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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Traducere din engleza 

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea instrucțiunilor 

poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă. 

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

ATENȚIE! 

1. Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și alte răniri, urmați aceste instrucțiuni. 

2. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. 

3. Salvați manualul de utilizare pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. 

4. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârsta peste 8 ani, precum și de către persoane cu abilități 

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă aceasta se face sub 

supravegherea altor persoane sau în conformitate cu prevederile instrucțiuni de utilizare a aparatului 

într-un mod sigur și dacă oamenii înțeleg pericolele utilizării acestuia. 

5. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii 

nesupravegheați. 

6. Copiii nu sunt conștienți de pericolele care pot apărea la utilizarea aparatelor electrice. 

7. Țineți aparatul și cablul său departe de copiii cu vârsta sub 8 ani. 

8. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. 

9. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată pentru a 

evita pericolul. 

10. Nu utilizați aparatul dacă există semne de deteriorare a cablului de conectare sau dacă aparatul a 

căzut pe podea. 

11. Când deconectați, nu trageți niciodată de cablu, ci de ștecher. 

12. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați suportul, ulciorul, cablul de alimentare sau 

ștecherul în apă sau în orice alt lichid. 

13. Înainte de a conecta fierbătorul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat 

(în partea de jos a ceainicului și a bazei) corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră. Dacă nu 

este cazul, vă rugăm să nu utilizați aparatul. 

14. Aveți grijă să nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau suprafețe 

fierbinți. 

15. Ștecherul aparatului trebuie să corespundă prizei. 



16. Nu modificați ștecherul în niciun fel. 

17. Nu expuneți aparatul la ploaie sau la umiditate. 

18. Aparatul este destinat numai uzului casnic. Nu utilizați în aer liber. 

19. Nu puneți pe un arzător cu gaz fierbinte sau aragaz electric sau într-un cuptor fierbinte. 

20. Nu folosiți aparatul fără apă pentru a evita deteriorarea elementelor de încălzire. 

21. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare și întreținere. 

22. Folosiți o cârpă moale, umedă (nu umedă) și un detergent blând pentru a curăța aparatul. Nu folosiți 

solvenți, benzină sau alți detergenți care pot deteriora aparatul. 

23. Transportați aparatul în ambalajul original, care îl protejează de deteriorări mecanice, praf și 

umiditate. 

24. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, în ambalajul original, ferit de deteriorări mecanice, praf și 

umiditate. 

25. Aparatul trebuie reparat numai de o persoană calificată cu piese de schimb originale. 

26. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul aparatului poate duce la incendiu, 

electrocutare sau vătămare. 

27. Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat. 

28. Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare și, de asemenea, în cazul unei defecțiuni. 

29. Dacă fierbătorul este umplut excesiv, se poate scurge apă clocotită din acesta în timpul funcționării. 

30. Se toarnă întotdeauna apa clocotită încet și cu grijă, fără a înclina ulciorul prea repede. 

31. Fiți extrem de atenți când mutați aparatul care conține apă fierbinte. 

32. Urciorul poate fi folosit doar cu suportul furnizat. 

33. Aparatul generează o temperatură ridicată. 

Există riscul de opărire dacă iese apă sau abur. Nu atingeți nicio parte a ulciorului, cu excepția 

mânerului, când aparatul este în uz și asigurați-vă că capacul este în poziție și închis corespunzător. 

Aparatul este potrivit doar pentru încălzirea apei. Nu turnați niciodată alte lichide în ulcior. 

Dispozitivul nu este proiectat să funcționeze cu temporizatoare externe sau cu un sistem separat de 

control de la distanță. 

Suprafețele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. 

Se recomandă conectarea aparatului la o priză electrică echipată cu un dispozitiv de curent rezidual 

(RCD) cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai puțin. 

Acest aparat trebuie conectat la un contact pin de împământare. 



34. După ce apa fierbe, fierbătorul se oprește automat. Comutatorul poate fi folosit pentru a opri 

manual fierbătorul înainte ca apa să fiarbă. 

35. După ce fierbătorul s-a oprit automat (sau dacă a fost oprit manual), poate dura ceva timp (15 - 20 

de secunde să se răcească) înainte ca acesta să poată fi pornit din nou. 

36. În ciuda utilizării aparatului conform destinației și a respectării tuturor instrucțiunilor de siguranță, 

unele riscuri reziduale nu pot fi eliminate complet. 

SCOPUL PRODUSULUI 

Acest aparat este destinat doar încălzirii apei, orice alt scop, cum ar fi gătitul, încălzirea laptelui sau a 

altor alimente lichide, altele decât apa, poate prezenta un risc de incendiu. 

Acest aparat este destinat pentru uz casnic și aplicații similare, cum ar fi: 

- bucatarii in magazine, birouri si alte medii de lucru 

- gospodărie 

- de la clienti din hoteluri, moteluri si alte zone rezidentiale 

- adăposturi de noapte, baruri și medii similare 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Tensiune: 220-240V 

Frecvența: 50/ 60 Hz 

Putere nominală: 1 850 - 2 200 W 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

Înainte de utilizare, asigurați-vă că parametrii sursei de alimentare corespund parametrilor indicați pe 

plăcuța de date a dispozitivului. 

Înainte de prima utilizare, clătiți vasul și fierbeți apa de mai multe ori (de cel puțin 3 ori), folosind apă 

curată în fiecare ciclu și umpleți aparatul până la marcajul MAX de sus. 

1. Așezați baza pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură. 

2. Turnați cantitatea necesară de apă curată în ulcior. Nu atingeți nicio parte a aparatului, cu excepția 

mânerului, când aparatul este în funcțiune. Asigurați-vă că capacul este închis corect. 

3. Cantitatea de apă poate fi verificată pe indicatorul de nivel al apei din exteriorul ceainicului. 

4. Umpleți întotdeauna vasul peste nivelul minim specificat. 

5. Nu încărcați niciodată aparatul peste nivelul maxim specificat. 

6. Asigurați-vă întotdeauna că capacul este închis corect și sigur. 

7. Așezați ulciorul pe bază, astfel încât fundul ulciorului să se potrivească perfect pe bază. 



8. Conectați. 

9. Mutați comutatorul ON / OFF în poziția ON pentru a începe procesul de încălzire a apei. Lumina 

comutatorului se va aprinde. 

10. Când apa fierbe, comutatorul ON / OFF se va întoarce automat în poziția „OFF” și lumina 

comutatorului se va stinge. Fierbătorul poate fi oprit și manual, deplasând oricând comutatorul de 

pornire/oprire în poziția „OPRIT”. 

UTILIZARE 

11. Umpleți aparatul cu apă nu mai mult decât nivelul „MAX”. 

12. Închideți capacul. 

13. Așezați baza aparatului pe o suprafață plană și stabilă. Asigurați-vă că este conectat corect la sursa 

de alimentare. 

14. Așezați aparatul pe bază. 

15. Setați cheia în poziția ON. 

Dacă setați comutatorul în poziția ON înainte de a plasa aparatul pe bază, fierbătorul se va porni 

automat când este conectat la bază. 

Din motive de siguranță, verificați poziția comutatorului înainte de a conecta vasul la bază pentru a evita 

pornirea accidentală a aparatului. 

MECANISME CONTRA ÎNCĂLZIREA FĂRĂ APA 

Dacă porniți aparatul fără a-l umple cu apă, mecanismul de prevenire îl oprește automat. Aparatul 

poate fi pornit normal de îndată ce este umplut cu suficientă apă. 

Dacă aparatul începe să se oprească înainte ca apa să fiarbă, acesta este un semn că este necesară 

îndepărtarea calcarului. 

Puteți utiliza agent de detartrare disponibil în comerț. Urmați instrucțiunile producătorului pentru 

detartrare. După detartrare, vasul trebuie spălat bine, ca înainte de prima utilizare. 

Curățați în mod regulat ulciorul de soltar. Calcarul prea dens care se acumulează în aparat crește 

consumul de energie și poate deteriora aparatul. 

CURATENIE SI MENTENANTA 

16. Înainte de curățare, scoateți întotdeauna aparatul din priză. 

17. Așteptați ca aparatul să se răcească complet. 

18. Folosiți o cârpă moale, umedă (nu umedă) și un detergent ușor pentru curățare. 

19. Nu folosiți solvenți, benzină sau alți detergenți, inclusiv abrazivi, care pot deteriora aparatul. 

20. După curățare, lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l folosi din nou. Aparatul nu 

trebuie utilizat dacă baza sau partea inferioară a aparatului este udă. 



Nu scufundați baza ulciorului în apă sau alt lichid! 

DEPANARE 

În cazul unei defecțiuni, scoateți fierbătorul din priză și contactați un atelier. 

DEPOZITARE SI TRANSPORT 

Înainte de depozitare, lăsați aparatul să se răcească și să se usuce. Depozitați și transportați într-un 

recipient care protejează de umiditate, praf și deteriorări mecanice. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

ELIMINAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS   

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere. 

Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a 

deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. 

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau 

contactați dealerul de la care a fost achiziționat produsul. Ei pot accepta acest produs ca reciclare sigură 

pentru mediu. Un astfel de marcaj arată că echipamentul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri 

menajere după data de expirare. Utilizatorul este obligat să predea dispozitivul unei organizații 

specializate în colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Organizația de colectare, inclusiv 

punctele de colectare locale, magazinele și utilitățile, trebuie să stabilească un sistem adecvat pentru 

eliminarea acestui echipament. Manipularea corectă a echipamentelor electrice uzate ajută la evitarea 

consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului care rezultă din prezența substanțelor 

periculoase, precum și depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente. Aparatul 

conține o cantitate limitată de anumite substanțe care ar putea avea un impact negativ asupra mediului 

în timpul și după utilizarea acestui produs. 


