
MANUAL DE INSTRUCTIUNI

CAFETIERA CM-102

CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE
Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie 
tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau 
electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din 
Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau 
electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.
Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va 
preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a 
deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui 
mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate 
face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda. 

 



Masuri de siguranta
Cand folositi aparate electrice, masurile de siguranta de baza trebuie intotdeauna luate in considerare pentru a 
preveni riscul de incendii, arsuri sau alte pericole.
1.  Cititi toate instructiunile inainte de utilizarea produsului.
2.  Nu atingeti suprafetele fierbinti ale dispozitivului.
3.  Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide.
4.  In cazul in care aparatul este utilizat de catre copii, este necesara supravegherea acestuia. 
5.  Scoateti stecarul din priza dupa utilizarea aparatului. 
6.  Asteptati ca dispozitivul sa se raceasca inainte de a-l curata sau depozita. 
7.  Nu operati dispozitivul daca stecarul sau cablul acestuia sunt avariate, sau a suferit avarii de orice natura.
8.  Nu permiteti cablului de alimentare sa atinga suprafete ascutite sau fierbinti.
9.  Nu plasati dispozitivul in apropierea surselor de caldura ridicata.
10.Pentru a deconecta aparatul, setati toate optiunile acestuia la “OFF” si apoi scoateti stecarul din priza.
11.Acest dispotiziv este destinat strict uzului casnic. 
12.Nu atingeti suprata de incalzire a aparatului cand acesta este in functiune.
13.Nu lasati recipientul de cafea gol pe suprafata de incalzire a aparatului daca acesta se afla in functiune.
14.Nu folositi un recipient de cafea daca acesta este avariat.
15.Nu curatati recipientul pentru cafea cu substante sau materiale abrazive.
16.Nu deschideti capacul in timp ce cafeaua fierbe.
17.Acest aparat poate fi folosit de catre copii cu varsta de cel putin 8 ani daca acestora li s-a oferit instruire
sau supraveghere pe durata folosirii aparatului.
18. Acest aparat poate fi folosit de catre persoanele cu capacitati fizice sau mintale scazute sau lipsa de 
experienta daca li s-a oferit instruire sau supraveghere pe durata folosirii aparatului.

Inainte de prima utilizare
Asigurati-va ca aparatul si toate accesoriile sunt intacte. Adaugati apa in rezervor pana la capacitatea maxima
si fierbeti apa fara a adauga pudra de cafea de cateva ori, dupa care eliminati apa din rezervor. Curatati toate
componentele detasabile cu apa calda.

Utilizarea dispozitivului
1. Ridicati capacul rezervorului si umpleti rezervorul cu apa potabila. Cantitatea de apa nu trebuie sa 
depaseasca nivelul maxim amrcat pe rezervor.
2. Plasati palnia pe rezervorul de apa si asigurati-va ca acesta si filtrul sunt instalate corect.
3. Adaugati pudra de cafea in filtru. De obicei este necesara o lingura de pudra pentru o ceasca de cafea, dar
cantitatea poate fi ajustata in functie de preferinte. Inchideti apoi capacul rezervorului.
4. Plasati carafa pe suprafata de incalzire a dispozitivului.
5. Introduceti stecarul in priza electrica.
6. Actionati comutatorul dispozitivului, indicatorul luminos rosu se va aprinde si dispozitivul va porni.
7. Procesul de fierbere poate fi oprit oricand prin actionarea de doua oria comutatorului.
Nota: Carafa poate fi scoasa oricand de pe suprafata de incalzire. Sistemul de curgere al cafelei va fi oprit 
automat.
8. Cand procesul de fierbere a cafelei este incheiat, daca nu doriti sa serviti cafeaua, lasati aparatul pornit.
Acesta va mentine temperatura cafelei.
9. Opriti intotdeauna si deconectati de la sursa de curent cafetiera dupa utilizare.

Curatare si intretinere
1. Curatati toate componentele detasabile dupa fiecare utilizare in apa calda.
2. Stergeti exteriorul aparatului cu un prosop moale si uscat pentru indepartarea petelor.
3. A nu se folosi produse abrazive pentru curatarea produsului.

Indepartarea rezidurilor minerale
Pentru a asigura operarea eficienta a aparatului, indepartati depozitele minerale ramase in urma apei folosite
in mod regulat in functie de calitatea apei si frecventa utilizarii aparatului.
1. Umpleti rezervorul cu apa si detartrant sau acid citric pana la nivelul maxim. 
2. Plasati carafa pe suprafata de incalzire a dispozitivului. 
3. Actionati comutatorul pentru a porni dispozitivul.
4. Dupa curgerea unei cantitati aproximative cu o ceasca de apa, opriti aparatul prin actionarea comutatorului.
5. Acordati aproximativ 15 minute solutiei sa actioneze, apoi repetati pasii 3-5.
6. Porniti dispozitivul si asteptati sa se goleasca rezervorul.
7. Clatiti rezervorul prin repetarea procesuluide cel putin 3 ori.

 


