it

A Setare pentru utilizarea cafelei râșnite
B Buton CALCAR
C Setare pentru intensitatea cafelei
D Buton TEMPORIZATOR
E Buton START
F Setare pentru numărul de cești
G Butoane H (ore) și M (minute)
H Ecran
I Afișaj nivel apă
J Capac rezervor apă
K Recipient pentru cafeaua boabe
L Inel râșniță
M Rezervor râșniță
N Selectare a gradului de râșnire
O Filtru oscilant
P Sistem anti-picurare
Q Perie de curățare

Manualul de utilizare corespunzător filtrului dumneavoastră de cafea

Stimate client.
Vă mulțumim că ați ales filtrul de cafea Melitta® AromaFresh cu râșniță integrată. Aceste instrucțiuni
de utilizare vă vor ajuta să vă familiarizați cu diferitele caracteristici ale aparatului dvs. și să aveți cea
mai plăcută experiență a cafelei.
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau aveți întrebări, contactați Melitta® sau accesați
pagina noastră de internet pe www.melitta.de
Sperăm să vă bucurați de noul dvs. filtru de cafea cu râșniță integrată.
Pentru siguranța dvs.

Aparatul respectă reglementările europene în vigoare.
Aparatul a fost testat și certificat de un institut de testare independent:

Vă rugăm să citiți toate observațiile referitoare la siguranță și instrucțiunile de utilizare. Pentru a
evita pericolele, trebuie să respectați observațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare. Melitta®
nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestora.
1. Observații de siguranță


Aparatul este destinat utilizării casnice pentru prepararea cafelei în cantități întâlnite în mod
normal în cadrul utilizării casnice. Toate celelalte utilizări contravin destinației sale și pot
duce la accidentări sau deteriorări. Melitta® nu își asumă nicio răspundere pentru
deteriorarea cauzată de utilizarea aparatului în alte moduri decât cele pentru care a fost
proiectat.



Aparatul nu trebuie ținut într-un dulap în timpul utilizării.



Conectați aparatul numai la o priză instalată corect.



Scoateți întotdeauna aparatul din priză dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de
asamblare, demontare sau curățare.



Plita se înfierbântă în timpul utilizării și rămâne fierbinte o perioadă îndelungată chiar și
după prepararea cafelei. Contactul cu plita poate produce arsuri, nu atingeți plita.



În timpul utilizării, componentele aparatului, de ex. plita și supapa de abur de la nivelul
filtrului, pot deveni foarte fierbinți. Evitați contactul cu aceste componente și cu aburii
fierbinți.



Nu deschideți filtrul în timpul preparării.



Asigurați-vă că nu intră în contact cu plita cablul de alimentare.



Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat cablul de alimentare.



Nu scufundați niciodată aparatul în apă.



Nu folosiți vasul de sticlă în cuptorul cu microunde.



Acest aparat poate fi utilizat de copiii care au vârsta de peste 8 ani, dacă sunt supravegheați
sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele
asociate cu aceasta. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de către copii
decât dacă au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Aparatul și cablul de alimentare nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor cu vârste sub 8 ani.



Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu aptitudini fizice, senzoriale sau mentale
limitate sau care au experiență sau cunoștințe limitate, dacă sunt supravegheate sau
instruite referitor la modul de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și au înțeles
pericolele implicate de utilizarea acestuia.



Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.



Înlocuirea cablului de alimentare și orice alte reparații trebuie efectuate numai de către
serviciul de asistență clienți Melitta® sau de către un atelier de reparații autorizat.

2. Înainte de prima utilizare


Asigurați-vă că tensiunea de alimentare din casa dvs. corespunde cu cea indicată pe eticheta
de identificare de la baza aparatului.



Introduceți aparatul în priză. Porțiunea neutilizată de cablu poate fi depozitată în bobina de
cablu (1).



Setați ora curentă folosind butoanele „H” și „M” (2). Acest proces poate fi accelerat dacă
țineți apăsat butonul respectiv. Lumina ecranului poate fi aprinsă sau stinsă ținând apăsat
butoanele H și M (2) mai mult de 2 secunde.



Toate aparatele sunt testate pentru funcționarea fără defecte atunci când sunt produse. E
posibil să mai rămână în aparat apă reziduală în urma acestui test. Clătiți aparatul de două
ori cu cantitatea maximă de apă în absența filtrului de cafea sau a cafelei măcinate pentru a-l
curăța. Pentru a face acest lucru, umpleți rezervorul de apă (6) până la marcajul nivelului de
10 căni, apoi apăsați setarea pentru utilizarea cafelei măcinate (15) și porniți aparatul (4).



Aparatul are multiple funcții pentru a vă oferi cea mai bună experiență a preparării cafelei,
fiind ușor de utilizat. Aceste funcții sunt detaliate mai jos.

3. Setarea durității apei
În funcție de duritatea apei, se poate acumula calcar în aparat. Acest lucru crește consumul de
energie al aparatului, deoarece depunerea de calcar pe elementul de încălzire poate împiedica
încălzirea apei în mod eficient. Pentru a evita deteriorarea aparatului, acesta trebuie să fie curățat
regulat. Mesajul de curățare vă va indica acest lucru. Dacă butonul CALC (3) este aprins în
permanență, acest lucru indică faptul că aparatul trebuie curățat. Aparatul este pre-setat pentru un
nivel ridicat al durității apei (nivelul 4). Puteți afla nivelul de duritate a apei din zona dvs.,
întrebându-vă furnizorul local de apă sau utilizând benzi de măsurare a durității apei disponibile în

magazine. Pentru o apă mai puțin dură, mesajul de curățare poate fi ajustat pentru o curățare mai
rară.


Țineți apăsat butonul CALC (3) și apăsând scurt butonul m (2) setați nivelul dorit al durității
apei. Duritatea aleasă va apărea apoi pe ecran



După ce ați stabilit nivelul dorit de duritate a apei, dați drumul butonului CALC. Setările dvs.
sunt acum salvate.



Setările și mesajul de pe ecran sunt afișate în tabelul de mai jos.

Setare duritate
o
dH
Mesaj ecran

I
<7o
1

II
7-14o
2

III
14-21o
3

IV
>21o
4

Vă rugăm să rețineți:


Duritatea apei nu poate fi programată în timpul pregătirii cafelei.



Ultimul nivel de duritate a apei selectat va rămâne memorat chiar și după ce ați scos cablul
din priză.

4. Setarea plitei
Menținerea cafelei pe plita încinsă afectează gustul cafelei dvs. Pentru a evita acest lucru, ar trebui
să vă bucurați de cafeaua proaspătă, bând-o cât mai curând după preparare. Încălzirea inutilă
consumă energie valoroasă. Aparatul este setat din fabrică pentru 40 de minute de încălzire. După
aceasta, plita încinsă se oprește automat. Acest timp poate fi modificat după cum este necesar:
•

Țineți apăsat butonul START (4) și apăsând scurt butonul M (2) setați intervalul dorit (20, 40
sau 60 de minute). Intervalul de încălzire va fi afișat pe ecran (2).

•

După ce ați setat timpul de încălzire dorit, dați drumul butonului. Setarea dvs. este acum
salvată.

•

Ultima setare aleasă va rămâne memorată chiar și după ce ați scos cablul din priză.

5. Prepararea cafelei
Pentru o cafea aromată și un filtru adecvat suportului filtrului, vă recomandăm să folosiți filtre de
cafea Melitta® de dimensiunea 1x4®.
•

Asigurați-vă că este conectat cablul de alimentare.

•

Deschideți capacul rezervorului de apă (5).

•

Turnați cantitatea necesară de apă rece în rezervorul de apă folosind recipientul din sticlă.
Puteți selecta numărul dorit de cești (2/4/6/8/10) cu ajutorul marcajelor de nivel de pe
rezervor (6).

•

Închideți capacul rezervorului de apă și așezați recipientul din sticlă cu capacul închis în
aparat.

•

Setați numărul de cești (7) pentru cantitatea de apă din rezervorul de apă (6). Numărul de
cești este afișat pe ecran (2).

Observație: Asigurați-vă că numărul de cești selectat corespunde cantității de apă din recipientul de
apă (8). Vă rugăm să rețineți că toată apa din rezervorul de apă este folosită pentru pregătirea
cafelei. Dacă numărul de cești și cantitatea de apă nu corespund între ele, atunci acest lucru poate
avea ca rezultat faptul că nu veți obține aroma de cafea dorită.

5.1 Utilizarea cafelei boabe
•

Când recipientul pentru boabe este complet plin, puteți prepara suficientă cafea pentru 10
căni de 2 sau de 3 ori. Boabele de cafea prăjite își pierd aroma. Umpleți recipientul doar cu
destule boabe pentru utilizarea pe parcursul câtorva zile.

•

Deschideți capacul recipientului pentru boabe și completați cu cafea boabe (9). Apoi
închideți capacul.
Observație: Pentru a asigura funcționarea perfectă a râșniței, nu folosiți boabe de cafea
caramelizate. Nu puneți cafea măcinată în recipientul pentru boabe.

•

Deschideți filtrul oscilant (10) către stânga.

•

Pliați un filtru de cafea Melitta® 1x4® de-a lungul cusăturilor în relief și așezați-l în suportul
filtrului (11). Folosiți mâna pentru a apăsa filtrul pe poziție pentru a vă asigura că se
potrivește corect.

•

Rotiți filtrul înapoi pe aparat. Un clic sonor indică faptul că filtrul este în poziția corectă.

•

Rotiți butonul de râșnit (12), pentru a selecta nivelul de râșnire dorit (de la fin la grosier).
Butonul de râșnire vă permite să selectați una dintre cele 3 setări diferite. Este posibilă și
selecția dintre simboluri. Setarea „fină” este pentru cafea standard. Această setare poate
oferi cafelei un gust ușor amar. Dacă este selectată o setare mai grosieră, cafeaua va fi mai
puțin amară.

•

Apăsați butonul pentru a selecta intensitatea cafelei (13). Intensitatea selectată este afișată
pe ecran (2). O boabă de
cafea
reprezintă o intensitate mică, două boabe
reprezintă o intensitate medie și trei boabe
reprezintă o intensitate mare.

•

Porniți aparatul cu ajutorul butonului de pornire ON/OFF (4). Va începe pregătirea cafelei și
LED-ul verde va clipi intermitent.
Observație: Aparatul are o funcție de siguranță a râșniței, care protejează râșnița împotriva
deteriorărilor provocate de obiectele străine care pot exista printre boabele de cafea. Dacă
auziți un zgomot puternic, necunoscut în timpul procesului de râșnire, opriți aparatul (4) și
curățați râșnița în modul descris la punctul 7.

•

Când cafeaua este gata, butonul LED verde (4) este aprins, dar nu mai clipește. Plita fierbinte
menține cafeaua caldă și se oprește automat după intervalul selectat (consultați punctul 4).
Acest lucru evită utilizarea inutilă a electricității și economisește energie. Desigur, puteți opri
manual aparatul în orice moment.

•

Sistemul anti-picurare (14) previne scurgerea cafelei atunci când scoateți recipientul din
aparat.

•

Filtrul de cafea folosit poate fi eliminat simplu și rapid utilizând suportul filtrului detașabil.

5.2 Utilizarea cafelei râșnite
•

Pentru a utiliza cafea râșnită, selectați setarea pentru cafea râșnită (15).

•

Deschideți filtrul oscilant către stânga (10).

•

Pliați un filtru de cafea Melitta® 1x4® de-a lungul cusăturilor în relief și așezați-l în suportul
filtrului (11). Folosiți mâna pentru a apăsa filtrul pe poziție pentru a vă asigura că se
potrivește corect.

•

Puneți cafeaua râșnită în filtrul de cafea. Cantitatea de cafea pe care o utilizați depinde de
gustul personal. Vă recomandăm să folosiți 6-8g de cafea măcinată pentru o ceașcă.

•

Rotiți filtrul înapoi pe aparat. Un clic sonor indică faptul că filtrul este în poziția corectă.

•

Porniți aparatul cu ajutorul butonului de pornire ON / OFF (4). Va începe pregătirea cafelei și
LED-ul verde va clipi intermitent.

•

Când cafeaua este gata, butonul LED verde (4) este aprins, dar nu mai clipește. Plita fierbinte
menține cafeaua caldă și se oprește automat după intervalul selectat (consultați punctul 4).
Acest lucru evită utilizarea inutilă a electricității și economisește energie. Desigur, puteți opri
manual aparatul în orice moment.

•

Sistemul anti-picurare (14) previne scurgerea cafelei atunci când scoateți recipientul din
aparat.

•

Filtrul de cafea folosit poate fi eliminat simplu și rapid utilizând suportul filtrului detașabil.

6. Funcția de temporizare
Aparatul este dotat cu un TEMPORIZATOR. Acest lucru vă permite să începeți prepararea automată a
cafelei la ora selectată.
•

Pregătiți aparatul conform punctului 5. „Prepararea cafelei”, fără a apăsa butonul de pornire
ON/OFF (4).

•

Pentru a seta ora de pornire dorită, țineți apăsat butonul TIMER (16). Prima dată când o
setați, indicatorul de timp și simbolul ceasului vor clipi pe ecran (2). Setați ora de pornire
dorită apăsând în mod repetat butoanele H și M (2). Acest proces poate fi accelerat dacă
țineți apăsat butonul respectiv.

•

După două secunde de la eliberarea butonului TIMER, ora curentă va fi afișată din nou. Ora
de pornire selectată este salvată până când este selectată o altă oră sau aparatul este scos
din priză.

•

Apăsarea scurtă a butonului TIMER (16) activează funcția de temporizare pentru prepararea
automată a cafelei. Ora de pornire setată apare pe ecran (2). Se vor aprinde simbolul
ceasului de pe ecran (2) și LEDul alb (16).

•

Aparatul începe să pregătească cafeaua în mod automat la ora setată.

•

Dacă nu scoateți aparatul din priză sau nu programați o nouă oră de pornire, atunci ora
setată anterior este salvată.

•

Funcția de TEMPORIZARE poate fi dezactivată oricând prin apăsarea butonului TIMER (16).
LED-ul alb (16) și simbolul ceasului  nu vor mai fi aprinse.

7. Curățare și întreținere
Curățare externă
•

Carcasa și rezervorul de apă pot fi curățate cu o cârpă moale și umedă.

•

Recipientul și capacul de sticlă și suportul filtrului pot fi spălate în mașina de spălat vase.

•

Plita poate fi curățată cu o cârpă moale și umedă când este rece.

Pentru cea mai aromată cafea, vă recomandăm să curățați în mod regulat recipientul pentru boabe,
râșnița și rezervorul pentru cafea măcinată. Acest lucru se face cu ușurință atunci când recipientul
pentru boabe și râșnița sunt complet goale.
Scoaterea recipientului pentru boabe

•

•
•

•

- Rotiți recipientul pentru boabe în sens invers acelor de ceasornic până când indicatoarele
triunghiulare sunt aliniate (17).
- Scoateți recipientul pentru boabe din aparat și goliți-l complet.
Puneți recipientul pentru boabe la loc:
- Aliniați indicatoarele triunghiulare (17).
- Apăsați ușor pe recipientul pentru boabe și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când
face clic.
Puneți un filtru de cafea în suportul filtrului (11).
Goliți râșnița complet:
- Reglați aparatul la 2 căni (7) și o intensitatea de o boabă de cafea (13).
- Apăsați butonul de pornire ON/OFF (4) și lăsați aparatul să râșnească până se golește.
- După râșnire, folosiți butonul ON/OFF pentru a opri aparatul.
Scoateți din nou recipientul pentru boabe după cum este descris mai sus.

Curățarea râșniței

•

- Rotiți selectorul nivelului de râșnire în poziția „Open” (18).
- Ridicați suportul și scoateți inelul râșniței din râșniță (19).
- Curățați râșnița cu peria de curățare pusă la dispoziție (20).
- Pentru a elimina complet reziduurile de cafea măcinată vă recomandăm să folosiți un
aspirator.
Deschideți filtrul oscilant și aruncați filtrul de cafea (10).

Curățarea rezervorului pentru cafea râșnită:

•
•
•

- Ținând aparatul cu ambele mâini, așezați-l cu grijă pe spate.
- Acum puteți curăța mai întâi zona de deasupra filtrului oscilant cu ajutorul periei și cu o
cârpă umedă.
- Pentru a deschide rezervorul pentru cafea râșnită (21) țineți apăsat butonul pentru cafea
râșnită (15) timp de 5 secunde.
- Clapeta rezervorului pentru cafea râșnită se va deschide, iar rezervorul poate fi curățat cu
ajutorul periei.
- Pentru a închide clapeta rezervorului pentru cafea râșnită, țineți apăsat butonul pentru
cafea râșnită (15) timp de 5 secunde.
- Puneți filtrul oscilant (10) la loc și puneți aparatul în picioare.
Puneți inelul râșniței (19) la loc și închideți din nou suportul.
Rotiți butonul nivelului de râșnire înapoi în poziția pentru râșnire (18).
Puneți la loc recipientul pentru boabe, după cum este descris mai sus.

Decalcifiere
În funcție de duritatea apei pe care ați setat-o (consultați punctul 3), aparatul ar trebui să fie
decalcifiat de îndată ce se aprinde indicatorul CALC (3).
• Măsurați lichidul de decalcifiere conform instrucțiunilor producătorului și turnați-l în
rezervorul de apă. Vă recomandăm să folosiți Melitta® Anti Calc Filter Café Machines.
• Apăsați scurt butonul CALC (3). LED-ul roșu va începe să clipească (3).
• Ora curentă și „CALC” vor apărea alternativ pe ecran (2).
• Procesul de decalcifiere se desfășoară automat. Pentru a elimina o calcifiere abundentă,
procesul de decalcifiere durează aproximativ 25 de minute.
• Atenție: numai prin derularea completă a procesului de decalcifiere se pot elimina toate
depozitele de calcar. Doar atunci se va stinge LED-ul Calc (3). Prin urmare, procesul de
decalcifiere nu trebuie întrerupt.
• După finalizarea procesului de decalcifiere, lumina butonului CALC (3) se va stinge. Aparatul
se va opri automat.
• Pentru a îndepărta complet depunerile apărute în urma decalcifierii, aparatul trebuie clătit
de două ori cu cantitatea maximă de apă fără cafea, după ce procesul de decalcifiere s-a
încheiat. Procedați așa cum este descris la punctul 2.

•

•
•

8. Observații referitoare la eliminare
Aparate etichetate cu Evacuați sau reciclați conform prevederilor sau reglementărilor locale.
Produsul nu trebuie evacuat la deșeurile menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive pentru mediu sau
sănătatea umană, cauzate de evacuarea necontrolată a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea
sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați
distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării în condiții sigure de mediu.
Nu lăsați la îndemâna copiilor, deoarece componente ale acestora pot dăuna copiilor în caz de înghițire.
Produsele sunt realizate din materiale reciclabile de calitate superioară.

RO

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE
Operatiunile de intretinere periodica a aparatului achizitionat nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o utilizare
la parametri de calitate a aparatului achizitionat conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor in timp,
zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu afecteza functionarea acestuia nu
reprezinta neconformitati ca si uzura normală din cauza vârstei sau utilizării (dacă este cazul).
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanția își produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în
Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se va face de catre unitatea autorizata de acesta in
concordanta cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.
CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI ( se regasesc in Certificatul de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la
vanzator)
Asigurarea aducerii produsului corect utilizatla conformitate in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte
normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care,
neindeplinite, pot duce la pierderea acestui drept.
Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate, produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de achizitie
(factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile
de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau
componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor din certificatul de garantie pierd acest drept fiind
considerate parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interventiile in vederea repararii (care necesita
introducerea aparatului in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate de catre producator vor conduce la
scoaterea produselor din garantie.
Vanzatorul nu este responsabil pentru accidentele de orice natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat cu
alte dispozitive.
Utilizarea corecta necesita respectarea cu strictete a instructiunilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta,
manipularea, depozitarea si punerea in functiune. Produsele utilizate incorect si in dezacord cu respectivele ,,Conditii de
Utilizare” , nu fac obiectul garantiei.
Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori , materiale de constructii, pulberi sau la temperaturi extreme.
Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la
acestea:
- deterioarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;
-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale
componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura,introducerea unor corpuri straine dure in aparat;
- lipsa unor elemente constructive;
- defectari prin expunerea la temperaturi extreme( incendii sau inghet ), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau
pulberi in interiorul aparatului;
-urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator( aceste
dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de constructii, noroi, murdarie, resturi vegetale sau corpuri dure care au
dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice (depuneri de substante dure nespecifice, calcar sau
solidificarea de resturi organice peste limitele normale care indica necuratarea aparatului, folosirea incorecta sau in medii
nerecomandate.

- utilizarea aparatului prin folosirea altor materii prime decat cele indicate in prezentul manual
sau fara folosirea unor componente.
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructiunilor din
manual sau datorata utilizarii de detergenti sau substante chimice nerecomandate de producator sau vadit
necorespunzatoare in vederea curatarii sau decalcifierii .
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, sau
orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea unor
dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de
utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord
evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale.
Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind
dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi
completat prin apelarea serviciului tehnic. Utilizarea aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat
cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta
intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice
mentionate in documentatia tehnica duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la accidente pentru care
producatorul si distribuitorul local nu sunt responsabili.
Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma ,,Constatarii
Tehnice” facute de service vor fi reparate contra cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce este instiintat
de costul total al interventiei.
Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale.
Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii
documentelor de achizitie .
Colectarea și procesarea datelor
Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor L.G. 677/2001 cu modificarile ulterioare privind garantarea si
protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si
privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, de exemplu, în baza unei sentințe,
unei citații, unui mandat sau unei solicitări oficiale institutionale.

Produsele Dyson sunt realizate din materiale reciclabile de calitate superioară, va rugam reciclati.

EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria
D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice ) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari
ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu
deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un
impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor
naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit
returnarea și colectarea selectiva.
Nu aruncaţi niciodată aparatul în foc. Nu aşezaţi niciodată dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu
microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire pot exploda. Nu utilizati aparatul în medii potenţial explozive sau în
apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanţe chimice.
Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări
AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea
produsului, prejudicii materiale și/sau personale
AVERTIZARE: În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care
nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților. Nu încercați să utilizați aparatul cu
orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate. Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice,
pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea
componentelor și pieselor electronice. Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este
interzisa, poate cauza răniri grave. Nu lăsați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice
la îndemâna copiilor.
* Declinarea responsabilității
Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei
declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare
corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare
la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea
incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc., vanzatorul nu își asumă nicio răspundere.
În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vanzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a
angajamentului. Dacă aveți orice întrebări despre aparatul dvs. apelați Linia de asistență Restart Service mentionata in
certificatul de garantie al produsului și indicați detaliile legate de locația și data achiziției aparatului.
Specialiștii noștri instruiți de la Linia de asistență vor putea răspunde telefonic la majoritatea întrebărilor.
Garanția este acordata conform certificatului de garantie.

