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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

Înainte de a utiliza dispozitivul, este necesar să citiți toate instrucțiunile și avertismentele privind utilizarea în 

siguranță a acestuia. 

Nerespectarea avertismentelor de siguranță poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă. 

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare. 

1. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. 

2. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. 

3. Deconectați întotdeauna aparatul din priză înainte de utilizare, schimbarea accesoriilor, curățare sau în caz 

de funcționare incorectă a aparatului. 

4. Nu trageți niciodată de cablu când deconectați. 

5. Nu lăsați aparatul nesupravegheat. 

6. Dacă cablul de alimentare nedetașabil este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul 

său de service sau o persoană calificată pentru a evita un pericol. 

7. Ștecherul aparatului trebuie să fie compatibil cu contactele. 

8. Nu modificați ștecherul în niciun fel. 

9. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu muchii ascuțite și nu se află lângă 

suprafețe fierbinți. Cablul deteriorat poate provoca electrocutare. 

10. Nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți. 

11. Fii atent. Aparatul este fierbinte în timpul funcționării. 

12. În cazul contactului carcasei cu apa, uscați bine aparatul înainte de a-l folosi din nou. 

13. Nu atingeți suprafețele umede care sunt în contact cu un aparat conectat la priză - opriți imediat 

aparatul. 

14. Nu folosiți aparatul în aer liber. A se proteja de umiditate. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.15. 

Не използвайте уреда, ако изглежда повреден или ако е падал на земята. 

16. Îndepărtarea pieselor aparatului este interzisă. 

17. Nu transportați și nu mutați dispozitivul în timpul funcționării. 

18. Utilizați numai accesoriile originale furnizate cu dispozitivul. 

19. Asigurați o bună iluminare și ordine la locul de muncă. 

20. Acordați o atenție deosebită când curățați accesoriile. 



21. Nu scoateți capacul în timp ce aparatul funcționează. Aveți grijă când turnați lapte cald dintr-un 

ulcior într-un alt dispozitiv. 

22. În ciuda utilizării dispozitivului în scopul propus și în conformitate cu 

sfaturi de siguranță, nu toți factorii de risc reziduali pot fi eliminați complet. 

23. Atentie! Există riscul de arsuri din cauza scurgerii de lapte. Nu atingeți părți ale aparatului, altele 

decât mânerul, atunci când aparatul este în uz. Asigurați-vă întotdeauna că capacul este închis corect. 

24. Suprafața pe care este folosit aparatul trebuie să fie curată și uscată. 

25. Pot fi utilizate numai accesorii furnizate de producător. Utilizarea altor accesorii poate deteriora 

aparatul și poate provoca accidente. 

26. Aparatul este destinat spumării laptelui, a nu fi folosit cu alte lichide precum smântână, supe, 

sosuri, alcool etc. Aparatul nu trebuie utilizat cu ingrediente uscate. 

27. Folosiți o cârpă moale umedă (nu umedă) și un detergent ușor pentru curățare. Nu utilizați 

solvenți, benzină sau alte substanțe care pot deteriora aparatul. 

28. Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit de umiditate și praf. Fundul ulciorului trebuie să fie 

uscat înainte de a-l așeza pe bază. 

29. Transportați aparatul în ambalajul original, care îl va proteja de deteriorarea mecanică. 

30. Aparatul trebuie reparat numai de o persoană calificată, folosind piese de schimb originale. 

31. ATENȚIE! Acest aparat nu este compatibil cu utilizarea cu temporizatoare de alimentare externe 

sau cu sisteme separate de telecomandă. 

32. Nu folosiți aparatul fără lichid. Ar trebui să fie întotdeauna complet cel puțin la nivelul 

MIN și nu mai mult de MAX (marcajul este în interiorul ulciorului). Dacă capacitatea de umplere este 

depășită, vasul se poate revărsa. 

33. Nu așezați obiecte metalice sau similare în cană, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea și 

afecta funcționarea aparatului. 

SCOP 

Acest aparat este destinat uzului casnic și similare, cum ar fi: 

- bucatarii in magazine, birouri si alte locuri de munca 

- gospodării 

- de la oaspeții din hoteluri, moteluri și locuri de cazare similare 

MONTAJ 

Pokrywka - Capac  



Dzbanek na mleko – cana pentru lapte 
Przycisk spieniania z podgrzewaniem – buton pentru spumare și încălzire 
Podstawa - baza 
Uszczelka - Sigiliu 
Przycisk spieniania na zimno (mieszanie) – Buton de spumare la rece (amestecare) 
Mieszadło do spieniania - Agitator de spumare 
Mieszadło do podgrzewania - Agitator de încălzire 
 

 
 
 
 

Nivel umplere canei 
 

 - Nivel maxim de încălzire 500 ml 

 - Nivel maxim de spumare 250 ml 
 



 - Nivel minim 
 
 
Înainte de prima utilizare 
 
1. Scoateți ambalajul, păstrând toate materialele de ambalare. 
2. Scoateți toate părțile pachetului și folia și depozitați-le pentru utilizare ulterioară. Verificați dacă 
toate piesele aparatului sunt disponibile. 
3. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați vasul și accesoriile așa cum este descris în 
secțiunea CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE pentru a îndepărta praful și resturile. 
 
UTILIZARE 
 
Înainte de utilizare, asigurați-vă că parametrii sursei de alimentare corespund cu parametrii 
aparatului. 
 
ACCESORII 
 

 - Spumare cu lapte rece, spumare si incalzire, capacitate 250 ml 
 

 - Încălzire (cu puțin spuma), capacitate 500 ml 
 
 
 
 
ÎNCĂLZIRE ȘI SPUMARE 
 
Pentru a încălzi și spuma laptele, turnați 250 ml lapte în ulcior. Selectați agitatorul corespunzător 
(conform tabelului de mai sus) și puneți-l în ulcior. 
Conectați dispozitivul la o priză electrică. Pune capacul ulciorului. Apăsați butonul de spumă și 
încălzire. Butonul se va aprinde și dispozitivul va începe să funcționeze. Când ciclul este complet, 
butonul se va stinge. 
 
NOTA: Nu scoateți capacul în timp ce dispozitivul funcționează. Există pericolul vărsării 
conținutului. 
 
Spumant (fără încălzire), "spumare rece" 



 
De asemenea, se poate spuma laptele fără încălzire. Turnați 250 ml de lapte în vas. Selectați 
agitatorul corespunzător (conform tabelului de mai sus) și puneți-l în ulcior. 
Conectați dispozitivul la o priză electrică. Pune capacul ulciorului. Apăsați butonul de spumă fără 
încălzire. Butonul se va aprinde și dispozitivul va începe să funcționeze. Când ciclul este complet, 
butonul se va stinge. 
 
Încălzire 
 
Aparatul poate fi folosit pentru încălzire fără spumare. Pentru a face acest lucru, turnați 500 ml de 
lapte în ulcior, selectați agitatorul corespunzător (conform tabelului de mai sus) și puneți-l în ulcior. 
Conectați dispozitivul la o priză electrică. Pune capacul ulciorului. Apăsați butonul de spumă și 
încălzire. Butonul se va aprinde și dispozitivul va începe să funcționeze. Când ciclul este complet, 
butonul se va stinge. Când este încălzit, se formează o cantitate mică de spumă. 
 
SFATURI 
 
Următoarele sfaturi de muncă vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate. Cel mai bine este să 
folosiți lapte integral (cu un conținut de grăsime mai mare de 3%) pentru spumare. 
De asemenea, puteți să faceți spumă din lapte rece. Cu toate acestea, atunci când lucrați cu 
dispozitivul 
se eliberează o cantitate mică de căldură; laptele spumat nu va fi la fel de rece ca 
înainte de spumare. 
Laptele din cana va fi încălzit la maximum 65 ~ 70˚C, care este temperatura ideală pentru prepararea 
cafelei. Este posibil ca un strat de lapte să se formeze pe fundul ulciorului, mai ales atunci când se 
face spumă cu încălzire. Pentru a nu se arde, ulciorul trebuie spalat dupa fiecare 
utilizare. Nu încălziți laptele fără un agitator instalat. 
 
 
 
CURĂȚARE ȘI MENȚINERE 
 
Deconectați aparatul înainte de curățare. Scoateți ulciorul de la bază și scoateți capacul. 
 
Scoateți vasul urmând pașii descriși în secțiunea Asamblare, articolele de la 1 la 6. 
Scoateți agitatorul din vas și curățați-l cu apă caldă și detergent. Ștergeți și puneți-l într-un loc sigur 
departe de copii. Utilizați apă cu detergent pentru a curăța interiorul ulciorului. Sterge. 
 
Ștergeți baza aparatului cu o cârpă umedă (nu umedă) și un detergent ușor. Nu scufundați baza în 
apă sau alt lichid. 
Забранено е използването на киселини, разтворители, бензин и други почистващи препарати, 
включително абразивни почистващи препарати, които могат да повредят уреда. 
 
NOTA: Nu scufundați baza în apa sau orice alt lichid! 



 
DEFECȚIUNI 

Dacă aparatul nu funcționează, asigurați-vă că este conectat la priză. 

Nu încercați să dezasamblați aparatul de reparare. În cazul unei defecțiuni, aparatul trebuie deconectat și 

trimis la un centru de service. 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Aparatul trebuie depozitat spălat și uscat, ferit de deteriorări 

mecanice, praf și umiditate. Aparatul trebuie transportat în ambalajul original, protejat împotriva deteriorării 

mecanice și a contaminării. 

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice! 

Ambalajul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile. 

ÎNGRIJIREA MEDIULUI 

 Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul este 

obligat să predea aparatul unei firme autorizate. 

Această procedură are scopul de a preveni deteriorarea oamenilor sau a mediului 

atunci când aruncați aparatul ca urmare a componentelor periculoase. Conținutul 

de substanțe nocive din aparat este redus la minimum pentru a evita efectele 

nocive. 

 
PARAMETRI TEHNICE 

 
Tensiune: 220-240 V 
Frecvența: 50/60 Hz 
Putere nominală: 650 W 
 
 
 
 
 
 
 

 


