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SIGURANŢĂȘIINSTALARE_________________

Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
manualul de utilizare înainte de 
a folosi acest aparat! Respectaţi 
toate instrucţiunile de siguranţă 
pentru a evita deteriorarea 
aparatului datorată utilizării 
necorespunzătoare!
Păstraţi manualul de utilizare 
pentru referinţe ulterioare. În 
cazul în care acest aparat va 
fi cedat unei terţe părţi, acest 
manual de instrucţiuni trebuie, 
de asemenea, predat împreună 
cu aparatul.

 █ Acest aparat este destinat 
ut i l izări i  exclusive în 
gospodărie. Nu este destinat 
utilizării profesionale în:

- bucătării destinate personalului 
din magazine, birouri și alte 
medii de lucru,
- ferme,
- clienţii hotelurilor, motelurilor și 
altor medii rezidenţiale;
- mediu hotelier.

 █ Nu folosiţi aparatul în baie.
 █ Verificaţi dacă tensiunea de 
alimentare de pe etichetă 
corespunde celei caracteristice 
sursei locale de alimentare. 
Singura modalitate de a 
deconecta aparatul de la 

reţea este prin îndepărtarea 
ștecherului din priza de perete.

 █ Pentru protecţie suplimentară, 
acest aparat trebuie conectat 
la un întrerupător de protecţie 
împotriva defecţiunilor de uz 
casnic, care nu depășește 30 
mA. Consultaţi un electrician 
pentru indicaţii suplimentare.

 █ Nu scufundaţi aparatul, cablul 
de alimentare sau ștecherul 
în apă sau în alte lichide. Nu 
menţineţi aparatul sub fluxuri 
de apă curentă și nu curăţaţi 
nici o piesă componentă a 
acestuia în mașina de spălat 
vase. Doar coșul filtrului și 
vasul de sticlă al cafetierei pot 
fi curăţate în siguranţă în raftul 
superior al mașinii de spălat 
vase sau cu apă și lichid de 
spălare.

 █ Înainte de a părăsi încăperea, 
deconectaţi fișa de alimentare 
după folosirea aparatului, 
înainte de a curăţa aparatul 
sau la apariţia oricărei erori. 
Nu deconectaţi fișa prin 
smulgerea cablului.

 █ Nu strângeţi, nu îndoiţi cablul 
de alimentare și nu îl frecaţi 
de muchii ascuţite, pentru a 
preveni deteriorarea acestuia.
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 █ Menţineţi cablul de alimentare 
departe de suprafeţele fierbinţi 
și de flăcări deschise.

 █ Nu utilizaţi aparatul cu un 
prelungitor.

 █ Nu utilizaţi niciodată aparatul 
dacă cablul de alimentare sau 
aparatul sunt deteriorate.

 █ Aparatele de uz casnic 
G RU N D I G  re s p e c t ă 
standardele de siguranţă 
aplicabile, astfel încât dacă 
aparatul sau cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie reparat sau 
înlocuit de un centru de service 
autorizat pentru evitarea 
oricărui pericol. Lucrările de 
reparaţii defectuoase sau 
necalificate pot fi periculoase 
și pot provoca riscuri pentru 
utilizatori.

 █ Nu dezasamblaţi aparatul 
în nici o circumstanţă. Nu 
sunt acceptate pretenţii de 
garanţie pentru pagube 
cauzate de manipularea 
necorespunzătoare.

 █ Păstraţi întotdeauna aparatul 
și cablul acestuia la îndemâna 
copiilor cu vârsta mai mică de 
8 ani.

 █ Acest aparat poate fi utilizat 
de către copiii cu vârsta de cel 
puţin 8 ani și de persoanele cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau cu lipsă de 
experienţă și cunoștinţe dacă 
au fost supravegheate sau 
instruite cu privire la utilizarea 
aparatului într-un mod sigur, 
astfel încât să înţeleagă 
pericolele implicate. Curăţarea 
și întreţinerea aparatului nu 
vor fi efectuate de către copii 
decât dacă au vârsta mai 
mare de 8 ani și se află sub 
supravegherea unui adult.

 █ Copiii nu se pot juca cu 
aparatul.

 █ Înainte și după folosirea 
aparatului pentru prima 
dată, curăţaţi cu atenţie toate 
părţile care intră în contact 
cu apă sau cafea. Consultaţi 
detaliile complete în secţiunea 
„Curăţare și întreţinere”.

 █ Uscaţi aparatul și toate 
accesoriile înainte de a-l 
conecta la sursa de alimentare 
și înainte de a atinge orice 
piesă.

 █ Nu operaţi și nici nu puneţi 
nici o parte a acestui aparat 
pe sau în apropierea unor 

SIGURANŢĂȘIINSTALARE_________________
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SIGURANŢĂȘIINSTALARE_________________

suprafeţe fierbinţi, cum ar fi 
un arzător de gaz, plită sau 
cuptor încălzit.

 █ Nu folosiţi aparatul pentru nimic 
altceva decât pentru scopul 
pentru care a fost indicat în 
manualul de utilizare. Aparatul 
de cafea este proiectat pentru 
prepararea cafelei. Nu utilizaţi 
aparatul pentru a încălzi alte 
lichide sau mâncăruri păstrate 
în conserve, borcane și 
îmbuteliate.

 █ Orice utilizare incorectă ar 
putea determina vătămări 
potenţiale.

 █ Nu folosiţi niciodată aparatul 
în sau în apropierea locurilor și 
materialelor combustibile sau 
inflamabile.

 █ Operaţi aparatul numai cu 
piesele livrate.

 █ Utilizaţi întotdeauna aparatul 
pe o suprafaţă stabilă, plată, 
uscată și nealunecoasă.

 █ Asiguraţi-vă că nu există niciun 
pericol ca cablul de alimentare 
să poată fi tras accidental 
sau că cineva ar putea să se 
oprească atunci când aparatul 
este în uz.

 █ Nu mutaţi aparatul în timp ce 

în recipientul de sticlă există 
lichid fierbinte sau dacă apa-
ratul este încă fierbinte.

 █ Nu manipulaţi capacul sau 
coșul filtrului în timpul proce-
sului de fabricare a băuturii.

 █ Nu umpleţi niciodată apara-
tul cu lichid deasupra indica-
torului de nivel maxim. Dacă 
acesta este umplut deasupra 
nivelului maxim, apa va curge 
din aparat prin scurgerea de 
siguranţă.

 █ Nu folosiţi niciodată aparatul 
dacă nu se prepară cafea sau 
nu se încălzește lichidul.

 █ Umpleţi aparatul doar cu apă 
potabilă rece și proaspătă.

 █ Aparatul nu ar trebui să 
funcţioneze cu un temporiza-
tor de ceas extern sau cu un sis-
tem separat de telecomandă.

 █ Utilizaţi vasul de sticlă numai 
cu aparatul de cafea.

 █ Nu folosiţi niciodată aparatul 
fără apă.

 █ Nu folosiţi o cană de sticlă 
crăpată sau o cană de sticlă 
cu un mâner slăbit.

 █ Nu folosiţi aparatul cu mâinile 
umede sau ude.

 █ Placa de încălzire este fier-
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Dragă client,

Felicitări pentru achiziţionarea noii dvs. cafetiere 
programabile GRUNDIG KM 7680.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele manua-
lul de utilizare pentru a vă bucura pe deplin de 
calitatea produsului dumneavoastră Grundig pe 
o perioadă îndelungată de timp.

Oabordareresponsabilă!
GRUNDIG se concentrează asu-
pra condiţiilor de muncă sociale 
convenite contractual, cu salarii 
corecte atât pentru angajaţii in-
terni, cât și pentru furnizori. De ase-
menea, acordăm o mare 

importanţă utilizării eficiente a materiilor prime

având în vedere reducerea continuă a deșeurilor 
de plastic în fiecare an. În plus, toate accesoriile 
noastre sunt disponibile timp de cel puţin 5 ani de 
la achiziţionarea oricărui produs.

Pentru un viitor care merită trăit.

Pentru cele mai bune motive. Grundig.

Descriereprodus
Consultaţi figura de la pagina 3.

A  Container anti-stropire  

B  Rezervor de apă / Capac coș filtru

C  Indicator nivel apă / Rezervor de apă

D  Buton aromă 

E  Buton program  

F  Buton pornire automată 

G  Afișaj

H  Setare oră 

I  Setare minute

J  Buton pornit / oprit

K   Recipient de sticlă  

L  Placă de încălzire 
M   Unitate de bobinare a cablului

      (sub unitatea de bază)

Accesorii
N    Coș de filtrare anti-picurare t

O    Măsură pentru cafea

PREZENTAREGENERALĂ___________________

binte după utilizare. Vă 
rugăm să nu atingeţi elemen-
tul de încălzire imediat după 
utilizare. Așteptaţi până se 
răcește.
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Preparare
Atenţie

 █ Prima utilizare: Utilizaţi aparatul cel puţin 4 
cicluri ori fără a adăuga cafea.

 █ Urmaţi pașii 1 și 6 - 11 din secţiunea „Prepa-
rare cafea”.

1Îndepărtaţi toate ambalajele și materialele 
autocolante și dezinstalaţi-le în conformitate 
cu reglementările legale aplicabile.

2Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, 
curăţaţi cu atenţie toate piesele care intră în 
contact cu apa. Consultaţi detaliile complete 
în secţiunea „Curăţare și întreţinere”.

3Asiguraţi-vă că aparatul este așezat într-o 
poziţie verticală și pe o suprafaţă stabilă, 
plată, curată, uscată și nealunecoasă.

Prepararecafea
1Deschideţi capacul rezervorului de apă / 

coșul filtru B  și completaţi apa până la nivelul 
„max”. 

Notă
 █ Cantitatea de cafea va fi cu 10% mai mică 

decât apa adăugată în rezervor, deoarece 
va fi absorbită de cafeaua din coș și de filtru. 
Scala de pe vasul de sticlă indică numărul 
de cupe de cafea, de ex. = 4 cupe. Pen-
tru obţinerea unui gust perfect de cafea, se 
recomandă utilizarea aparatului pentru cel 
puţin 4 căni de cafea.

 █ Folosiţi numai apă potabilă curată, rece și 
proaspătă.

 █ Gaura de scurgere de pe partea din spate 
a rezervorului de apă are rolul de a preveni 
depășirea capacităţii aparatului de cafea. 
Dacă adăugaţi prea multă apă, acesta va pi-
cura pe partea din spate a unităţii.

2Scoateţi coșul de filtrare N  .

3Luaţi un filtru adecvat de hârtie (1 x 4) și 
introduceţi filtrul de hârtie în coșul de filtrare 
N  . 

Notă
 █ Utilizaţi câte un filtru de hârtie pentru fiecare 
preparare. Asiguraţi-vă că filtrul de hârtie nu 
se îndoaie sau nu este rupt.

4Umpleţi filtrul cu cantitatea dorită de cafea 
măcinată. Pentru a face acest lucru, puteţi 
utiliza lingura de măsurare furnizată.

5Introduceţi coșul de filtru N  înapoi în carcasă.  

6Așezaţi recipientul de sticlă K  pe placa de 
încălzire L . 

Atenţie
 █ Dacă coșul de filtrare N  nu este închis sau re-

cipientul de sticlă K  nu este poziţionat corect, 
funcţia stop-picurare nu va funcţiona corect. 
Aceasta ar putea determina scurgeri de apă 
fierbinte sau de cafea fierbinte. 

7Conectaţi ștecherul la priza de perete.

8Porniţi aparatul apăsând butonul On / Off J .
– Butonul Pornit / Oprit J  se aprinde și 

procesul de preparare începe.

Notă
 █ Procesul de fierbere poate fi oprit în orice mo-

ment apăsând din nou butonul Pornit / Oprit  
J  .

 █ Mașina de cafea are o funcţie de menţinere 
a căldurii și poate menţine băutura caldă timp 
de până la 30 de minute când aparatul este 
pornit. În conformitate cu instrucţiunile de proi-
ectare ecologică, aparatul se va opri automat 
după această perioadă. 

– Dacă nu utilizaţi funcţia de încălzire, opriţi 
aparatul de la butonul Pornit / Oprit.  

 █ Aparatul este echipat cu o oprire prin picurare, 
amplasată sub coșul de filtrare N  ceea ce vă 
permite să îndepărtaţi rapid recipientul de 
sticlă K  pentru a turna cafeaua înainte ca apa 
să fie rulată prin aparat. 

Atenţie
 █ Asiguraţi-vă că așezaţi paharul de sticlă K  

pe placa de încălzire L  rapid (maxim 30 se-
cunde). În caz contrar, cafeaua preparată din 
filtru s-ar putea vărsa. Dacă doriţi să folosiţi 
vasul de sticlă pentru mai mult de 30 de se-

MODDEOPERARE_________________________
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MODDEOPERARE_________________________

cunde, opriţi echipamentul. 
 █ Nu scoateţi niciodată coșul de filtrare N  în 

timpul procesului de fabricare a băuturii, chiar 
dacă nu scade apa din filtru. Apa extrem de 
fierbinte sau cafeaua se pot scurge din coșul 
de filtrare și pot provoca rănire. 

 █ În cazul în care apa / cafeaua nu se 
scurge din coșul de filtru N  după câteva se-
cunde, cu cana de sticlă K  instalată în mod 
corespunzător, deconectaţi imediat aparatul 
și așteptaţi 10 minute înainte de deschiderea 
acestuia și verificarea coșului de filtrare . 

 █ Când procesul de preparare a băuturii se 
termină și rezervorul de apă E  este gol, în 
coșul de filtrare N  va exista încă lichid fier-
binte. Așteptaţi câteva minute pentru ca restul 
lichidului să pătrundă în recipientul de sticlă 
K .

9 Îndepărtaţi recipientul de sticlă K  de pe 
placa de încălzire L  imediat ce procesul de 
fierbere s-a terminat și vasul de sticlă K  este 
umplut. Cafeaua este gata.  

10Pentru a opri aparatul, apăsaţi butonul 
Pornit / Oprit.

11Deconectaţi aparatul de la priza de perete.

Notă
 █ Dacă doriţi să continuaţi procesul de fabricare 

a băuturii, repetaţi procedura de la 1 la 11. 
Lăsaţi aparatul să se răcească cel puţin 15 mi-
nute între fiecare proces de preparare.

 █ Pentru o aromă mai bună, utilizaţi butonul de 
aromă D  care activează un proces unic de 
preparare a băuturii, ce evidenţiază aroma ca-
felei. Pentru a obţine acest gust bogat, aparatul 
de cafea va executa mai multe cicluri continue. 
Acest proces special de preparare în timp per-
mite saturarea treptată a particulelor de cafea 
pentru a extrage cea mai bună aromă și gust.

Sugestiișisfaturi
 █ Utilizaţi apă dedurizată sau filtrată pentru a 

preveni acumulările de calcar.

 █ Stocaţi cafeaua neutilizată într-un loc răcoros 
și uscat. După ce deschideţi un pachet de 

cafea, închideţi-l strâns pentru a-și menţine 
prospeţimea.

 █ Nu reutilizaţi sedimentul de cafea din filtru, 
deoarece aceasta va reduce aroma băuturii 
finale.

 █ Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, de-
oarece cofeina atinge aroma maximă imediat 
după preparare.

Butonaromă
Notă

 █ Dispozitivul este echipat cu un buton pentru 
intensificarea aromei cafelei.

1Apăsaţi butonul pentru aromă D

2Apăsaţi butonul On / Off J . Butonul On / 
Off se va aprinde. 

Preparareautomată
Notă

 █ Pentru a utiliza funcţia de auto-preparare, tre-
buie să setaţi mai întâi ceasul.

Setareaceasului
1Apăsaţi butonul de setări ore H  pentru a seta 

ora curentă.
– Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul pentru avansul 

rapid al numerelor.

2Apăsaţi butonul de setări I  pentru câteva 
minute pentru a seta minutul curent. 
– Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul pentru avansul 

rapid al numerelor.

Setareafuncţieide
preparareautomată
1Urmaţi pașii 1 - 2 din secţiunea „Prepararea 

cafelei”.

2Apăsaţi butonul Programare E  pentru a seta 
timpul dorit de preparare automată. 
– Butonul Program se va aprinde.

3Setaţi ora la care doriţi ca aparatul să înceapă 
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Curăţareșiîngrijire
Atenţie

 █ Nu folosiţi niciodată benzină, solvenţi, 
detergenţi abrazivi sau obiecte metalice și 
perii dure pentru a curăţa aparatul.

 █ Nu puneţi niciodată aparatul sau cablul de 
alimentare în apă sau în alte lichide.

1Porniţi aparatul și deconectaţi-l de la priza de 
perete.

2Lăsaţi aparatul să se răcească.

3Îndepărtaţi recipientul de sticlă K .

4Deschideţi capacul B .

5Scoateţi coșul de filtrare N . Scoateţi filtrul de 
hârtie cu sedimentul de cafea și îndepărtaţi-l.

6Curăţaţi coșul de filtrare N  plasându-l sub 
jet de apă și folosind o cantitate mică de 
detergent. Coșul de filtrare N  și vasul de sticlă 
K  pot fi curăţate în raftul superior al mașinii de 
spălat vase sau sub jet de apă.

7Utilizaţi o cârpă umedă moale și un produs 

blând de curăţat pentru a curăţa exteriorul 
aparatului.

8Introduceţi coșul de filtru N  înapoi în carcasă 
și închideţi capacul B .

9Așezaţi recipientul de sticlă K  pe placa de 
încălzire K .

Notă
 █ Înainte de a utiliza aparatul după curăţare, 

uscaţi toate părţile cu atenţie folosind o cârpă 
moale sau un prosop de hârtie.

Curăţarea depozitelor de
calcaraleaparatului
Curăţarea depozitelor de calcar extinde durata 
de viaţă a aparatului. Curăţaţi depozitele de cal-
car ale aparatului de cafea de cel puţin 4 ori pe 
an. Perioada depinde de duritatea apei din zona 
dvs. Cu cât este mai dură apa, cu atât mai des 
trebuie curăţat aparatul.

1Achiziţionaţi un produs de îndepărtare a 
depozitelor de calcar dintr-un magazin de 

INFORMAŢII______________________________

prepararea, folosind butonul Setări pentru oră 
H  și butonul Setări I  pentru minute.

Notă
 █ Pentru a verifica timpul de pornire al mașinii 

de gătit, pur și simplu apăsaţi butonul Progra-
mare E . Timpul setat va fi afișat pentru câteva 
secunde pe afișajul G . Se va reveni automat 
la ora curentă.

4Apăsaţi Auto pe pe butonul F .
– Butonul Auto pe butonul F  se va aprinde.

5Aparatul de cafea va începe să prepare 
băutura automat la ora prestabilită.

Notă
 █ Când începe ciclul de preparare, ledul Auto 

de pe butonul F  se va stinge și butonul Pornit 
/ Oprit J  se va aprinde pentru a indica că 
aparatul de cafea este în funcţiune.

MODDEOPERARE________________________

 █ Pentru a dezactiva funcţia de preparare 
automată, apăsaţi din nou butonul Auto de pe 
F . Lumina se va stinge.  again.

6Îndepărtaţi recipientul de sticlă K  de pe placa 
de încălzire L, imediat ce procesul de fierbere 
s-a terminat și recipientul de sticlă K  s-a umplut. 
Cafeaua este gata.

7Pentru a opri aparatul, apăsaţi butonul Pornit 
/ Oprit J .

Notă
 █ Pentru o aromă mai pregnantă, utilizaţi butonul 

de aromă D  care activează un proces unic de 
preparare a băuturii, care va sublinia gustul 
deosebit și aroma cafelei. Pentru a obţine un 
gust pregnant, aparatul de cafea va realiza 
mai multe cicluri continue.
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INFORMAŢII______________________________

specialitate. Alegeţi produsul de curăţare a 
calcarului în funcţie de denumirea aparatului 
deţinut.

2Înainte de începerea procesului de 
îndepărtare a calcarului, citiţi cu atenţie 
prospectul producătorului de pe produs. 
Dacă instrucţiunile producătorului diferă de 
cele enumerate mai jos, urmaţi instrucţiunile 
producătorului.

Notă
 █ Puteţi utiliza, de asemenea, oţet alb și suc de 

lămâie în locul agenţilor de curăţare comer-
ciali disponibili.

3Umpleţi rezervorul de apă până la marcajul 
„10” și adăugaţi agentul de curăţare. Raportul 
de preparare a amestecului: 4 părţi apă la 1 
parte detergent anti-calcar.

4Porniţi aparatul și permiteţi unei cantităţi 
aproximative corespunzătoare unei cești de 
cafea mare să ruleze prin aparat.

5Opriţi aparatul.

6Lăsaţi amestecul să acţioneze timp de 
aproximativ 15 minute.

7Repetaţi pașii 4 - 6.

8Apoi, porniţi aparatul și lăsaţi întregul amestec 
să efectueze circuitul.

9Umpleţi rezervorul de apă cu apă de băut 
rece și proaspătă și lăsaţi toată apa să 
efectueze un circuit.

10Repetaţi pasul 9 de patru ori.

11Acum puteţi prepara o nouă cafea.

Depozitare
Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul pentru o 
perioadă lungă de timp, depozitaţi-l cu atenţie. 
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat și com-
plet uscat.
Depozitaţi aparatul într-un loc răcoros și uscat. 
Asiguraţi-vă că aparatul nu este la îndemâna 
copiilor.

RespectareaDirectiveiWEEE
șireciclareadeșeurilor:
Acest produs respectă Directiva WEEE UE 

(2012/19 / UE). Produsul poartă un simbol de 
clasificare pentru echipamente electrice și elect-
ronice deșeuri (DEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și 
materiale de înaltă calitate, care pot fi 
refolosite și sunt adecvate pentru recic-
lare. Prin urmare, nu aruncaţi produsul 
în același loc cu deșeurile menajere 
normale la sfârșitul duratei de viaţă. 

Este indicat să depuneţi produsul la un punct de 
colectare pentru reciclarea echipamentelor elec-
trice și electronice. Adresaţi-vă autorităţilor locale 
din zona dvs. pentru a afla amănunte despre 
aceste puncte de colectare. Ajutaţi la protejarea 
mediului și a resurselor naturale prin reciclarea 
produselor uzate.

Respectarea directivei
RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Di-
rectiva UE RoHS (2011/65 / UE). Produsul nu 
conţine materiale dăunătoare și interzise specifi-
cate în directivă.(WEEE).

Packageinformation
Acest produs a fost fabricat cu piese și 
materiale de înaltă calitate, care pot fi 
refolosite și sunt adecvate pentru 
reciclare. Prin urmare, nu aruncaţi 
produsul în același loc cu deșeurile 

menajere normale la sfârșitul duratei de viaţă. 
Este indicat să depuneţi produsul la un punct de 
colectare pentru reciclarea echipamentelor 
electrice și electronice. Adresaţi-vă autorităţilor 
locale din zona dvs. pentru a afla amănunte 
despre aceste puncte de colectare. Ajutaţi la 
protejarea mediului și a resurselor naturale prin 
reciclarea produselor uzate.

Datetehnice

Alimentareelectrică: 220 - 240V~, 50/60 
Hz 

Putere:1000 W 

Modificări tehnice și de proiectare rezervate.


