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DUKA BOSSE 

 

CANA ELECTRICA 

(MODEL: KE4030-GS) 

220-240V, 50/60 Hz, 1850-2200 W, 1,7 l 
(traducere din engleză) 

 

 Înainte de utilizare citiți instrucțiunile de siguranța. 

 Dacă nu respectați instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță, riscați șoc 

electric, incendiu și/sau rănire gravă 

 

 Vă rugăm să păstrați toate instrucțiunile de siguranță, astfel încât să le puteți utiliza în 

viitor. 

 

INSUTRCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA 

 

Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități senzoriale, fizice și mentale limitate, precum 

și de persoane fără experiența necesară, numai dacă se află sub supravegherea persoanelor 

responsabile de siguranța lor sau dacă respectă corect instrucțiunile din acest manual, și sunt 

conștienți de pericolele asociate cu utilizarea acestuia. 

 

Copiii nu ar trebui să aibă voie să folosească echipamentul pentru joacă. De asemenea, nu este 

permisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii fără supravegherea unui adult, 

deoarece aceștia nu sunt conștienți de riscurile asociate cu utilizarea aparatelor electrice. 

 
 

1. Nu folosiți produsul dacă cablul este deteriorat. 

2. Cablurile deteriorate trebuie înlocuite de către producător, un centru de service autorizat 

sau altă persoană calificată pentru a evita riscurile.. 

3. Cablul nu trebuie să atârne de marginea mesei sau a blatului și nu trebuie să atingă 

suprafețele fierbinți. 

4. Ștecherul trebuie să se potrivească în priză. 

5. Nu schimbați ștecherul. 

6. Nu lasați aparatul în ploaie sau umiditate. 

7. Curățați produsul cu un prosop umed (dar un ud) și preparate blânde. Nu folosiți 

dizolvanți, benzina sau alte preparate care pot deteriora produsul.  

8. Transportați produsul în ambalajul său original ca să îl protejați de defecțiuni mecanice. 

9. Reparațiile aparatului pot fi efectuate numai de un atelier calificat, cu piese de schimb 

originale. 

10. Nu lasați aparatul pornit fără să fie supravegheat. 

11. Dacă umpleți cană prea mult cu apă, este posibil să ies. 

12. Nu folosiți alta bază decât cea primită cu aparatul.  

13. Pentru a evita șocurile electrice, nu scufundați cablul sau ștecherul în apă sau alte 

lichide. 

14. Nu folosiți cană dacă are defect sau dacă credeți că are defecține în cablu. 
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15. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде сменен от професионален техник, за да 

избегнете рисковете. 

16. Aparatul se încălzește în timpul utilizării. 

17. Așezați capacul în așa fel încăt aburi să fie către mâner. 

18. Nu lasați capacul jos în timpul în care fierbe apă. 

19.  Chiar dacă aparatul este utilizat conform destinației și instrucțiunile de siguranță sunt 

respectate cu strictețe, poate exista un risc rezidual. 

 

 IMPORTANT! Există riscul de arsuri la revărsarea apei clocotite sau la apropierea 

de abur. Dacă aparatul este pornit, nu atingeți nicio parte a vasului cu excepția mânerului și 

asigurați-vă că capacul este închis corect. Fierbătorul este conceput pentru a încălzi doar apă. 

Nu puneți alte lichide în ulcior. 

 IMPORTANT! Nu conectați aparatul la temporizatoare sau alte sisteme wireless. 

 IMPORTANT! Când aparatul este pornit, zona înconjurătoare este încălzită de 

căldură. 

 

20. Opriți aparatul după ce îl utilizați sau când remarcați o defecțiune.  

21. Opriți aparatul în timpul în care îl curățați. 

22. Când opriți aparaul nu trageți de cablul – trageți de ștecher.  

23. Transportați și depozitați aparatul în siguranță pentru a-l proteja de praf, umiditate sau 

deteriorări mecanice. 

 

Cana se oprește automat când apa fierbe. Încălzirea poate fi oprită în orice moment cu 

comutatorul pornit/oprit. 

 

Aparatul poate refuza pornirea imediat după oprirea (automată sau manuală). Vă rugăm să 

așteptați 15-20 de secunde până se răcește înainte de a-l porni din nou. 

 

Utilizare 

 

Dispozitivul este destinat pentru uz casnic, precum și pentru alte aplicații similare, cum ar fi: 

- de la personalul de bucătărie din magazine, birouri și alte spații de lucru; 

- gospodării; 

- camere de hotel, motel si alte facilitati de cazare; 

- hoteluri de familie etc. 

 

Mod de utilizare: 

 

Înainte de utilizare, asigurați-vă că plăcuța de identificare corespunde tensiunii prizei pe care o 

veți folosi. 

 

Parametri tehnici 

 

Tensiune: 220-240V 

Frecvența: 50/60Hz 

Putere de ieșire: 1850-2200W 
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Înainte de prima utilizare 

 

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, clătiți și fierbeți apa de mai multe ori, folosind 

apă curată de fiecare dată și umpleți cana până la decupaj pentru a marca volumul maxim.. 

 

Așezați suportul pe o suprafață plană stabilă. 

Umpleți vasul cu cantitatea dorită de apă. Când fierbătorul este pornit, nu atingeți alte părți ale 

acestuia, cu excepția mânerului. Asigurați-vă că capacul este sigur. Verificați nivelul apei 

privind pe fereastră. 

Apa nu trebuie să fie sub limita minimă sau peste limita maximă trasată pe ea.  

Asigurați-vă că este închis bine capacul. 

Asezați cana în poziție stabilă. 

Porniți aparatul în contact. 

 

Mutați cheia în poziție „I” (Pornire), ca să înceapă încălzirea. Un bec se va aprinde. 

 

Când apa fierbe, fierbătorul se va opri automat în poziția „O” (Oprit) și lumina se va stinge. 

Fierbătorul poate fi oprit și manual prin mutarea cheii în poziția „O”. 

 

Dacă fierbătorul se oprește înainte ca apa să fiarbă, vă rugăm să îndepărtați tartarului. Utilizați 

detergenți disponibili în comerț. 

Urmați instrucțiunile producătorului pentru curățarea tartarului! După curățare spălați 

cana bine înainte să o folosiți. 

 

Curățare și menținere 

Deconectați aparatul înainte de curățare. Se lasa sa se raceasca bine. Utilizați un prosop moale, 

umed (dar nu umed) și un detergent delicat. Nu folosiți solvenți, benzină sau substanțe abrazive 

deoarece acestea vor deteriora aparatul. 

 

Nu scufundați capacul cănii  în apă sau alt lichid. 

 

Descoperirea și rezolvarea defecțiunii 

În cazul unei defecțiuni, deconectați aparatul și contactați echipa de service. 

 

Depozitare și transport. 

Lăsați aparatul să se răcească și să-l usuce înainte de a-l depozita. 

Depozitați și transportați aparatul în mod corespunzător, de ex. protejându-l de umiditate, praf 

și deteriorări mecanice. Păstrați-l departe de copii! 

 

 
 

Acest simbol înseamnă că, după încheierea ciclului său de viață, aparatul nu poate fi aruncat 

împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să predea aparatul unui serviciu 

oficial de reciclare a aparatelor electronice/electrice. Astfel de servicii, cum ar fi centrele locale, 

magazinele și alte site-uri locale, formează o rețea prin care puteți elimina aparatul. Procedurile 
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adecvate de eliminare a deșeurilor pentru aparatele electronice și electrice sunt concepute pentru 

a evita efectele nocive asupra oamenilor și mediului, rezultate din componentele periculoase și 

depozitarea și manipularea necorespunzătoare a produselor. 

Utilizarea substanțelor cu efect negativ asupra mediului în timpul ciclului de viață al produsului 

și ulterior este redusă la minimum. 

 


