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RO Râșniță de cafea electrică
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE VIITOARE
■ Acest consumator poate fi utilizat de către persoanele având capacitatea fizică, 

senzorială sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, 
doar dacă acestea sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în 
legătură cu utilizarea consumatorului și înțeleg eventualele pericole. Se interzice 
utilizarea acestui consumator de către copii. Copiii nu au voie să se joace cu acest 
consumator Aparatul și cablul de rețea al acestuia trebuie păstrate departe de 
accesul copiilor. 

■ Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie. Aparatul nu este destinat utilizării 
în spațiile cum sunt:
– bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
– camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
– fermele agricole;
– întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.

■ Aparatul servește pentru măcinarea boabelor de cafea. Nu-l utilizați pentru alte 
scopuri.

Atenție:
O utilizare incorectă poate duce la răniri.

■ Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau afară. Nu așezați aparatul pe 
fierbătoare electrice sau pe gaz, pe marginea mesei a  locului de uscare vase al 
chiuvetei sau pe suprafețe nestabile. Amplasați aparatul doar pe o suprafață plană, 
uscată și stabilă.

■ Înainte de conectarea aparatului la priza de rețea trebuie să vă asigurați că 
tensiunea nominală specificată pe tăblița de tip a  acestuia este conformă cu 
tensiunea electrică a prizei.

■ Nu supra umpleți bolul pentru boabele de cafea și nici nu-l umpleți cu cafea 
măcinată sau cafea instant, boabele de cafea caramelizate sau preparate într-un 
alt fel, boabe de cacao sau alte materii prime sau obiecte. În caz contrar, aparatul 
s-ar deteriora.

■ Înainte de a pune aparatul în funcțiune, asigurați-vă că este asamblat corect.
■ Aveți grijă ca în cursul operării să nu intre în bolul pentru boabele de cafea părți 

ale îmbrăcămintei, ustensile de bucătărie sau alte obiecte. Bolul trebuie să fie 
întotdeauna închis corect.

■ Controlați regulat nivelul de umplere al bolului cu cafea măcinată. Nu depășiți 
reperul de maxim.
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■ Pentru a evita supraîncălzirea aparatului, după 2 minute de operare, lăsați-l circa 
10 minute să se răcească. 

■ Întotdeauna decuplați și scoateți consumatorul din priza de rețea, dacă nu îl veți 
folosi și dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de montaj, demontaj sau curățare. 

■ Mențineți aparatul curat. Efectuați curățarea potrivit instrucțiunilor de la capitolul 
Curățare și mentenanță. 

■ Nu spălați aparatul sub jet de apă și nici nu-l scufundați în apă sau alt lichid.
■ Nu amplasați pe cablul de rețea obiecte grele.. Evitați atârnarea cablului peste 

marginea mesei sau atingerea unei suprafețe fierbinți, pentru ca ștecărul să nu 
intre în contact cu apa sau umiditatea. 

■ Decuplați aparatul de la priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea, nicidecum 
prin tragerea cablului de rețea. În caz contrar, cablul de rețea sau priza de rețea s-ar 
putea deteriora. 

■ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către un 
centru de service autorizat sau de către o altă persoană având calificarea similară. 
Se interzice utilizarea aparatului având cablul de rețea deteriorat.

■ Nu utilizați consumatorul în cazul în care nu funcționează corect sau dacă prezintă 
semne de deteriorare.

■ Pentru a se evita producerea unei situații periculoase, nu reparați consumatorul 
singuri și nu încercați să-l adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui 
centru de service autorizat. Prin intervenția în aparat vă expuneți la riscul pierderii 
dreptului legal din derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.
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RO Râșniță de cafea electrică
Instrucțiuni de utilizare

■ Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați 
cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost 
deja familiarizat cu utilizarea aparatelor de tip similar. Utilizați 
consumatoarele așa cum este descris în prezentele instrucțiuni 
de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități 
viitoare. 

■ Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o  derulare 
defectuoasă, eventual a  garanției pentru calitate, recomandăm 
să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul 
de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere 
a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, 
recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală 
a producătorului.

DESCRIEREA APARATULUI
A1 Capacul bolului pentru boabe de cafea
A2 Partea superioară amovibilă a râșniței
A3  Mecanism de măcinare cu 

pietre de măcinare din oțel călit
A4 Bol pentru boabe de cafea 

având capacitatea de circa 180 g de boabe de cafea
A5 Buton pornire/oprire
A6 Variatorul cantitate de cafea măcinată pentru 2 până la 12 cești 

permite reglarea cafelei măcinate în funcție de numărul de 
cești. 

A7 Capac bol pentru cafea măcinată 
A8 Bol pentru cafea măcinată 

având capacitatea de 100 g de cafea măcinată
A9 Variatorul granulozității de măcinare 

permite selectarea a17 tipuri de granulozitate.
A10 Dozator cafea măcinată
A11 Corp
A12 Picioare antiderapante
A13 Perie de curățare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
■ Dați jos de pe aparat și accesoriile acestuia toate materialele de 

ambalaj, inclusiv etichetele de publicitate. 
■ Ștergeți spațiul bolului pentru boabele de cafea A4 cu o  cârpă 

curată, puțin umezită și apoi ștergeți temeinic să fie uscat.
■ Bolul pentru cafeaua măcinată A8 și  capacul A1 a  A7 trebuie 

spălate în apă cu adaos de puțin detergent neutru de bucătărie. 
Apoi clătiți aceste componente sub jet de apă curată, ștergeți bine 
și puneți înapoi la loc. 

Observație:
Bolul pentru cafeaua măcinată A8 și capacul A1 a A7 se pot 
spăla și în coșul superior al mașinii de spălat vase.

■ Nu spălați aparatul sub jet de apă și nici nu îl scufundați în apă sau 
alt lichid.

UTILIZAREA APARATULUI
■ Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de 

rețea. Dați jos capacul A1 de pe bolul A4 și asigurați-vă că nu 
conține obiecte străine. Umpleți bolul A4 cu boabe de cafea 
prăjite și închideți cu capacul A1. Nu lăsați deschis, pentru ca 
boabele de cafea să nu-și piardă aroma și, de asemenea, din 
motive de securitate.

Atenție:
Capacitatea maximă a  bolului A4 este de circa 180  g de 
boabe de cafea. Nu-l umpleți peste reperul de maximum. 
Nu introduceți niciodată în bolul A4 cafea măcinată sau 
cafea instant sau boabele de cafea tratate special, cu boabele 
de cacao sau alte obiecte care ar putea cauza deteriorarea 
aparatului. În caz contrar, aparatul s-ar deteriora.

■ Închideți bolul A8 cu capacul A7 și  introduceți-l în corpul 
aparatului A11 în așa fel, încât să intre corect la locul său. Din 
motive de securitate, nu va fi posibilă pornirea aparatului, dacă 
bolul A8 nu este instalat corect la locul său.

■ Desfășurați integral cabul de alimentare și conectați-l la priza de 
rețea. Cu ajutorul variatorului A6, selectați cantitatea de cafea 
măcinată în funcție de numărul ceștilor de cafea pe care le veți 
prepara. Cu ajutorul variatoruluiA9, setați granulozitatea cerută. 
La prima utilizare recomandăm setarea granulozității medii. La 
următoarea utilizare adaptați granulozitatea după nevoie. Prin 
rotirea variatorului A9 în direcția sensului de rotație al acelor de 
ceasornic, setați o  granulozitate mai mare, prin rotirea în sens 
invers setați granulozitate mai fină. 

■ Prin apăsarea butonului A5 puneți aparatul în funcțiune. După 
măcinarea cantității măcinate, aparatul se oprește imediat. Dacă 
doriți să terminați operarea mai devreme, apăsați butonul A5 încă 
o dată. 

■ În cazul în care boabele de cafea s-ar bloca în interiorul 
mecanismului de măcinare A3, porniți aparatul prin apăsarea 
butonului A5 și, în cursul operării, cu ajutorul variatorului A9 
setați granulozitatea maximă. Așa ar trebui să se deblocheze 
boabele de cafea blocate în aparat.

■ După terminarea operării, scoateți afară bolul A8 cu  cafeaua 
măcinată. Goliți-l și, în mod identic, pregătiți doza următoare de 
cafea măcinată. Pentru a  evita supraîncălzirea aparatului, după 
2 minute de operare, lăsați-l circa 10 minute să se răcească.

■ După ce ați terminat utilizarea aparatului, deconectați-l de la priza 
de rețea și curățați-l în conformitate cu instrucțiunile menționate 
în capitolul Curățare și mentenanță.

RECOMANDARE PENTRU CUMPĂRAREA ȘI DEPOZITAREA 
CAFELEI
■ Pentru a reduce durata de depozitare, cumpărați boabele de cafea 

în ambalaje mai mici.
■ Folosiți boabele de cafea prăjite proaspăt, având marcată data 

prăjirii, și consumați-le în termen de 3 săptămâni de la data prăjirii. 
■ Păstrați boabele de cafea într-un loc răcoros, întunecos și uscat, 

într-un recipient etanș la aer.
■ Recomandăm măcinarea boabelor de cafea cu puțin timp înainte 

de prepararea cafelei. Prin depozitare, cafeaua măcinată în avans 
își pierde gustul și aroma.

SETAREA RECIMANDATĂ A GRANULOZITĂȚII DE MĂCINARE
■ Prezentul aparat este prevăzut cu un regulator cu 17 trepte de 

granulozitate, pentru a  fi posibilă adaptarea la variate tipuri de 
preparare a  cafelei. În cazul în care veți folosi cafeaua măcinată 
în aparatele de tipul espresso, selectați o  granulozitate mai 
fină. Pentru prepararea cafelei filtru, dimpotrivă, selectați 
o granulozitate mai mare. 

■ În cazul în care utilizați cafeaua măcinată în aparatele de tipul 
espresso și cafeaua curge foarte lent, gustul fiind prea amar, s-ar 
putea ca boabele de cafea să fie măcinate prea fin și este necesară 
setarea unei granulozități mai mari. Dacă, dimpotrivă, cafeaua 
curge prea repede și gustul este prea slab, s-ar putea ca boabele 
de cafea să fie măcinate la o granulozitate prea mare și trebuie să 
setați una mai fină.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
■ Pentru asigurarea funcționări corecte a  aparatului, foarte 

importantă este curățarea periodică a  acestuia. Înainte de 
curățare trebuie să asigurați ca spațiul interior al bolului A4 să 
fie gol. În cazul în care au rămas în acesta boabe de cafea, porniți 
aparatul și măcinați restul de boabe de cafea. În cursul operării 
trebuie să respectați toate instrucțiunile de securitate.

■ Înainte de curățarea paratului, deconectați întotdeauna aparatul 
de la priza de rețea. 

■ Bolul pentru cafeaua măcinată A8 trebuie spălat în apă cu adaos 
de puțin detergent neutru de bucătărie.. După care clătiți sub jet 
de apă curată și ștergeți foarte bine. Identic se curăță și capacul A1 
și A7, dacă este cazul. 
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Observație:
Bolul pentru cafeaua măcinată A8 și capacul A1 a A7 se pot 
spăla și în coșul superior al mașinii de spălat vase.

■ Pentru scoaterea părții superioare a râșniței A2, setați variatorul 
A9 pe cea mai fină măcinare, apoi rotiți partea superioară 
a  râșniței A2 în sensul de rotație al acelor de ceasornic până la 
limită și ridicați. După scoaterea părții superioare a  râșniței A2, 
înlăturați eventualele resturi de boabe de cafea și  curățai bine 
spațiul interior al bolului A4 cu ajutorul unei cârpe umezite. După 
care ștergeți totul în așa fel, încât să fie uscat. Pentru curățarea 
părții superioare a  râșniței A2 și  a  pietrelor de măcinare A3, 
faceți uz peria atașată A13. Pentru amplasarea părții superioare 
a râșniței A2 înapoi la locul corect, setați variatorul A9 pe măcinare 
la cea mai mare granulozitate, după care puneți partea superioară 
a râșniței A2 la loc și rotiți în sensul acelor de ceasornic, până la 
limită. 

■ Pentru curățarea dozatorului A10 și a corpului A11, faceți uz de 
o cârpă uscată sau puțin umezită. După care ștergeți totul să fie 
uscat și asamblați aparatul curat. 

■ Pentru curățare nu utilizați niciodată diluanți, detergenți cu efecte 
abrazive etc. 

■ Aparatul și cablul de rețea al acestuia nu se clătesc sub jet apă și 
nici nu se scufundă în apă sau un alt lichid.

DEPOZITAREA
■ În cazul în care nu veți mai utiliza aparatul, puneți-l într-un loc 

uscat și departe de accesul copiilor. Pentru a împiedica depunerea 
prafului înăuntrul aparatului, depozitați-l în stare asamblată.

DATE TEHNICE
Tensiune nominală ................................................................................220–240 V 
Frecvență nominală ................................................................................ 50/60 Hz
Putere consumată nominală  ....................................................................110 W 
Gradul de zgomot .....................................................................................88 dB(A) 

Valoarea declarată a  emisiilor de zgomot la acest consumator este 
de 88 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice, având în 
vedere puterea acustică de referință 1 pW.

Modificarea textului și a parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA 
MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către 
comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
UZATE

Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele 
însoțitoare înseamnă că produsele electrice și 
electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile 
comunale obișnuite. Pentru o  lichidare corectă, 
reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile 
de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii 
Europene sau alte țări europene, puteți restitui 

produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul 
achiziției unui produs nou echivalent.
Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor 
naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative 
asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările 
lichidării incorecte a  deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile 
locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.
În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați 
potrivit unor reglementări naționale.
Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, 
cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul 
dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care 
doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la 
autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură 
cu modalitatea de lichidare .

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale 
directivelor UE care se referă la acesta.


