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Înainte de a trece la utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiţi complet manualul de utilizare, 
chiar dacă v-aţi familiarizat deja cu utilizarea aparatelor de tip similar. Utilizaţi aparatul în 
conformitate cu cele arătate în manualul de utilizare. Păstraţi manualul de utilizare într-un loc 
sigur, pentru o eventuală consultare ulterioară.

Vă recomandăm să păstraţi cutia de carton originală, ambalajele, dovada achiziţiei şi garanţia cel 
puţin pe perioada valabilităţii garanţiei. În cazul în care este necesară transportarea aparatului, 
împachetaţi produsul în materialele de împachetare originale.

Cană electrică 
Manual de utilizare
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI MANUALUL PENTRU CONSULTAREA 
LUI ULTERIOARĂ

Acest aparat nu este realizat pentru a fi  utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fi zice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experienţă sau cunoştinţe, cu excepţia cazurilor 
în care sunt supravegheaţi sau au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului din partea 
unei persoane responsabile cu siguranţa lor. 
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Înainte de a conecta aparatul la alimentarea electrică de la reţea, vă rugăm să verifi caţi dacă 
valoarea tensiunii electrice menţionate pe plăcuţa de identifi care corespunde cu cea din priza la 
care doriţi conectarea aparatului.

Conectaţi suportul cănii doar la o priză cu pământare.

Nu utilizaţi niciodată cana în apropierea băii, duşului sau a unei piscine.

Nu utilizaţi niciodată accesorii diferite de cele furnizate împreună cu cana şi nici accesorii care nu 
sunt concepute special pentru aceasta.

Nu aşezaţi cana pe pervazul geamului sau pe alte suprafeţe instabile. Aşezaţi cana întotdeauna 
pe o suprafaţă stabilă, plată şi uscată.

Asiguraţi-vă că ştecherul şi cablul de alimentare nu pot intra în contact cu apa sau cu 
umezeala.

Nu stropiţi apă sau lichide pe cană. Nu clătiţi niciodată cana sau suportul ei sub un fl ux de apă 
şi nu le cufundaţi în apă sau în vreun lichid. 

Cana aceasta este concepută doar pentru uz casnic. 

Nu utilizaţi cana într-un mediu industrial sau în afara casei.

Nu folosiţi sprayuri în apropierea cănii. 

Dacă nu doriţi să utilizaţi cana o anumită perioadă, nu-l lăsaţi la îndemâna copiiilor. Dacă cana 
ajunge în mâna unui copil nesupravegheat, acest fapt poate duce la rănirea copilului sau la 
deteriorarea cănii.

Opriţi întotdeauna funcţionarea cănii şi scoateţi ştecherul din priză dacă aceasta nu va fi  folosită, 
va fi  lăsată nesupravegheată, va urma asamblarea sau dezasamblarea, respectiv curăţarea ei.

Nu aşezaţi cana pe plite electrice sau cu gaz şi nici în apropierea lor. Nu aşezaţi cana niciodată 
în apropierea unei fl ăcări deschise sau în apropierea unor aparate sau dispozitive generatoare 
de căldură.

Nu utilizaţi căni defecte, căni cu cablul de alimentare sau cu ştecherul deteriorat. 
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Dacă cablul de alimentare s-a deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service competent. Nu 
utilizaţi aparatul dacă cablul de alimentare sau ştecherul este deteriorat.

Nu aşezaţi cablul de alimentare aproape de suprafeţe fi erbinţi sau deasupra obiectelor ascuţite. 
Nu aşezaţi obiecte grele pe cablu şi poziţionaţi-l astfel încât să nu călcaţi pe el sau să nu vă 
împiedicaţi de el. Evitaţi poziţionarea cablului deasupra marginii mesei sau în apropierea unei 
suprafeţe fi erbinţi cu care poate veni în contact.

Nu scoateţi ştecherul prin smucirea cablului de alimentare, deoarece puteţi deteriora cablul sau 
priza de perete. Deconectarea cablului trebuie efectuată prin apucare ştecherului şi scoaterea 
lui din priză fără a-l forţa. 

Cana poate fi  utilizată doar pentru scopul în care a fost proiectat. 

Utilizaţi cana numai cu suportul desemnat şi furnizat pentru acest tip de cană. Suportul furnizat 
pentru această cană nu poate fi  folosit şi la alte tipuri de căni. 

Atenţie! Dacă se fi erbe apă într-o cană din oţel inoxidabil, părţile metalice ale cănii devin fi erbinţi. 
Nu atingeţi suprafeţele fi erbinţi, deoarece vă puteţi arde cu ele.

Această cană electrică este protejată împotriva defectării în cazul în care s-ar pune în funcţiune 
fără apă. 

Înainte de prima utilizare fi erbeţi apă în această cană, după care vărsaţi apa fi artă în ea. Repetaţi 
acest procedeu de 5-6 ori.

Utilizaţi cana electrică numai pentru fi erberea apei. Atenţie! Nu mişcaţi sau nu deschideţi 
niciodată capacul cănii în timp ce fi erbeţi apă cu ea.

Descrierea cănii
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Descriere
A – Filtru interior de depuneri
B – Capac cu blocare
C – Buton On/Off (Pornit/Oprit)
D – Fereastră de indicare a nivelului 

de apă
E – Lumină indicatoare
F – Bază rotativă la 360°



R
O

RO-1RO-4

Cană electrică 
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Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare îndepărtaţi toate ambalajele. Stabiliţi lungime potrivită a cablului de 
alimentare. Presaţi cablul de alimentare în nişa din suport.

Aşezaţi suportul pe o suprafaţă plană, stabilă şi uscată. 

Umpleţi cana cu cantitatea de apă necesară. Cana poate fi  umplută pe la cioc sau prin deschiderea 
capacului. Apa trebuie să depăşească liniuţa care indică cantitatea minimă, dar nu trebuie s-o 
depăşească pe cea care indică cantitatea maximă. 
Atenţie! Dacă este prea multă apă în cană, apa fi erbinte poate ţâşni din ea. 

Aşezaţi cana pe suportul detaşabil.  

Introduceţi ştecherul în priza de perete. 

Prin aşezarea comutatorului în poziţia I, cana va începe să funcţioneze. Observaţie: Înainte de
a pune cana în funcţiune, verifi caţi închiderea bună a capacului.

Dacă apa s-a fi ert, cana se va opri în mod automat. 

Înainte să ridicaţi cana de pe suport, verifi caţi dacă funcţionarea lui s-a oprit în mod automat. 
Dacă funcţionează în continuare, opriţi-l manual. 

Cana este 

- oprită dacă comutatorul se afl ă în poziţia 0.
- pornită dacă comutatorul se afl ă în poziţia I.

După ce aţi terminat cu utilizarea cănii, deconectaţi cablul de la reţea şi aşteptaţi răcirea cănii.

Nu umpleţi cana niciodată dacă se afl ă pe suport. 

Nu porniţi şi nu utilizaţi cana fără apă. Utilizarea neconformă poate duce la scăderea duratei de 
viaţă a aparatului.

Dacă porniţi cana în mod accidental, fără apă, termoregulatorul deconectează în mod automat 
circuitul electric după atingerea unei temperaturi prestabilite, iar lumina de control se aprinde. 
După câteva minute fundul din oţel inoxidabil se răceşte şi cana poate fi  utilizată din nou. 

Curăţarea cănii şi a fi ltrului 

Când se toarnă apă din cană, fi ltrul amovibil împiedică pătrunderea calcarului în ceaşcă. Filtrul 
trebuie curăţat în mod regulat sub apă de la robinet.

Îndepărtaţi depunerile de calcar în mod regulat, cel puţin o dată pe lună. 
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Depunerile de calcar pot fi  îndepărtate cu:
-  oţet alb 8%, procurabil din magazine. Umpleţi cana cu o ½ l de oţet şi lăsaţi să-şi facă 

efectul timp de 2 ore. După acest răstimp goliţi cana şi fi erbeţi apă în ea de 4-5 ori înainte 
s-o utilizaţi din nou. 

-  acid citric. Fierbeţi în cană o ½ l de apă, după care adăugaţi 30 g de acid citric şi lăsaţi să-şi 
facă efectul timp de 30 de minute. După acest răstimp goliţi cana şi fi erbeţi apă în ea de 4-5 
ori înainte s-o utilizaţi din nou. 

Partea exterioară a cănii trebuie curăţată cu o cârpă uscată sau cu o cârpă înmuiată într-o soluţie 
neutră de curăţat vase. 

Suportul cănii trebuie curăţat numai cu cârpă uscată. 

Curăţarea cănii, componentelor şi accesoriilor sale trebuie efectuată cu agenţi de curăţare care 
nu zgârie. Nu utilizaţi benzină, diluanţi, etc.

Specifi caţii tehnice

230 V ~ 50 Hz, 2.000 W
Volumul cănii: 1,2 l

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ELIMINAREA CA DEŞEU 
A AMBALAJELOR

Aruncaţi ambalajele la o locaţie pentru deşeurile menajere.

ELIMINAREA CA DEŞEU A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE FOLOSITE

Semni# caţia simbolului de pe produs, accesoriu sau ambalaj indică că acesta nu trebuie 

să # e tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm să eliminaţi acest produs ca deşeu la un punct 

de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Ca o alternativă, 

în unele state ale Uniunii Europene sau în alte ţări europene, este posibilă returnarea 

produselor la distribuitorul local, la achiziţionarea unui nou produs. Prin corecta elimi-

nare a acestui produs veţi ajuta la păstrarea valoroaselor resurse naturale şi la prevenirea 

potenţialelor efecte negative asupra mediului, care pot rezulta din incorecta eliminare 

a deşeurilor. Vă rugăm să solicitaţi mai multe informaţii de la autorităţile locale sau de la 

cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor. Eliminarea incorectă a acestui tip de 

deşeuri poate intra sub incidenţa legilor şi normelor naţionale.

Pentru entităţile de afaceri din statele Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi ca deşeu un aparat electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 

necesare de la vânzător sau distribuitor.

Eliminarea ca deşeu în ţările din afara Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi ca deşeu acest produs, solicitaţi informaţiile necesare cu privire la 

metoda corectă de eliminare de la autorităţile locale sau de la vânzător.

Acest produs este în conformitate cu reglementările de bază UE corespunzătoare tipului 

său.

Modi# cările textului, designului şi speci# caţiilor tehnice pot #  efectuate fără noti# carea în prealabil 

şi ne rezervăm dreptul de a face aceste modi# cări.
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