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 Confortul la îndemâna oricui 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Râşniţă de cafea 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
 Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. Folosiţi aparatul pe o suprafaţa plană, 

stabilă şi uscată. 
 Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau râşniţa în apă sau în alte lichide.  
 Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor. 
 Aparatul este prevăzut cu un sistem de siguranţă care previne pornirea fără capacul corect instalat la locul său. Nu încercaţi 

să păcăliţi acest sistem de siguranţă. Nu deschideţi capacul până ce nu s-a oprit complet cuţitul. 
 Verificaţi cuva interioară înainte de a folosi aparatul (să nu conţină obiecte străine). Atenţie, cuţitele sunt foarte ascuţite!  
 Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile.  
 Nu folosiţi aparatul pentru a măcina ingrediente dure, cum ar fi unt îngheţat, pâine întărită, carne congelată, etc. Nu încercaţi 

să măcinaţi orez sau cereale foarte dure, deoarece atât lamelele cât şi motorul aparatului pot suferi avarii serioase. Nu 
măcinaţi semiuleioase gen arahide, alune sau miez de nucă, deoarece acestea conţin o cantitate foarte mare de lichid. De 
asemenea, alimentele foarte uşoare pot afecta motorul aparatului, în cazul în care acesta se învârte în gol (de ex: biscuiţii). 

 Nu folosiţi continuu râşniţa. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 40 secunde de utilizare faceţi o pauză de circa 5 
minute. Nu folosiţi niciodată aparatul fără nimic în interior! Cuţitele se vor învârti prea repede, iar motorul se poate arde din 
cauza efortului. Atunci când măcinaţi frunze uscate, acţionaţi butonul de râşnire pentru 2-3 secunde. Amestecaţi conţinutul şi 
repetaţi procedeul până când atingeţi granulaţia dorită. 

 Nu umpleţi recipientul de măcinare mai mult decât este permis. Respectaţi gramajul recomandat dar şi volumul ce poate 
încăpea în cuvă. Nu forţaţi capacul pentru a îndesa conţinutul. 

 Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu 
utilizaţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul. 

 Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
 Nu folosiţi aparatul în exterior. 
 Nu atingeţi părţile în mişcare. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
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 Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi. 
 Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
 Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în 

instrucţiuni. Folosiţi aparatul pentru a măcina condimente sau boabe de o duritate asemănătoare cu cea a cafelei. 
 Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacităţi senzoriale şi mentale reduse, persoane lipsite 

de experienţă sau copii. În cazurile menţionate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile. 
 Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu poziţionaţi aparatul lângă aragaz, cuptor electric 

sau lângă alte aparate care încălzesc puternic. 
 Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 200 W 
Capacitate: 60 g 
Timp de utilizare: maxim 40 secunde pornit, 5 minute oprit. După 3 cicluri consecutive, pauza necesară este de 1 oră. 
Nivel zgomot < 79 dB(A) 
 

 
 
 
 
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! 
Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului 
înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui 
adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 
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DESCRIERE APARAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Capac 9. Locaş cordon alimentare 
2. Cuţit 10. Şurub 
3. Ornament fix 11. Picioruşe cauciucate 
4. Cuvă (container) inox 12. Întrerupător 
5. Întrerupător de siguranţă 13. Arc 
6. Corp aparat 14. Întrerupător (ON/OFF) 
7. Motor 15. Cordon de alimentare 
8. Panou inferior  
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UTILIZARE 
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţa plană, stabilă şi uscată. Verificaţi ca datele 
înscrise pe panoul inferior al aparatului să corespundă cu specificaţiile prizei 
la care se va conecta aparatul.  
Scoateţi capacul prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic (fig. 1). 
Umpleţi cuva râşniţei cu boabe de cafea (fig. 2). Nu umpleţi peste marcajul 
MAX marcat pe cuva râşniţei (se pot încărca maxim 60 de grame). Măcinaţi 
doar cantitatea necesară, pe care o veţi folosi imediat. 
NOTĂ: umplerea peste nivelul “MAX” poate duce la defectarea motorului! 
Poziţionaţi capacul pe râşniţă şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic, până 
auziţi click-ul sistemului de siguranţă (fig. 3). 
NOTĂ: aparatul este prevăzut cu un sistem de siguranţă care previne 
pornirea fără capacul corect fixat la locul său.  
Trageţi uşor de cordonul de alimentare, până obţineţi lungimea dorită pentru 
a-l conecta la priză. Introduceţi ştecherul într-o priză corespunzătoare (fig. 4). 
Râşniţa funcţionează în modul puls, butonul ON/OFF trebuie menţinut 
apăsat pentru a măcina, odată butonul lăsat, aparatul se opreşte (fig. 5). 
NOTĂ: Nu folosiţi continuu râşniţa! Motorul se poate supraîncălzi. După 
maximum 40 secunde de utilizare faceţi o pauză de circa 5 minute (pentru 
răcirea completă a motorului). 
Odată ce atingeţi granulaţia dorită, puteţi opri aparatul. Scoateţi-l din priză. 
Desfaceţi capacul şi turnaţi cafeaua măcinată (fig. 6). 
Nu folosiţi aparatul pentru a măcina alimente semiuleioase (gen arahide, 
alune sau miez de nucă) sau alimente foarte dure (orez, alimente îngheţate, etc.). De asemenea, alimentele foarte uşoare pot 
afecta motorul aparatului, în cazul în care acesta se învârte în gol (de ex: biscuiţii). 
Timpul necesar de măcinare va diferi în funcţie de cantitatea, tipul de cafea şi de preferinţele personale. Experimentaţi diferite 
tipuri de cafea şi de granulaţie pentru a vă adapta gustului Dvs. Nu depăşiţi cele 40 secunde de utilizare maximă, după care 
faceţi o pauză de 5 minute.  
NOTĂ: Nu folosiţi răşniţa consecutiv de mai mult de 3 ori. După fiecare ciclu de 3 măcinări consecutive (cu utilizare de maxim 
40 secunde şi pauze de minim 5 minute între măcinări) faceţi o pauză de 1 oră. 



 6

CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Fie că măcinaţi doar cafea, fie că folosiţi aparatul pentru mărunţirea mai multor produse, este foarte important să îl curăţaţi după 
fiecare utilizare. Resturile vechi de cafea pot afecta aroma şi prospeţimea celei râşnite ulterior.  
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză. Nu atingeţi cordonul de alimentare sau 
corpul râşniţei cu mâinile ude. 
Nu scuturaţi şi nu bruscaţi râşniţa de cafea atunci când doriţi să scoateţi resturile măcinate din interior. Şocurile, impactul cu o 
suprafaţă dură sau vibraţiile pot disloca părţile componente, astfel încât praful măcinat poate intra în interiorul aparatului. 
Curăţaţi cuva pentru cafea cu un serveţel de hârtie sau bumbac. Puteţi folosi un şerveţel umed, însă cu mare atentie! Interiorul 
râşniţei şi capacul vor fi complet uscate înainte de a fi depozitate. Folosiţi şerveţele fără miros, pentru a nu afecta aroma cafelei. 
Atenţie la lamele cuţitului de măcinare! Acestea sunt foarte ascuţite şi pot provoca răniri. 
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare. 
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide şi nici în maşina de spălat vase! 
Cordonul de alimentare se poate depozita în baza aparatului. Împingeţi cordonul uşor, pas cu pas, pentru a reduce lungimea 
acestuia. 
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi rece. 
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