
 
MANUAL DE UTILIZARE AVX CG01 

 

 

 
 

 



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 
Când utilizați dispozitive electronice, este important să respectați întotdeauna instrucțiunile de 
siguranță de bază: 

1. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare. 
2. Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare corporală, nu scufundați niciodată râșnița de cafea 

sau cablul acesteia în apă sau în orice alt lichid. 
3. Râșnița de cafea poate fi folosită de către copii doar sub supraveghere. 
4. Când nu folosiți râșnița de cafea, scoateți-o priza din conectorul de perete. Trebuie să o scoateți în același mod 

și atunci când doriți să o curățați sau să îndepărtați recipientul pentru boabe. Când scoateți aparatul din priză, 
apucați mufa, niciodată cablul. 

5. Nu atingeți niciodată părțile mobile ale râșniței de cafea. 
6. În timpul procesului de măcinare, nu puneți niciodată mâna în recipientul pentru boabe al râșniței de cafea, 

deoarece poate provoca răni. 
7. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, observați defecțiuni de funcționare, râșnița a căzut sau este 

deteriorată în orice fel, opriți utilizarea acesteia. În acest caz, returnați aparatul la distribuitor și/sau la centrul 
de service, cât mai curând posibil. 

8. Utilizarea accesoriilor care nu sunt aprobate de distribuitor sau producător este interzisă. 
9. Aparatul este conceput pentru uz interior, este interzis să-l folosiți în aer liber. 
10. Niciodată nu atârnați cablul aparatului de masă sau de tejghea. De asemenea, nu lăsați niciodată cablul să 

atingă o suprafață fierbinte, cum ar fi un aragaz. 
11. Verificați boabele de cafea,să nu conțină vreun material străin (pietriș, bucăți de lemn etc.) înainte de a le 

pune în recipientul pentru boabe. 
12. Utilizați râșnița numai dacă partea superioară a recipientului pentru boabe este așezată pe aceasta. 
13. Nu așezați râșnița lângă un aragaz sau cuptor electric, sau pe o suprafață fierbinte. 
14. Aparatul este proiectat pentru uz casnic. Nu-l folosiți în zone cu trafic mare, deoarece se va anula 

garanția(același lucru este valabil și pentru nerespectarea instrucțiunilor utilizatorului). 
15.Ccu râșnița de cafea puteți măcina doar boabe de cafea. Este interzisă măcinarea oricărui alt produs (cum ar fi 

nuci, semințe, condimente etc.). 
16. După ieșirea de pe linia de producție, toate unitățile sunt testate, cu cafea. Astfel, pot exista urme ușoare de 

utilizare pe acestea. Este posibil să aibă conțină cafea măcinată. 
17. Urmele ușoare de utilizare sunt obișnuite pe aceste aparate datorită proceselor de control al calității. 

 

PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE 
ATENȚIE! 
Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. Orice intervenție sau procedură de service, cu excepția 
curățării, poate fi efectuată numai de un service profesionist. 
■ Nu scufundați aparatul și nici cablul acestuia în apă sau în orice alt lichid. 
■ Nu dezasamblați sau nu încercați să reparați acasă râșnița de cafea. Râșnița poate fi reparat numai de un 
centru de service profesional. 
 
INSTRUCȚIUNI PRIVIND CABLUL APARATULUI 
A. Aparatul este prevăzut cu un cablu de rețea mai scurt pentru a reduce riscul ca o persoană să se împiedice 
peste un cablu care este prea lung. 
B. Dacă intenționați să folosiți un prelungitor, aveți grijă deosebită atunci când îl utilizați. 
C. Dacă utilizați un prelungitor, (1) calitatea electronică a cablului trebuie să se potrivească cu cea a râșniței de 
cafea, (2) prelungitorul trebuie să aibă pământare corespunzătoare, (3) cablul mai lung trebuie poziționat astfel 
încât să nu poată provoca vătămări,să nu atârne de pe masă, sau de pe blatul de bucătărie. 



MĂCINAREA CAFELEI 
 

O măcinare corectă a cafelei este vitală pentru obținerea aromelor potrivite. Finețea și cantitatea cafelei 
măcinate depind de metoda specială de preparare dată și capacitatea coșului de filtrare. Finețea cafelei 
măcinate poate varia de la granulație mai fină (de exemplu, cafea turcească), până la foarte brută (espresso 
francez).Dacă porția de cafea (grame) este aceeași, cu cât granulația este mai fină, cu atât mai lent o va 
măcina râșnița. 
 
În cazul în care cafeaua este măcinată prea fin pentru metoda specială de preparare, cafeaua va fi extrasă 
excesiv și va avea ca rezultat un gust amar. Cafeaua măcinată la o granulație prea mare are ca rezultat o 
cafea acidă/acră. În plus, în ultimul caz, cafeaua produce rezultate slabe, devine „umedă”. 
 
Există mai multe niveluri de finețe a granulației pentru a obține rezultatul adecvat. În același timp, vom 
obține un rezultat final consistent în intervalul dat, care este esențial pentru un rezultat final satisfăcător. 
 

DESCRIERE 
 

 
A. Capac recipient boabe 
B. Recipient boabe 
C. Cuțit superior detașabil 
D. Inel de setare a fineții 
granulației  
E. Panou de comandă 
F. Buton temporizator 
G. Corpul aparatului 
H. Ecran LED 
I. Buton setare 
J. Buton START/STOP  
K. Periuță 
L. Capac cutie depozitare 
cafea măcinată 
M. cutie depozitare cafea 
măcinată 

 
Atenție： 
Mod de economisire a energiei: Dacă râșnița nu este utilizată mai mult de 3 minute, aceasta va trece 
automat la modul de economisire a energiei. Pentru a debloca acest mod, apăsați oricare dintre butoane.  

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Înainte de a utiliza râșnița pentru prima dată, ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă moale și umedă. Spălați cutia 
de depozitare a cafelei măcinate (M) și partea de sus a acesteia (L) cu apă caldă și detergent și apoi clătiți cu apă 
rece și curată. Este foarte important să le lăsați să se usuce complet după aceea. 

 



REGLAREA RECIPIENTULUI PENTRU BOABE 
Îndepărtarea recipientului pentru boabe 
1. Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de cafea de la priza de perete. 

2. Apăsați butonul de eliberare a recipientului pentru boabe, simbolul se găsește pe partea opusă

 

3. Între timp, cu cealaltă mână, rotiți recipientul în sens invers acelor de ceasornic, până când simbolul

ajunge în aceiași poziție cu simbolul . 
 
Înlocuirea recipientului pentru boabe 
1. Asigurați-vă că lama (cuțitul)râșniței este adecvat de curată. Dacă nu este curată, curățați lama cu peria de 

curățare prevăzută.  

2. Setați simbolul la baza simbolului de pe recipientul pentru boabe,  

3.Apăsați butonul de eliberare a recipientului pentru boabe în partea opusă a simbolului

 
 
 
 



4. Cu cealaltă mână, rotiți recipientul în sensul acelor de ceasornic, până când simbolul va fi î aceiași poziție 

cu simbolul ,  
 
Notă: Dacă recipientul pentru boabe nu este setat corect, râșnița nu va porni. 
Notă: Recipientul pentru boabe este blocat cu un dispozitiv de blocare situat în recipient, drept o caracteristică 

convenabilă. Acest lucru ajută la îndepărtarea recipientului cu pierderi cât mai reduse și în mod curat. 
 
 

SETAREA FINEȚII GRANULAȚIEI CAFELEI MĂCINATE 

 
1. Verificați dacă recipientul pentru cafea și partea de sus a acestuia sunt în stare adecvată. 
2.Îndepărtați partea superioară a recipientului pentru boabe și umpleți recipientul cu boabe de cafea. 

Închideți capacul și apoi puteți seta granulația dorită. 

 

3. Acest aparat are 31 de setări de finețe a granulației. Pentru a ajusta, rotiți recipientul în direcția dorită, de 
la setările fine la cele mai brute, în funcție de metoda de preparare pe care doriți să o utilizați. 

,  

Notă: măcinarea fină trebuie efectuată numai cu motorul pornit, în caz contrar boabele de cafea din râșniță 
pot provoca o avariere a aparatului. 

 
 



SETĂRI DE GRANULAȚIE RECOMANDATE 

Mod de 
preparare 

Cafea 
turcească 

Espresso Sifon Cafea la ibric 
Cafea 

picurată 
French 
Press 

 

    
 

Finețea 
granulației 

Fină Mediu fină Medie Medie Mediu brută Brută 

Grad setat 1-2 3-5 6-10 11-20 17-25 26-31 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 
1. Panou de comandă 

 
  

2. Utilizarea butoanelor 
 
Unitatea este prevăzută cu 3 butoane de funcție: 

 
- Setarea volumului cănii, setarea implicită fiind de la 1 la 10 căni. 

 
- Setarea timpului de măcinare, unde setarea implicită este de 5 secunde. Valoarea setată 

poate varia de la 1 la 10 secunde. 

 
- Buton de pornire/oprire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucțiuni 
 

1. Adăugați cantitatea potrivită de cafea în recipientul pentru boabe. 
2.Setați finețea corespunzătoare de măcinare pentru metoda de preparare selectată. 
3. Conectați râșnița de cafea la sursa de alimentare, iar după ce ați făcut acest lucru, unitatea va emite un 
sunet de vibrație, iar afișajul LED va afișa „01”, ceea ce înseamnă că veți intra în „modul cană” și aparatul 
va dispensa o porție pentru o cană de cafea. 

 4. Buton cană.  
Când apăsați butonul „Cană”, pe afișajul LED va apărea textul „01”. 
Setarea implicită este de 1-10 căni, apăsați acest buton până ajungeți la cantitatea dorită. Se adaugă câte 1 

cană la fiecare apăsare a butonului. Când ați ajuns la cantitatea dorită, apăsați butonul „start” și atunci 
râșnița de cafea va măcina cantitatea setată. Dacă totuși doriți mai puține porții, apăsați din nou butonul 
„start/stop”, iar procesul de măcinare se va opri. 

5. Buton setare timp de măcinare.  
Când apăsați butonul „finețea granulației de măcinare”, afișajul LED va afișa „5.0”, ceea ce înseamnă că 
fiecare măcinare pentru o porție va însemna „5.0” secunde. 
   Apăsați o dată pentru a adăuga încă 0,5 secunde. Valoarea reglabilă poate varia de la 1,0 secunde la 10 
secunde. După setarea timpului de măcinare dorit, valoarea clipește de 3 ori și este salvată. Iar cu butonul 
„cană” puteți seta de câte ori doriți aceiași cantitate de cafea măcinată. 
Acest lucru înseamnă că, dacă, să presupunem, timpul de măcinare este setat la 6 secunde și selectați porții 
pentru două căni, aparatul va măcina timp de 12 secunde. 

6. Buton start/stop  
După ce ați selectat cantitatea de căni dorite, apăsați butonul „Start/Stop” pentru a începe măcinarea. 
Dacă totuși doriți să opriți măcinarea cafelei, apăsați din nou butonul „Start/Stop”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Curățarea cuțitelor de măcinare conice 
Curățarea regulată a cuțitelor va ajuta la menținea duratei de funcționare a râșniței de cafea și la menținerea unei 

calități corespunzătoare de măcinare. 

 
 

 
 

 

 

 

 

1. Deblocarea recipientului pentru boabele de cafea. 

2. Îndepărtarea boabelor de cafea din recipient. 

3. Fixarea recipientului pentru boabe. 

4. Se va măcina până când toată cafeaua rămasă în recipient a fost măcinată. 

5. Acum îndepărtați recipientul pentru boabe. 

6. Îndepărtarea cuțitului superior. 

7. Curățarea cuțitului superior folosind periuța furnizată. 

8. Curățarea cuțitului inferior folosind periuța furnizată. 

9. Curățați orificiului de eliminare a cafelei folosind periuța furnizată. 

10. Reașezarea fină a cuțitului superior. 

11. Fixarea cuțitului superior. 

12. Reglați recipientului pentru boabe în poziția corectă. 

13. Fixarea recipientului pentru boabe.  



IMPORTANT! 
 
Pentru ca aparatul să funcționeze corect: 
■ Capacul recipientului pentru boabe trebuie să fie complet fixat pe aparat. 
■ Capacul recipientului de depozitare a cafelei măcinate trebuie să fie pe aparat și să fie așezat corespunzător. 
■ Aparatul este protejat împotriva supraîncălzirii. Când aparatul se supraîncălzește, funcția de siguranță se 

oprește automat. În acest caz, așteptați cel puțin 30 de minute înainte de a porni aparatul din nou. 
 
 

Întreținere 
 
■ Pentru a păstra aroma cafelei, nu păstrați mult timp cafeaua în recipientul de depozitare. 
■ Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a-l curăța sau a efectua întreținerea. 
■ Nu așezați niciodată aparatul și cablul electric al acestuia sub apă curentă sau în orice alt lichid. 
■ Nu folosiți produse de curățat abrazive sau acide pentru a curăța aparatul. 
■ Recipientul pentru boabe, recipientul pentru cafeaua măcinată și capacele acestora pot fi spălate în apă caldă cu săpun. 

Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă să îndepărtați după aceea reziduurile cu apă curată. 

■ Pentru a îndepărta cuțitul superior, apucați râșnița în partea superioară și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.

 

■ Curățarea cuțitului superior cu ajutorul periuței.  
■ Curățați interiorul recipientului pentru boabe cu o cârpă curată și moale. 
■ Pentru a așeza la loc cuțitul superior, așezați în poziția corectă perechea superioară de cuțite și rotiți-o în sensul 

acelor de ceasornic,astfel încât cuțitele să fie în poziția corectă, și, de asemenea, cele două cuțite trebuie să fie 
curate. 

 
 



SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR FRECVENTE 
COD DE EROARE PE 
ECRAN 

DESCRIEREA PROBLEMEI SOLUȚIONAREA PROBLEMEI 

E1  Recipientul pentru boabe nu este 
conectat deloc sau este conectat în 
mod inadecvat. 

Recipientul pentru boabe trebuie să fie 
înșurubat mai strâns pe unitate până 
când comutatorul-micro este apăsat. 
Când a avut loc acest lucru, mesajul de 
eroare E1 dispare. 

E2 Au avut loc mai mult de 5 procese de 
măcinare, moment în care aparatul se 
oprește pentru a se auto-proteja. 

Deconectați aparatul din priza de 
perete și așteptați ca motorul să se 
răcească. 

Motorul s-a supraîncălzit. Așteptați cel puțin 30 de minute pentru 
ca motorul să se răcească. 

 
Aparatul nu trebuie folosit de copii și trebuie să fie întotdeauna ferit de îndemâna copiilor. 
Aparatul poate fi folosit de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cele cu lipsă de 

experiență anterioară în utilizarea produsului. Cu toate acestea, acest lucru se poate face numai dacă sunt 
supravegheate și informate corespunzător cu privire la utilizarea aparatului. De asemenea, trebuie să înțeleagă 
potențialele pericole de utilizare a aparatului și instrucțiunile de siguranță necesare. 

 
 
Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. 

Eliminați produsul în conformitate cu categoria de deșeuri adecvată. 

 

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte 
deșeuri menajere. Acest lucru este necesar pentru a proteja natura și 
sănătatea umană. Aparatul trebuie eliminat doar în condiții controlate și 
piesele reciclabile ale acestuia trebuie reciclate. Contactați producătorul sau 
distribuitorul pentru o gestionare corectă a deșeului. 

 


