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RÂȘNIȚĂ PENTRU CAFEA 160W PEM 
 

SPECIFICAȚII: 
Tensiune intrare: AC220-240V, 50/60Hz, putere 160W 
Temperatura maximă ambientală: 40 grade 
Greutate: 600 g 
Caracteristici: 

 mașină de măcinat puternică, pentru cafea, cardamom, condimente. 

 calitate excelentă & oțel sanitar pentru lame și bol 
 
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA 
Când utilizați dispozitive electrice, instrucțiunile privind siguranța trebuie respectate pentru a reduce riscul de incendii, 
electrocutări și/sau vătămări corporale, inclusiv următoarele: 

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea produsului și păstrați-le pentru consultări ulterioare. 
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta produsului corespunde cu 

tensiunea de la priză. 
3. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, electrocutărilor și a vătămărilor corporale, nu introduceți cablul de 

alimentare, ștecherul sau unitatea în apă sau ]n oricare alt lichid. 
4. Deconectați aparatul de la priză dacă nu este utilizat sau  înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească 

înainte de a-l depozita, înainte de a scoate accesoriile din aparat și înainte de curățarea aparatului. 
5. Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă aparatul nu funcționează corect sau este 

deteriorat. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparare. 
6. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de utilizator poate provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale. 
7. Utilizați apratul pe o suprafață dură și plană. 
8. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau cu suprafețe fierbinți. 
9. Produs destinat doar pentru utilizare în interior. 
10. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice și 

mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire  
cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. 
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii 
fără supraveghere. 

11. Nu utilizați aparatul în exterior sau în scopuri comerciale. 
 
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI 

1. Curățați interiorul bolului din oțel inoxidabil și lamele cu un material textil curat și uscat. 
2. Puneți cafea, cardamom sau condimente în bol (maxim 50 g). 
3. Puneți capacul pe aparat și fixați-l bine pe bol. 
4. Conectați aparatul la priză. 
5. Apăsați cu mâna capacul pentru a utiliza râșnița. 
6. Opriți-vă din apăsat atunci când ajungeți la rezultatul de măcinare dorit. 
7. După utilizare deconectați aparatul de la priză. 
8. Aparatul are doar o viteză. 

Timp de funcționare: 
Datorită lamelor care se învârt  foarte rapid, aparatul trebuie utilizat un timp între 15-20 secunde. 
Acest lucru depinde de condiția alimentelor utilizate. 
CURĂȚARE 

1. Capacul poate fi curățat cu un burete umed. 
2. Partea interioară poate fi curățată cu un burete uscat. 
3. Vă rugăm să separați cele două părți înainte de curățare, din motive de siguranță. 

 
SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL. 

 
RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  


