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DUKA BOSSE 

 

RÂȘNIȚA 

(MODEL: BW-6922 BKB) 
(Traducere din engleza) 

 

 

Înainte de prima utilizre a aparatului ștergeți bolul metalic, cuțitele și capacul cu o perie 

pentru curățarea prafului. Aparatul trebuie să fie stins.  

 

1. Scoateți capacul, puneți boabe de cafea în bolul metalic (capacitate maxima: 65 gr). Cuțitele 

se pot dă jos. Asigurați-vp cp sunt așezate la locul potrivit înainte să adăugați boabe de 

cafea. 

2. Puneți capacul. 

 

3. Conectați la priză. 

 

4. Țineți capacul bine cu o mână și apăsați butonul cu cealaltă mână ca să macinați boabele 

de cafea.  

Nu scoateți capacul până în momentul în care nu sunteți siguri că lamele sunt 

nemișcate! 

 

5. Durata măcinării trebuie să corespundă fineței măcinării. 

- Mare: 10 secunde 

- Medie: 20-30 secunde 

- Mică (măcinare fina): 40-60 secunde 

 

6. Când lamele sunt nemișcate scoateți aparatul din priză. Scoateți capacul și turnați 

cafeaua macinată. 

 

CURĂȚARE 

 

Este indicat să vârsați bine toată cafeaua măcinată pentru a evita amestecarea cafelelor, ceea ce 

poate afecta calitatea și aroma diferitelor tipuri de cafea. Etapele curățeniei: 

 

1. Scoateți din contact 

2. Curățați interiorul al cupei metalice cu prosop uscat. Nu folosiți apă pentru curățare. 

3. Scoateți cuțitele cu instrument special. Sau curățați lamele cu o perie. 

4. Curățați bolul metalic cu un burete umed. 

 

Caracteristici 

 

• Tensiune: 220-240V 

• Frecvența: 50/60Hz 

• Putere de ieșire: 1600W 

• Capacitate: 65 gr (max 85 gr) 
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ARUNCAREA APARATULUI CONFORM REGULILOR DE PROTECȚIA 

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 

 

 
 

Puteți contribui la protecția mediului înconjurător. Respectați întotdeauna reglementările locale 

- predați aparatele electrice care nu mai sunt utilizate la centre de colectare a deșeurilor 

adecvate. 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA 

 

Aparatul respectă reglementările tehnice și standardele în vigoare. 

 

La prima utilizare a aparatului, verificați dacă sursa de alimentare corespunde cu cea indicată 

pe plăcuța cu date tehnice a aparatului. Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură 

care îl pot deteriora. Utilizați aparatul pe o suprafață de lucru uscată și stabilă, departe de apă.. 

 

Nu scufundați aparatul în lichide. 

 

Aparatul trebuie să fie oprit înainte de curățare și menținere. 

 

Nu folosiți aparatul dacă lamele sunt uzate sau cablul este deteriorat, dacă aparatul a fost scăpat 

sau este vizibil deteriorat sau defect. În astfel de cazuri, duceți-l la cel mai apropiat centru de 

service pentru inspecție înainte de a îl utiliza din nou. Dacă utilizați un prelungitor, acesta 

trebuie să fie complet vertical. 

 

Aparatul poate să fie deschis doar cu instrumente speciale. De asta trebuie să vă consultați cu 

centrele otorizate dacă este necesară reparație. Aparatul este destinat pentru uz casnic. Aparatul 

este destinat pentru uz casnic și nu pentru unități comerciale sau într-un mod care nu respectă 

instrucțiunile de utilizare. 

 

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 

senzoriale și mentale limitate sau persoane fără experiență și cunoștințe, dacă nu sunt sub 

supravegherea unei persoane responsabilă de siguranța acestora și dacă nu au primit instrucțiuni 

de utilizare a aparatulului.  

 

 


