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RASNITA CAFEA 

CG9101B Miss Crush 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

 

 

Cutia produsului contine: 

- Produsul; 

- Manual de utilizare; 

- Certificat de garantie 

 

Înainte de utilizare, cititi acest manual cu atentie si pastrati-l pentru a-l consulta ulterior.
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MASURI DE PRECAUTIE IMPORTANTE 

Înainte de a utiliza aparate electrocasnice electrice, respectati întotdeauna 

urmatoarele masuri de precautie de baza: 

 

1. Cititi toate instructiunile. 

2. Înainte de utilizare, verificati daca tensiunea prizei de perete corespunde cu 

tensiunea marcata pe placuta cu caracteristici. 

3. Nu operati aparatul daca prezinta un cablu sau stecher deteriorat sau daca 

acesta nu functioneaza corespunzator sau daca este avariat în orice fel. 

4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 

producator sau de service-ul autorizat al producatorului pentru a evita 

electrocutarea. 

5. Nu lasati cablul sa atarne peste marginea mesei sau sa atinga suprafete fierbinti. 

6. Nu introduceti cablul de alimentare sau corpul rasnitei în apa întrucat va puteti 

electrocuta. 

7. Cand aparatul este utilizat în apropierea copiilor sau a persoanelor cu 

dizabilitati, trebuie sa-i supravegheati îndeaproape. Asigurati-va ca rasnita de cafea 

este asezat pe o suprafata plana si ca nu exista riscul rasturnarii ei in timpul 

utilizarii. 

8. Nu asezati aparatul pe sau în apropierea unei plite sau cuptor încalzit sau a oricarei 

alte surse de caldura. 

9. Nu curatati recipientul cu detergenti, bureti metalici sau alte materiale abrazive.  

10. Nu introduceti degetele in aparat in timpul utilizarii acestuia deoarece exista riscul 

unei accidentari grave. 

11. Folosirea de accesorii care nu sunt recomandate sau vandute de catre producator 

pot cauza incendiu, soc electric sau ranire. 

12. Nu utilizati aparatul în alte scopuri decat cele prevazute. 

13. Nu utilizati rasnita de cafea fara a avea capacul montat. 

14. Asigurati-va ca in vasul aparatului nu exista ustensile ce pot provoca pagube 

aparatului. 

15. Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de suficienta experienta sau 

cunostinte, cu exceptia cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la 

utilizarea aparatelor de catre o persoana responsabila cu siguranta acestora. 

16. Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul. 
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17. Nu utilizati aparatul în aer liber. 

18. Aveti grija in momentul in care curatati aparatul lamele cutitelor sint foarte ascutite 

si va pot rani. 

19. Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageti de stecher, nu de cablu.  

20. Pentru a evita supraincalzirea produsului, nu utilizati rasnita un timp mai lung decat 

30 de secunde o data! 

21. Pastrati aceste instructiuni. 

 

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT  NUMAI PENTRU UZ CASNIC SI NU SE VA FOLOSI 

IN SCOP INDUSTRIAL.  

Poate fi utilizat cu succes in: 

- Zone rezidentiale; 

- Camere hotel / motel; 

- Zone de bucatarie din magazine, birouri si alte medii de lucru. 

 

DESCRIEREA RASNITEI DE CAFEA 

 

 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
 

Verificati ca toate accesoriile sa fie complete si ca unitatea sa nu fie deteriorata.  
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UTILIZAREA RASNITEI DE CAFEA 
 

Indepartati praful care s-a acumulat in timpul transportului in capac si zona de rasnire cu 

ajutorul unei carpe uscate. Curatati cutitele cu un burete sau cu ajutorul unei carpe umede 

fara scame. Capacul rasnitei se poate introduce in apa pentru a fi curatat, ulterior trebuie 

sters astfel incat sa fie perfect uscat in timpul utilizarii. 

Atentie: Lamele cutitelor sint foarte ascutite si va puteti rani in cazul in care nu sinteti atenti. 

1. Asezati rasnita pe o suprafata plana. 

2. Introduceti in zona de rasnire cafea boabe. 

Cantitatea maxima de boabe admisa este de 30 

grame. 

3. Asezati capacul conform imaginii atasate astfel 

incat capacul sa fie aliniat pozitiei “O” indicate. 

4. Introduceti stecherul in priza. 

5. Tineti baza rasnitei cu o mana, iar cu cealalta mana 

rotiti capacul in sensul acelor de ceasornic astfel 

incat capacul sa ajunga in pozitia “I”. Rasnita va 

incepe sa functioneze. 

6. Ridicati mana de pe capac si acesta va reveni in 

pozitia “O” iar echipamentul nu va mai functiona. Daca doriti sa reporniti aparatul 

urmati pasul 5. 

Atentie: Nu utilizati rasnita pentru o perioada mai mare de 30 secunde. Intre doua 

operatiuni de rasnire lasati motorul sa se raceasca (aprox 3 min). 

7. Verificati prin capacul transparent gradul de rasnire ale boabelor de cafea. 

Nota: Daca doriti sa ridicati capacul si sa verificati gradul de rasnire asteptati pana cand 

cutitele se opresc complet. Nu ridicati niciodata capacul inainte de oprirea complete din 

rotatie a cutitelor.  

8. In momentul in care ati terminat de rasnit cafeaua scoateti stecherul din priza. 

9. Ridicati capacul si scoateti cafeaua macinata. 

10. Nu utilizati rasnita pentru macinarea boabelor uleioase (ex: alune) sau boabe care 

sunt prea tari (ex: orez). 

 

CURATAREA SI ÎNTRETINEREA 

Scoateti întotdeauna aparatul din priza înainte de curatare. Pentru protejare împotriva 

electrocutarii, nu introduceti cablul, stecherul sau aparatul în apa sau lichid. Dupa fiecare 

utilizare, asigurati-va ca stecherul este scos mai întai din priza. 
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Curatati toate piesele detasabile dupa fiecare utilizare folosind apa calda cu detergent de 

vase. Nu se recomanda spalarea capacului in masina de spalat vase. 

Nu se va introduce lichid in zona de rasnire.  

Stergeti suprafata exterioara a aparatului cu o laveta moale, umeda pentru a elimina petele.  

OBSERVATIE: Lamele cutitelor sint foarte ascutite si va puteti rani in cazul in care nu 

sinteti atenti. 

Puneti toate piesele la loc si pastrati pentru urmatoarea utilizare.  

 

SFATURI  

1. Pentru un gust optim al cafelei, cumparati boabe de cafea si macinati-le chiar înainte 

de preparare.  

2. Gradul de macinare trebuie ales functie de tipul de echipament utilizat pentru 

producerea cafelei, astfel: 

a) GROSIER este folosit în general pentru filtrele de cafea și ibrice 

b) MEDIUM este utilizat pentru cafetiere prin picurare și masini de espresso de tip 

abur.  

c) FIN este utilizat pentru espressoare dotate cu o pompă electrică. 

3. Boabele de cafea se pot depozita pentru o perioada de maxim 2 luni in congelator 

intr-o punga ermetica. Boabele de cafea astfel pastrate se pot introduce direct in 

rasnita. 

4. Cafeaua rasnita si care a fost lasata in rasnita pentru o perioada mai lunga de timp 

isi pierde din gust si aroma. Din aceasta cauza va recomandam sa nu rasniti o 

cantitate prea mare de cafea. Curatati rasnita de cafea dupa fiecare utilizare in 

conformitate cu indicatiile prezente in acest manual de utilizare.  

5. Rasnita poate macina doar alimente uscate, fragile. Nu va macinati alimente umede, 

tari sau uleioase, cum ar fi ghimbir întreg, ciocolata, seminte de susan sau 

condimente uleioase, cum ar fi scorțișoară, cuișoare sau nucșoară. Nu se macină 

alune sau cereale, cum ar fi grâul, orezul, orzul, etc. Încercarea de a se pisa oricare 

dintre aceste alimente poate deteriora unitatea. Nu utilizați niciodată pentru a macina 

cuburi de gheață. 

ELIMINAREA DESEURILOR ÎN MOD RESPONSABIL FATA DE MEDIU 

Puteti ajuta la protejarea mediului înconjurator!  

Respectati reglementarile locale: predati echipamentele electrice 

nefunctionale la cel mai apropiat centru de colectare a echipamentelor 

electrice uzate. 


