
 

 

 

Aparat de cafea DUKA VINTAGE 

Art. numar: 1218787 

 



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Traducere din engleza 

 

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea 

avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu 

și/sau vătămare gravă. 

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare. 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA 

1. Acest aparat nu poate fi folosit de copii. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să 

curețe sau să întrețină echipamentul. 

2. Aparatul și cablul de alimentare trebuie depozitate la îndemâna copiilor. 

3. Copiii nu sunt conștienți de pericolele care pot apărea la utilizarea aparatelor electrice. 

4. Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără 

experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost observate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță 

a aparatului și înțeleg pericolele implicate. 

5. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat când este pornit. 

6. Cablul de alimentare trebuie inspectat regulat pentru deteriorări. 

7. Dacă cablul de alimentare nedetașabil este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, 

agentul său de service sau o persoană calificată pentru a evita un pericol. 

8. Nu utilizați aparatul cu cablul sau ștecherul deteriorat, dacă aparatul nu funcționează corect sau a fost 

deteriorat în vreun fel, returnați aparatul la cel mai apropiat tehnician de service autorizat pentru 

inspecție, reparație sau reglare. 

9. Nu modificați ștecherul în niciun fel. 

10. Nu folosiți aparatul în aer liber și puneți-l întotdeauna într-un mediu uscat. 

11. Aparatul trebuie conectat numai la o priză cu împământare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că 

tensiunea marcată pe aparat corespunde tensiunii locale. 

12. Deconectați ștecherul în cazul unei defecțiuni, înainte de umplere, după utilizare și înainte de 

curățare. 

13. Nu permiteți ca aparatul sau cablul de alimentare să atingă suprafețe fierbinți sau să intre în contact 

cu vreo sursă de căldură. 

14. Nu puteți deconecta aparatul de la sursa de alimentare trăgând de cablu. Trageți de ștecher. Nu 

înfășurați cablul în jurul aparatului și nu îl răsuciți. 

15. Așezați aparatul pe o suprafață plană. 



16. Verificați dacă filtrul permanent de cafea nu prezintă obiecte străine. 

17. Evitați contactul cu piesele în mișcare. 

18. Nu atingeți părțile fierbinți ale aparatului (atenție, plita și cana de sticlă sunt și ele fierbinți!). Urciorul 

trebuie ridicat doar de mâner. 

19. Notă: Plita rămâne fierbinte după utilizare. 

20. Aveți grijă să nu vă ardeți de aburul fierbinte care iese din orificiul de evacuare a aburului. Nu 

acoperiți gura de evacuare a aburului cu un prosop. 

21. Aparatul de cafea nu trebuie folosit fără apă. Pentru prepararea cafelei trebuie folosită doar apă 

proaspătă rece. 

22. Nu umpleți rezervorul de apă peste marcajul Max. Nu folosiți aparatul de cafea dacă lichidul se 

revarsă. 

23. AVERTISMENT: Orificiul de umplere nu trebuie deschis în timpul funcționării aparatului. 

24. Nu puneți fierbătorul într-un cuptor (inclusiv un cuptor cu microunde) pentru a încălzi cafeaua. 

25. Amintiți-vă că temperatura cafelei preparate este ridicată și că vasul trebuie manipulat cu grijă. 

26. Aveți grijă la ulcior, deoarece paharul este fragil. Nu folosiți aparatul dacă există crăpături în sticlă. 

27. Nu așezați o cană goală sau aproape goală pe plită când aparatul de cafea este pornit sau pe o altă 

suprafață fierbinte. 

28. Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător. Acestea pot fi periculoase pentru 

utilizator și pot deteriora aparatul. 

29. Asigurați-vă că temperatura ambiantă este peste 0 ° C, altfel aparatul nu va funcționa corect. 

30. Îndepărtați în mod regulat calcarul din aparat pentru a asigura o funcționare optimă și pentru a 

preveni deteriorarea. 

31. Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de curățare sau depozitare. 

32. Fumul și mirosurile de la aparat pot apărea în timpul primelor utilizări din cauza reziduurilor din 

producție. Problema va dispărea după câteva utilizări. 

33. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a curăța accesoriile sau de a vă apropia de 

părțile mobile. 

34. Nu scufundați aparatul în apă. 

35. Aparatul trebuie reparat numai de o persoană calificată, folosind piese de schimb originale. 

36. Se recomandă ca dispozitivul să fie conectat la o rețea electrică echipată cu un dispozitiv (RCD) cu un 

curent de declanșare de 30 mA sau mai puțin. 

37. ATENȚIE! Aparatul nu este destinat utilizării cu temporizatoare externe sau cu un sistem separat de 

telecomandă. 



38. Nu expuneți aparatul la ploaie sau la condiții umede. 

39. Folosiți o cârpă moale, umedă (nu umedă) și un detergent blând pentru a curăța aparatul. Nu folosiți 

solvenți, benzină sau alți detergenți care pot deteriora aparatul. 

40. Transportați aparatul în ambalajul original, care îl protejează de deteriorarea mecanică. 

41. Nu lăsați aparatul nesupravegheat. 

42. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați dulapul, cablul de alimentare sau ștecherul în 

apă sau în orice alt lichid. 

43. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat. 

44. Nu folosiți aparatul dacă există semne de deteriorare a cablului de conectare sau dacă aparatul a 

căzut pe podea. 

45. Aparatul generează o temperatură ridicată. 

46. Nu deschideți capacul în timp ce aparatul funcționează. 

47. Dacă capacul este îndepărtat în timpul funcționării, vă puteți arde. Aveți grijă să nu vă ardeți cu abur. 

48. Asigurați-vă că fierbătorul este așezat corect în timpul funcționării aparatului. 

49. Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu îndepărtați capacul inferior. În interior nu 

există piese reparabile de către utilizator. Reparațiile trebuie efectuate numai de personalul de service 

autorizat. 

50. În ciuda utilizării corecte a aparatului și a respectării instrucțiunilor de siguranță, unii factori de risc 

reziduali nu pot fi eliminați complet. 

51. ATENȚIE! Suprafețele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. 

52. Scoateți întotdeauna priza după utilizare; și, de asemenea, în caz de defecțiune. 

53. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare sau întreținere. 

54. Când deconectați, nu trageți niciodată de cablu, ci de ștecher. 

 

 

SCOP 

Acest aparat este destinat pentru uz casnic și aplicații similare, cum ar fi: 

- bucatarii in magazine, birouri si alte medii de lucru 

- de la clienti din hoteluri, moteluri si alte zone rezidentiale 

- camere pentru cazare si mic dejun si medii similare 

 



SPECIFICAȚII TEHNICE 

Tensiune: 220-240V 

Frecvența: 50/60 Hz 

Putere nominală: 1 850 - 2 200 W 

Capacitate: 1,7 l 

 

STRUCTURA DISPOZITIVULUI 

Filter - Filtru 

Funnel - Funie 

Glass carafe – Cană de sticla 

Control panel – Panou de control 

Top cover – Capac superior 

Water tank – Rezervor de apă 

Housing - Corpus 

Place for a jug – Loc de canp 

Warming plate – Placă de încălzire 

Power base – Baza 

 

 



 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

ATENȚIE! Așezați aparatul de cafea pe o suprafață curată, plană și stabilă. Trebuie să existe spațiu liber 

deasupra aparatului de cafea. Aburul fierbinte de evacuare poate distruge materialele rezistente la 

umiditate. 

Înainte de prima utilizare, spălați bine componentele mașinii conform instrucțiunilor din secțiunea 

Curățare și întreținere. Verificați dacă toate accesoriile sunt la locul lor și dacă aparatul nu este 

deteriorat. Umpleți rezervorul de apă până la nivelul MAX. Porniți aparatul și porniți un ciclu de 

funcționare fără cafea. Ciclul de funcționare fără cafea trebuie repetat de cel puțin 3 ori, turnând apă 

nouă și curată în recipient de fiecare dată. 

MOD DE LUCRU 

1. Ridicați capacul și umpleți rezervorul cu apă. Nivelul apei nu trebuie să depășească indicația MAX. 

2. Puneți pâlnia în aparatul de cafea, asigurați-vă că este atașată corect, altfel capacul superior nu poate 

fi închis corespunzător. Introduceți un filtru de hârtie în buncăr. 

3. Turnați cafeaua în filtrul de hârtie. De obicei este nevoie de o ceașcă de cafea măcinată pentru o 

ceașcă de cafea. Cantitatea de cafea dozată depinde de gustul individual. Închideți capacul cu grijă. 

4. Utilizați cana cu capacitatea de deschidere pe placa de încălzire. 

5. Apăsați butonul ON / OFF o dată. Butonul ON / OFF se aprinde în albastru și aparatul începe să facă 

cafea. 



6. Dacă doriți să faceți o cafea mai tare, apăsați mai întâi butonul FORȚĂ, indicatorul FORȚĂ se va 

aprinde în albastru, apoi apăsați butonul ON / OFF, indicatorul ON / OFF se va aprinde în albastru și 

aparatul va începe să facă cafea. 

7. Pentru a anula setarea STRENGTH, apăsați din nou butonul STRENGTH. 

8. Funcționarea poate fi întreruptă în orice moment apăsând din nou butonul ON / OFF. Indicatorul ON / 

OFF se va stinge, indicând că aparatul de cafea este oprit. 

9. Când cafeaua încetează să mai picure în ulcior după aproximativ un minut, puteți scoate ulciorul și 

servi cafeaua. 

10. Pe măsură ce apa este absorbită de cafea, volumul cafelei va fi mai mic decât cel al apei turnate în 

rezervor. 

11. După prepararea cafelei, dacă nu doriți să serviți cafeaua imediat, nu opriți aparatul de cafea, 

cafeaua se va încălzi pe plită, aparatul de cafea se va opri automat la 40 de minute după terminarea 

preparării cafelei proces. 

ATENȚIE! 

Opriți întotdeauna aparatul de cafea și opriți alimentarea atunci când nu este utilizat. Aveți grijă să nu 

vărsați cafeaua, altfel vă puteți opări, temperatura cafelei preparate este ridicată. 

DUPĂ UTILIZARE 

1. Deconectați de la sursa de alimentare. 

2. Lăsați mașina să se răcească. 

3. Dezasamblați piesele aparatului de cafea. 

4. Pentru a curăța componentele mașinii, consultați secțiunea Curățare și întreținere. 

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA 

Deconectați aparatul înainte de curățare. Așteptați ca aparatul de cafea să se răcească. Dezasamblați 

piesele aparatului de cafea și spălați-l. Utilizați apă cu un detergent ușor pentru a curăța părțile 

aparatului de cafea. 

După spălare, se usucă. Pentru a curăța corpul mașinii de cafea, utilizați o cârpă umedă (nu umedă) cu 

un detergent slab. În niciun caz, carcasa nu trebuie scufundată în apă sau în orice alt lichid. 

Este interzisă utilizarea acizilor, solvenților, benzinei și a altor preparate, inclusiv abrazive, care pot 

deteriora aparatul. 

NOTĂ: Nu scufundați baza în apă sau alt lichid. 

CURĂȚAREA TARTARULUI 

Aparatul trebuie curățat de calcar în mod regulat, altfel gustul cafelei se va deteriora, iar calcarul depus 

în interiorul aparatului poate deteriora permanent aparatul. Dacă auziți zgomot în timp ce faceți 



cafeaua, este nevoie de mai mult timp pentru preparare sau mașina se oprește înainte ca rezervorul de 

apă să se golească, este necesară detartrarea. 

Frecvența detartrajului depinde de duritatea apei și de frecvența preparării cafelei. Îndepărtarea 

calculului ar trebui de obicei efectuată la următoarele intervale: 

- Cu apă moale, cel puțin o dată la 3 luni. 

- Cu apă dură, cel puțin o dată pe lună. 

Dacă aveți îndoieli cu privire la duritatea apei, consultați furnizorul local de apă. 

Se recomandă utilizarea unui agent de detartrare lichid potrivit pentru aparatele de cafea și citirea cu 

atenție a instrucțiunilor înainte de utilizare. 

1. Amestecați cantitatea dorită de agent de detartrare cu apă rece într-un recipient. 

2. Notă: Dacă utilizați un agent de detartrare solid, asigurați-vă că agentul este complet dizolvat înainte 

de utilizare. 

3. Umpleți rezervorul de apă cu soluția preparată până la nivelul maxim. 

4. Scoateți filtrul, închideți capacul, porniți aparatul conform instrucțiunilor din „Înainte de prima 

utilizare” (nu adăugați cafea măcinată). 

5. După finalizarea procesului de detartrare, turnați apă curată în recipient și repetați procesul de 4 sau 

5 ori pentru a clăti mașina. 

NOTĂ: Nu scufundați baza în apă sau alt lichid. 

IMPORTANT 

1. Procesul de detartrare nu trebuie obstrucționat. 

2. Daunele cauzate de acumularea de calcar în interiorul dispozitivului nu sunt acoperite de garanție. 

Detartrarea necorespunzătoare nu este, de asemenea, acoperită de garanție. 

Defecțiuni 

Dacă aparatul de cafea nu funcționează, verificați dacă este conectat la o sursă de alimentare și dacă 

există curent în priză. 

Nu dezasamblați singur aparatul. În cazul unei defecțiuni, deconectați aparatul și contactați un tehnician 

calificat. 

 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Aparatul trebuie spălat și uscat. Păstrați aparatul protejat de 

deteriorări mecanice, praf și umiditate. Transport in ambalajul original. 

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice! 



Ambalajul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile. 

CERTIFICAT CE 

Dispozitivul a fost proiectat, fabricat și introdus pe piață în conformitate cu directivele Noua Abordare, 

prin urmare produsul are marcaj CE și a fost emisă o declarație de conformitate, care este disponibilă 

autorităților de reglementare a pieței.. 

ELIMINAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS 

 

Acest marcaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga 

UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată 

a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. 

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sisteme de returnare și colectare sau să 

contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot accepta acest produs ca reciclare 

sigură pentru mediu. Un astfel de marcaj indică faptul că echipamentul nu poate fi aruncat împreună cu 

alte deșeuri menajere după durata de viață. Utilizatorul este obligat să predea dispozitivul unei 

organizații specializate în colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate. 

Organizațiile de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și utilitățile, trebuie să 

stabilească un sistem adecvat care să permită eliminarea în siguranță a acestui echipament. 

Manipularea corectă a echipamentelor electrice uzate ajută la evitarea efectelor nocive asupra sănătății 

umane și mediului, rezultate din prezența substanțelor periculoase, precum și depozitarea și 

manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente. 

Aparatul conține o cantitate limitată de anumite substanțe care ar putea avea un efect negativ asupra 

mediului în timpul și după utilizarea acestui produs. 


