CMAR 1K B

RO

Cafetieră/ Manual de utilizare

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile!
Stimaţii noştri clienţi,
Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai
performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat cu cea mai avansată
tehnologie. Pentru acest lucru, înainte de a utiliza produsul, citiţi în întregime
şi cu atenţie acest ghid şi alte date ce vă sunt furnizate şi păstraţi-le ca sursă
de referinţă. Dacă oferiţi altcuiva produsul, daţi-l împreună cu acest ghid.
Respectaţi instrucţiunile acordând atenţie avertismentelor şi tuturor datelor
menţionate în ghidul de utilizare.

Semnificaţia simbolurilor
In diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri:

C

A

Informaţii importante cu privire la modul de utilizare a dispozitivului şi sfaturi utile.
Avertismente cu privire la siguranţa personală şi materială.

AVERTISMENT: Avertisment pentru suprafețe fierbinți.

Nu scufundaţi aparatul, cablul de alimentare sau ştecherul în
apă sau alte lichide.
Adecvat pentru contactul cu alimentele.

Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne prietenoase cu mediul înconjurător
fără a dăuna naturii.
Acest produs este conform cu reglementarea WEEE.

Nu conţine PCB.
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1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
Vă rugăm să citiți cu grijă acest manual înainte de utilizarea acestui dispozitiv! Urmați toate instrucțiunile
de siguranță pentru a evita deteriorarea din cauza
utilizării necorespunzătoare!
Păstrați manualul de instrucțiuni pentru consultare
ulterioară. Dacă dați acest dispozitiv unei alte persoane, va trebui de asemenea să predați și acest
manual.

1.1 Siguranță generală

•Acest
•
aparat este destinat utilizării doar în gospodării.
Nu este destinat pentru utilizare profesională.
•Nu
• utilizați aparatul în aer liber sau în baie.
•Verificați
•
dacă tensiunea principală de pe eticheta
cu specificații tehnice corespunde cu alimentarea
de la rețeaua locală. Singurul mod de a deconecta
aparatul de la rețea este să scoateți ștecherul din
priză.
•Pentru
•
o protecție suplimentară, aparatul trebuie
conectat la un dispozitiv de curent rezidual intern
ce nu depășește 30 mA. Consultați un electrician
pentru îndrumare.
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1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
•Nu
• scufundați aparatul, cablul de alimentare, sau
ștecherul în apă sau oricare alte lichide; nu țineți
sub jet de apă și nu curățați nici o piesă în mașina
de spălat vase. Numai filtrul permanent și cana
de sticlă pot fi curățate în siguranță în mașina de
spălat vase sau cu apă.
•Scoateți
•
ștecherul după utilizarea aparatului,
înainte de curățarea acestuia, înainte de părăsirea
camerei, sau dacă apare o defecțiune. Nu scoateți
ștecherul prin tragerea cablului.
•Preveniți
•
deteriorarea cablului de alimentare prin
evitarea strângerii, îndoirii sau frecării de muchii
ascuțite. Țineți cordonul departe de suprafețe
fierbinți și de flacăra deschisă.
•Nu
• folosiți aparatul cu un prelungitor.
•Nu
• utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau
aparatul sunt deteriorate.

Cafetieră / Manual de utilizare

5 / 18 RO

1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
•Electrocasnicele
•
Arctic respectă standardele de
siguranță aplicabile, astfel dacă aparatul sau cablul
de alimentare sunt degradate, trebuie reparate sau
înlocuite de un centru service autorizat pentru
a evita orice pericole. Reparația greșită sau
necalificată poate fi periculoasă și poate duce la
riscuri pentru utilizator.
•Nu
• demontați aparatul în nicio situație. Nici o cerere
de garanție nu este acceptată pentru daunele
cauzate de manipularea necorespunzătoare.
•Nu
• țineți niciodată aparatul la îndemâna copiilor.
•Aparatul
•
nu ar trebui utilizat de următoarele
persoane, inclusiv copii: cei cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale limitate și de asemenea
de cei cu lipsă de experiență sau de cunoștințe.
Aceasta nu se aplică ultimilor dacă au fost instruiți
pentru utilizarea aparatului, sau dacă îl utilizează sub
supravegherea unei persoane responsabile pentru
siguranța acestora. Copiii trebuie întotdeauna
supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă
cu aparatul.
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1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
•Nu
• lăsați aparatul nesupravegheat atâta timp cât
este în funcțiune. Se recomandă atenție sporită
atunci când aparatul este folosit lângă copii și
persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale
limitate.
•Înainte
•
de utilizarea aparatului pentru prima oară,
curățați cu grijă toate părțile care vin în contact cu
apa. Vă rugăm vedeți detaliile complete în secțiunea
“Curățare și Întreținere”.
•Uscați
•
aparatul și toate accesoriile înainte de
conectarea acestuia la rețeaua locală și înainte de
atașarea oricărei piese.
•Nu
• folosiți niciodată sau nu așezați nici o parte
a acestui aparat pe sau lângă suprafețe fierbinți
cum ar fi arzător cu gaz, arzător electric sau cuptor
încălzit.
•Nu
• utilizați aparatul pentru altceva decât destinația
sa. Cafetiera este proiectată pentru prepararea
cafelei. Nu folosiți aparatul pentru a încălzi orice alte
lichide, conserve, alimente în borcan și îmbuteliate.
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1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
•Nu
• folosiți niciodată aparatul în sau lângă locuri și
materiale combustibile, sau inflamabile.
•Folosiți
•
aparatul numai cu piesa livrată.
•Nu
• folosiți aparatul cu mâinile ude sau umede.
•Întotdeauna
•
utilizați aparatul pe o suprafață stabilă,
plană, curată, uscată și care nu alunecă.
•Asigurați-vă
•
că nu există nici un pericol ca să fie
tras accidental cablul de alimentare sau ca cineva
să se împiedice de acesta atunci când aparatul
este în funcțiune.
•Așezați
•
aparatul astfel încât priza să fie întotdeauna
accesibilă.
•Țineți
•
cana de sticlă numai de mâner deoarece
există pericol de arsuri. Evitați contactul cu
suprafețele fierbinți; cana de sticlă se încălzește în
timpul utilizării.
•Nu
• deplasați aparatul atâta timp cât sunt încă
lichide fierbinți în cana de sticlă sau dacă aparatul
este încă fierbinte.
•Nu
• deschideți capacul sau suportul de filtru pe
durata procesului de preparare.
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1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
•Nu
• umpleți niciodată aparatul peste indicatorul
maxim de nivel.
•Nu
• folosiți niciodată aparatul fără apă înăuntru.
•Umpleți
•
aparatul numai cu apă potabilă rece și
proaspătă.
•Puneți
•
apă în rezervor numai atunci când dispozitivul
a fost scos din priză.
•Aparatul
•
nu trebuie utilizat cu un temporizator cu
ceas extern sau un sistem separat de comandă la
distanță.
•Umpleți
•
rezervorul cu apă cu grijă.
•În
• caz de stropire cu apă în timpul umplerii cu apă,
să vă asigurați că platforma de încălzire și cana cu
apă sunt uscate.
•Nu
• așezați cana de sticlă goală pe platforma de
încălzire caldă.
•Folosiți
•
cana de sticlă numai la cafetieră.
•Folosiți
•
o priză de împământare.
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1 Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu
1.2 Conformitate cu Directiva WEEE şi depozitarea la
deşeuri a produsului uzat:
Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este
marcat cu un simbol de clasificare pentru deşeuri electrice şi electronice
(WEEE).
Acest produs a fost fabricat folosind piese şi materiale de înaltă
calitate, care pot fi refolosite şi reciclate. Nu depozitaţi produsul
uzat împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei sale de
funcţionare. Duceţi-l la un centru de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Luaţi legătura cu autorităţile locale pentru a afla informaţii despre aceste centre de colectare.

1.3 Conformitate cu Directiva RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/
UE). Nu conţine materiale dăunătoare şi interzise specificate în Directivă.

1.4 Informaţii despre ambalaj

ţile locale.

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile
conform Legislaţiei Naţionale. Ambalajele nu trebuie aruncate
împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. Duceţi-le la punctele
de colectare destinate ambalajelor amenajate de către autorită-
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2 Cafetieră
2.1 Prezentare generală
1
2
3

9
8
4
7

5
6

10
1. Capac rezervor de apă
2. Indicator de nivel apă cu marcaj
MAX
3. Rezervor apă
4. Opritor picurare
5. Plită de încălzire
6. Buton pornit/oprit cu bec
indicator

7. Filtru permanent
8. Suport de filtru permanent
(pâlnie)
9. Recipient din sticlă
10. Lingură de măsurare cafea

Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentaţii tipărite furnizate împreună cu produsul sunt valori obţinute în mediu de laborator în funcţie de standardele relevante. Aceste valori pot fi modificate în funcţie de utilizarea
produsului şi de condiţiile de mediu
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2 Cafetieră
2.2 Date tehnice
Sursă de putere:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 1000 W
Volum Max. de apă: 1.5 L
Ne rezervăm dreptul la modificări
tehnice şi de proiectare.
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3 Utilizare
3.1 Pregătire

A

AVERTISMENT: La
prima utilizare: Porniți
fără să adăugați cafea cel puțin o dată.

3.2 Prepararea cafelei
1. Deschideți capacul rezervo
rului
de apă (1) și folosiți cana de
sticlă pentru a umple rezervorul
de apă (3) cu cantitatea de apă
necesară, dar nu umpleți peste
semnul ‘max’. Scala de pe cana
de sticlă este marcată în cești
de cafea, de ex 4 = 4 cești. Nu
utilizați aparatul cu mai puțin de
2 cești de cafea.

AVERTISMENT: vă
rugăm să urmați
pașii din secțiunea
“Prepararea cafelei”
de la 1 și de la 3 la 9.
1. Îndepărtați toate ambalajele și
Utilizați numai apă
autocolantele și eliminați-le în
potabilă curată, rece
conformitate cu prevederile leși proaspătă.
gale aplicabile.
2. Înainte de utilizarea aparatului 2. Umpleți filtrul permanent (7)
cu cantitatea dorită de cafea
pentru prima dată, curățați cu
măcinată. Pentru aceasta, puteți
grijă toate părțile care vin în conutiliza lingura de măsurare
tact cu apa.
furnizată.
3. (Vezi secțiunea “Curățare și
Întreținere”).
Ca o alternative
4. Să vă asigurați că aparatul este
la filtrul permaașezat într-o poziție verticală și pe
nent (7), se poate
o suprafață stabilă, plată, curată,
utiliza, de asemenea,
uscată și care nu alunecă.
o hârtie de filtru (1
x 4), care poate fi
introdusă direct în
suportul de filtru (8).

A

C
C

3. Închideți capacul rezervorului de
apă (1).
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3 Utilizare
4. Așezați cana de sticlă pe plita de
încălzire (5).
5. Puneți în priză.
6. Porniți aparatul, prin selectarea
comutatorului Pornit/Oprit (7) în
poziția “I”.
7. Becul indicator al comutatorului Pornit/Oprit (6) se aprinde și
începe procesul de preparare a
cafelei.

C

Procesul de preparare poate fi oprit în
orice moment prin
selectarea comutatorului Pornit/Oprit
(6) în poziția “O” position.

C

Echipamentul este
prevăzut cu un opritor
de picături (4) amplasat sub suportul de
filtru (8) și vă permite
să îndepărtați pentru
scurt timp cana de
sticlă (9) pentru a turna cafeaua înainte să
se termi
ne trecerea
apei prin aparat.
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C

Atunci când procesul
s-a încheiat, dacă nu
doriți să serviți imediat, păstrați cafetiera
pornită, cafeaua poate fi păstrată caldă
pe plita de încălzire,
aparatul se va opri
în mod automat
după 40 de minute
dacă aceasta nu a
fost deconectat ma
nual la terminarea
preparării. Pentru un
gust optim al cafelei,
să o serviți imediat
după preparare.

A

A V E R T I S M E N T:
Îndepărtați
cana
de sticlă de pe
plita de încălzire (5),
imediat ce pro
ce
sul de preparare s-a
încheiat și cana de
sticlă este plină.
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3 Utilizare

A

AVERTISMENT: Oricum asigurați-vă că
așezați rapid cana
de sticlă pe suportul
pentru cana de sticlă
(5) (max. 30 secunde). Altfel cafeaua
preparată ar putea să
se reverse din filtru.

8. Pentru a opri aparatul, selectați
comutatorul Pornit/Oprit (7) pe
poziția “O”.
– Becul indicator al comutatorului Pornit/Oprit (6) și aparatul
se opresc.
9. Scoateți aparatul din priză.

C

3.3 Sugestii și sfaturi
•• Folosiți apă dedurizată sau
filtrată pentru a preveni apariția
calcarului.
•• Depozitați cafeaua neutilizată
într-un loc rece, uscat. După
deschiderea pachetului de cafea,
resigilați strâns pentru a păstra
prospețimea acesteia.
•• Nu reutilizați cafeaua deoarece
aceasta va reduce aroma cafelei.
•• Cafeaua reîncălzită nu
este recomandată deoarece cafeaua este la aroma sa de vârf
imediat după preparare.

Dacă
doriți
să
continuați prepara
rea cafelei, repetați
procedura de la 1 la
9. Lăsați aparatul să
se răcească între fiecare dintre procesele
de preparare.
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4 Informații
4.1 Curățare și întreținere

5. Curățați suportul de filtru permanent (8) prin așezarea sub
jet de apă și utilizarea unei mici
A V E R T I S M E N T:
cantități de detergent ușor. Filtrul
Nu folosiți niciodată
permanent (7) și cana de sticlă
benzină,
solvenți,
pot fi curățate pe raftul de sus al
agenți de curățare
mașinii de spălat vase sau sub
abrazivi, obiecte mejet de apă.
talice sau perii dure
pentru a curăța apa- 6. Folosiți o cârpă moale și umedă
ratul.
și un detergent ușor pentru a
curăța exteriorul aparatului.
AVERTISMENT: Nu
puneți niciodată apa- 7. Introduceți suportul de filtru
permanent (8) după curățare.
ratul sau cablul de
Asigurați-vă că este introdus la
alimentare în apă sau
loc în mod corect, altfel nu se poorice alt lichid.
ate închide capacul rezervorului.
1. Opriți aparatul și scoateți-l din 8. Puneți la loc filtrul permanent (7)
priză.
și cana de sticlă.
2. Lăsați aparatul să se răcească.
Înainte de a utili3. Deschideți capacul rezervo
rului
za aparatul după
de apă, îndepărtați filtrul percurățare, uscați tomanent (7), și puneți cafeaua
ate piesele folosind
măcinată.
cu atenție un prosop
4. Îndepărtați suportul de filtru permoale.
manent (8) prin apucarea acestuia de mânerul mic de la partea
superioară a filtrului.

A
A

C
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4 Informații
4.2 Detartrarea aparatului 3. Cumpărați
Detartrarea prelungește durata de
viață a aparatului. Îndepărtați calcarul din cafetiera dumneavoastră
de cel puțin 4 ori pe an. Perioada
depinde de duritatea apei din zona
dumneavoastră. Cu cât apa este
mai dură cu atât mai des trebuie
decalcificat aparatul.
1. Cumpărați o soluție de
îndepărtare a calcarului de la
un magazin de specialitate. Vă
rugăm să întrebați menționând
dispozitivul.

C

De
asemenea,
puteți utiliza oțet
alb și suc de lămâie
în locul soluției de
îndepărtare a calcarului.

2. Înainte de începerea procesului
de îndepărtare a calcarului, citiți
cu grijă conținutul pachetului
fabricantului pentru soluția de
îndepărtare a calcarului. Dacă
instrucțiunile fabricantului sunt
diferite de cele prezentate mai
jos, atunci urmați instrucțiunile
fabricantului.
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o soluție de
îndepărtare a calcarului de la un
magazin specializat. Vă rugăm
să întrebați menționând dispozitivul. Umpleți rezervorul de apă la
semnul MAX și adăugați soluția
de detartrare.
4. Raportul de amestec: 4 părți apă
și 1 parte soluție de detartrare.
5. Porniți aparatul și lăsați să curgă
prin aparat aproximativ o ceașcă
mare de cafea plină.
6. Opriți aparatul.
7. Lăsați amestecul să fie absorbit
timp de aproape 15 minute.
8. Repetați pașii 4 – 6.
9. Acum porniți aparatul și lăsați tot
amestecul să treacă prin acesta.
10. Umpleți rezervorul de apă cu
apă potabilă rece, proaspătă și
lăsați să curgă toată apa.
11. Repetați pasul 9 o dată.
12. Acum puteți să preparați cafeaua din nou.
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4 Informații
4.3 Depozitare
Dacă nu intenționați să utilizați
aparatul pentru o perioadă lungă
de timp vă rugăm să-l depozitați
cu grijă. Asigurați-vă că aparatul nu
este în priză și este complet uscat.
Depozitați aparatul într-un loc uscat, rece. Asigurați-vă că aparatul
nu este lăsat la îndemâna copiilor.

4.4 Notă de mediu
Acest produs a fost fabricat din
piese și materiale de înaltă calitate
care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru reciclare.
Prin urmare, nu aruncați produsul
împreună cu deșeurile menajere
obișnuite la finalul duratei sale de
viață. Duceți aparatul la un punct
de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
Acest lucru este indicat prin acest
simbol de pe produs, din manualul de utilizare și de pe ambalaj.
Vă rugăm să găsiți cele mai apropiate puncte de colectare operate de
autoritățile locale.
Ajutați la protejarea mediului prin
reciclarea produselor uzate.
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