă sau alte lichide. 

 Nu folosiţi solvenţi sau diluanţi, produse de curăţeni abrazive, etc. pentru orice 
componentă a aparatului. În caz contrar puteţi deteriora stratul superior al aparatului. 

 

DEPOZITARE 

 Dacă nu utilizaţi aparatul, depozitaţi-l întru-un loc uscat şi nu îl lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Înaintea depozitării, înfăşuraţi cablul de alimentare în locul de depozitare 
al acestuia A6 şi închideţi capacul A1 pentru a preveni acumularea de praf în 
recipient A2. 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Tensiune nominală         230 V 
Frecvenţă nominală        50/60 Hz 
Putere nominală         150 W 
Clasa de siguranţă (pentru protecţia împotriva electroşocurilor)  II 
Nivelul de zgomot         82 dB (A) 
 
Nivelul declarat al emisiilor de zgomot al aparatului este de 82 dB (A), reprezentând 
nivelul A de putere acustică în raport cu o putere acustică de 1 pW. 
 
Glosar de termen tehnici 
 
Clasa de siguranţă împotriva electrocutarii: 
Clasa II – Electrocutarea este prevenita de izolatia dublă sau extrem de rezistentă. 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica textul sau parametri tehnici. 
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Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a ambalajului produsului 
Scoateţi din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a 
deşeurilor. 
 
Scoaterea din uz a echipamentului electric şi electronic 

Semnificaţia acestui simbol afişat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 
indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm 
scoateţi acest echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din 
Uniunea Europeană sau alte state europene, puteţi returna produsul la 

distribuitorul dvs. local, când achiziţionaţi un produs nou echivalent.  
Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veţi avea o contribuţie la 
prevenirea pericolelor asupra mediului şi sănătăţii umane, care pot altfel fi cauzate de 
scoaterea din uz necorespunzătoare a produsului. Pentru informaţii detaliate despre 
reciclarea acestui produs, vă rugăm contactaţi autorităţile competente locale sau 
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Scoaterea din uz necorespunzătoare a 
acestui tip de produs poate cădea sub incidenţa reglementărilor legale. 
 
Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 
necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz a produsului în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz produsul, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale competente sau de la distribuitorul 
dvs. 
 

 Acest aparat este conform cu regulile şi reglementările UE privind siguranţa 
electromagnetică şi electrică. 
 
 


