
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înainte de utilizarea acestui aparat, citiți temeinic manualul de utilizare, chiar și în cazul în 
care sunteți deja familiarizați cu utilizarea anterioară a unor tipuri de aparate similare. 
Folosiți aparatul numai în maniera descrisă în prezentul manual de utilizare. Păstrați 
manualul de utilizare într-un loc sigur de poate fi recuperat cu ușurință pentru consultări 
viitoare. 
 
Recomandăm păstrarea cutiei de carton originale, a materialului de ambalare, chitanței de 
cumpărare și a declarației privind răspunderea vânzătorului și cardul de garanție cel puțin 
pe durata perioadei de garanție. În caz de transport, ambalați aparatul folosind numai 
materialele de ambalare originale.  

Fierbător electric 

manualul utilizatorului 
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

 

 Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către 
persoane cu deficiențe fizice sau mentale ori de către persoane neexperimentate 
dacă sunt supravegheate corespunzător sau dacă au fost informate cu privire la 
modul de utilizare a acestui produs în condiții de siguranță și înțeleg pericolele 
potențiale. Curățarea și întreținerea de efectuat de către utilizator nu trebuie să fie 
realizate de către copii dacă nu sunt mai mari de 8 ani și sub supraveghere. Nu 
lăsați acest aparat și cablul electric la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani. 

 Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.  
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE 
INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE. 
 

 Înainte de conectarea fierbătorului de temperatură variată la o priză de curent, 
verificați dacă tensiunea declarată pe eticheta cu valori nominale corespunde cu 
tensiunea electrică a prizei de curent. 

 Conectați fierbătorul de temperatură variată numai la o priză legată corespunzător 
la pământ. 

 
Atenție: 
Acest fierbător de temperatură variabilă nu este destinat comandării prin dispozitive 
programate, comutator cu ceas extern sau telecomandă. 

 

 Fierbătorul cu temperatură variabilă este destinat uzului casnic și în alte locuri 
similare, precum: 

  săli de mese pentru personalul angajat în magazine, birouri sau alte locuri de 
muncă;  

 camere de hotel sau motel și alte spații de locuit; 

 stabilimente tip cazare și mic dejun 

 ferme agricole. 

 Nu folosiți fierbătorul cu temperatură variabilă la exterior. 

 Nu puneți fierbătorul cu temperatură variabilă pe pervazuri de fereastră sau pe 
suprafețe instabile. Plasați întotdeauna fierbătorul cu temperatură variabilă pe 
suprafețe stabile, drepte și uscate. 

 Nu folosiți niciodată fierbătorul cu temperatură variabilă în apropierea căzilor, 
dușurilor sau piscinelor. 

 Folosiți fierbătorul cu temperatură variabilă numai cu baza cu care a fost livrat. Nu 
folosiți baza cu care a fost livrat acest fierbător cu temperatură variabilă la alte tipuri 
de fierbătoare. 

 Folosiți fierbătorul cu temperatură variabilă numai în scopul fierberii de apă. 

 Dacă este umplut în exces, atunci apa în fierbere poate împroșca la exterior. 

 Nu mutați capacul fierbătorului sau nu îl deschideți cât timp fierbe apa. 

 Corpul fierbătorului se încălzește în timp ce fierbe apa. Nu atingeți suprafețele 
fierbinți. Poate produce arsuri la nivelul pielii. Folosiți mânerul pentru ridicarea și 
ducerea fierbătorului cu temperatură variabilă. 

 Acordați o atenție deosebită atunci când manipulați fierbătorul umplut cu apă 
fierbinte. 

 Fierbătorul cu temperatură variabilă este protejat împotriva avarierii cauzate prin 
punerea accidentală în funcțiune fără apă. 

 Dacă fierbătorul cu temperatură variabilă este în funcțiune, nu îl lăsați 
nesupravegheat. 
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 Deconectați întotdeauna fierbătorul cu temperatură variabilă de la priza de curent 
dacă nu îl veți folosi sau înainte de mutare sau curățare. 

 Nu plasați fierbătorul cu temperatură variabilă pe aragaze/cuptoare electrice sau pe 
gaz ori în apropierea acestora, nu îl plasați în apropierea flăcărilor deschise sau a 
unui aparat care constituie sursă de căldură. 

 Asigurați-vă că cablul electric nu intră în contact cu apa sau umezeala. 

 Nu puneți obiecte grele pe cablul electric. Asigurați-vă că acesta nu atârnă peste 
marginea mesei sau că nu intră în contact cu suprafețe fierbinți. 

 Nu deconectați fierbătorul cu temperatură variabilă de la priza de curent trăgând de 
cablul electric. Se poate deteriora cablul sau ștecărul. Deconectați cablul electric de 
la priza de curent trăgând ușor de ștecăr. 

 Nu folosiți fierbătorul cu temperatură variabilă dacă a căzut pe podea, prezintă 
semne de deteriorare sau scurgeri. 

 Dacă este deteriorat cablul electric, înlocuiți-l la un centru de service profesional. Se 
interzice utilizarea fierbătorului cu temperatură variabilă dacă are cablul electric sau 
ștecărul defect. 

 Pentru evitarea pericolului de accidentare prin șocuri electrice, nu reparați 
dumneavoastră înșivă fierbătorul cu temperatură variabilă și nu-l modificați. Toate 
reparațiile la nivelul prezentului fierbător cu temperatură variabilă trebuie executate 
de un centru de service autorizat. Prin modificarea neautorizată a aparatului riscați 
anularea drepturilor dumneavoastră legale pentru performanțe nesatisfăcătoare sau 
garanția de calitate.  
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DESCRIEREA FIERBĂTORULUI 

 
 
1. Capac 
2. Jgheab cu filtru detașabil la interior 
3. Bază cu conector central 
4. Buton pentru deschiderea capacului 
4. Indicator pentru nivelul de apă 
5. Mâner 
6. Comutator I/O (pornit/oprit) cu o lampă de indicare a stării de funcționare 
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ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

1. Scoateți toate materialele de ambalare de pe fierbător și baza acestuia. 
2. Umpleți fierbătorul cu apă curată până la nivelul maxim de apă. Fierbeți apa și goliți 

conținutul fierbătorului. Repetați procedura de 2 sau 3 ori. 
 

Observație: 
Pentru fierberea apei în fierbător, procedați conform instrucțiunilor din capitolul 
Folosirea fierbătorului.  
 

3. Acum fierbătorul este gata de utilizare și pentru prepararea de băuturi calde etc. 

FOLOSIREA FIERBĂTORULUI 

1. Stabiliți lungimea dorită pentru cablul electric. Împingeți cablul electric în canalul 
prezent pe bază. Puneți baza pe o suprafață stabilă, dreaptă și curată. 

2. Umpleți fierbătorul cu cantitatea necesară de apă. Nivelul apei trebuie să atingă cel 
puțin marcajul minim (0,3 l) și nu trebuie să depășească marcajul maxim (1,5 l). 
Puteți umple fierbătorul prin jgheab sau prin deschidere după ridicarea capacului. 
Pentru deschiderea capacului, apăsați butonul A (4). După umplerea fierbătorului 
cu apă, închideți capacul A (1) și împingeți-l în jos și asigurați-l în poziția de închis. 

 
 

Avertisment! 
Nu umpleți niciodată fierbătorul dacă se află pe bază. 
Dacă este umplut la refuz, apa în fierbere va împroșca la exterior. 

 
3. Puneți fierbătorul pe bază A (3). Introduceți ștecărul într-o priză de curent electric. 

Verificați să fie închis capacul fierbătorului. 
4. Puneți fierbătorul în funcțiune prin deplasarea comutatorului A (7) în poziția I 

(pornit). Se va aprinde lampa indicatoare de aparat în funcțiune. 
 

 
Atenție: 
Nu puneți fierbătorul în funcțiune dacă este gol. Utilizarea incorectă a fierbătorului 
poate afecta negativ durata de viață a acestuia. În cazul punerii accidentale în 
funcțiune fără apă, termostatul, după atingerea unei anumite temperaturi, va 
întrerupe circuitul electric și lampa indicatoare de aparat în funcțiune se va stinge. 
Fierbătorul se va putea utiliza după câteva minute, imediat ce se răcește fundul 
din oțel inoxidabil. 

 
5. Imediat ce apa fierbe, fierbătorul se va opri automat și lampa de indicatoare de 

aparat în funcțiune se va stinge. Înainte de a scoate fierbătorul de pe bază A (3), 
verificați dacă a ieșit singur automat din funcțiune. Dacă nu a ieșit singur automat 
din funcțiune, opriți fierbătorul manual, prin trecerea comutatorului A (7) în poziția O 
(oprit). 
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Observație: 
Funcționarea fierbătorului poate fi întreruptă în orice moment prin trecerea 
comutatorului în poziția O (oprit). 
 

6. Turnați apa fiartă în recipientul pregătit, ceașcă sau cană. Asigurați-vă că fierbătorul 
rămâne în poziție orizontală atunci când îl duceți, în special dacă este plin până sus 
la marcajul maxim de umplere cu apă. Dacă se dorește deschiderea capacului 
pentru reumplerea fierbătorului, goliți  mai întâi tot conținutul fierbătorului ca să nu 
vă opăriți de la aburul eliberat. 

7. După ce terminați cu folosirea fierbătorului, deconectați cablul electric de la priza de 
curent. Goliți fierbătorul și lăsați-l să se răcească. 

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

 
Curățarea filtrelor 

 Filtrul detașabil servește la captarea depunerilor de piatră și împiedică ajungerea 
acestora în băuturile preparate. Curățați cu regularitate filtrul sub apă curentă 
folosind o perie fină din nailon sau scufundați-l timp de câteva ore într-o soluție de 
apă cu oțet (raport de diluție recomandat 1:2). După aplicarea soluției, clătiți filtrul 
sub apă curentă curată. 

 
Curățarea fierbătorului 

 Îndepărtați cu regularitate depunerile de calcar din apă de la interiorul fierbătorului 
în funcție de frecvența de utilizare a acestuia. În timpul unei utilizări standard a 
fierbătorului (3 până la de 5 ori pe zi), recomandăm îndepărtarea depunerilor de 
calcar din apă: 

  o dată pe lună în zone cu apă dură și foarte dură; 

  o dată la două până la trei luni în zone cu apă nedură sau de duritate medie. 

 Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din apă se poate folosi: 

 oțet alb 8% disponibil în general în comerț. Puneți ½ l de oțet în fierbător și lăsați-l 
să stea timp de 2 ore fără să-l fierbeți. Apoi goliți fierbătorul și înainte de utilizarea 
ulterioară a acestuia, fierbeți apă curată în el de patru până la de cinci ori. 

 acid citric. Fierbeți ½ l de apă în fierbător, adăugați în apa fiartă 30 g de acid citric 
și lăsați să acționeze circa 30 de minute. Apoi goliți fierbătorul și înainte de 
utilizarea ulterioară a acestuia, fierbeți apă curată în el de patru până la de cinci 
ori. 

 Pentru curățarea fierbătorului la exterior, folosiți o cârpă uscată sau o cârpă 
înmuiată în soluție slabă de detergent de vase neutru. După aplicarea detergentului 
de vase, ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umezită și apoi ștergeți pentru uscare. 

 Pentru curățarea bazei folosiți numai o cârpă uscată. 

 Pentru curățarea fierbătorului și a bazei nu folosiți niciodată agenți de curățare 
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abrazivi, benzină, solvenți etc. 
 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Tensiune nominală        220-240 V 
Frecvență nominală         50/60 Hz 
Putere de intrare nominală       2000-2400 W 
Capacitate          1,5 l 
 
 
Ne rezervăm dreptul de modificare a textului și a specificațiilor tehnice. 
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INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA 
SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE UZATE 

Scoateți din uz materialele de ambalare la un centru public de eliminare a deșeurilor. 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ȘI 
ELECTRONICE  

 Semnificația simbolului de pe produs, accesoriul acestuia sau ambalaj 
 arată că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm 
să  scoateți din uz acest produs la centrul de colectare aplicabil pentru 
 reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 
Alternativ,  în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, 
puteți  returna produsele distribuitorului local la achiziționarea unui 
produs nou  echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs va 

ajuta salvarea    unor valoroase resurse naturale și la prevenirea impactului 
negativ     potențial asupra mediului și sănătății umane, care poate fi 
produs ca     rezultat al unei eliminări necorespunzătoare a deșeurilor. 
Adresați-vă     autorităților locale sau celui mai apropiat centru de 
colectare deșeurilor    pentru detalii suplimentare. Scoaterea din uz 
necorespunzătoare a  
                          acestui tip de deșeuri poate face obiectul reglementărilor naționale  
                          privind amenzile. 
 
   Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 
   Dacă se dorește scoaterea din uz a unui dispozitiv electric sau electronic, 
   solicitați informațiile necesare de la distribuitor sau furnizor. 
 
   Scoaterea din uz în alte țări din afara Uniunii Europene 
   Dacă se dorește scoaterea din uz a acestui produs, solicitați informațiile 
   necesare cu privire la metoda corectă de scoatere din uz de la    
   departamentele guvernamentale locale sau distribuitor. 

 
Produsul întrunește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE  aferente. 
 

 

 


