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Înainte	  de	  prima	  utilizare	  a	  acestui	  aparat	  vă	  rugăm	  citiți	  integral	  manualul	  de	  utilizare	  chiar	  
dacă	  sunteți	  familiarizați	  deja	  cu	  genul	  de	  aparat	  sau	  ați	  mai	  folosit	  produse	  similare.	  Utilizați	  
aparatul	  numai	  în	  modul	  descris	  în	  manualul	  de	  utilizare.	  Păstrați	  manualul	  pentru	  referințe	  
ulterioare.	  	  

Se	  recomandă	  păstrarea	  ambalajului	  original,	  a	  chitanței	  ,	  a	  declarației	  de	  responsabilitate	  a	  
vânzătorului	  și	  a	  cardului	  de	  garanție	  cel	  puțin	  pe	  perioada	  valabilității	  garanției.	  Dacă	  este	  
necesar	  să	  trimiteți	  în	  service	  aparatul,	  împachetați-‐l	  în	  ambalajul	  original	  al	  producătorului.	  	  
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MĂSURI	  IMPORTANTE	  DE	  SIGURANȚĂ	  

CITIȚI	  CU	  ATENȚIE	  ȘI	  PUNEȚI	  DEOPARTE	  PENTRU	  REFERINȚE	  
ULTERIOARE	  	  

	  	  

• Acest	  aparat	  poate	  să	  fie	  folosit	  de	  către	  copii	  cu	  vârsta	  de	  cel	  puțin	  8	  ani	  și	  persoane	  cu	  
capacități	  fizice,	  senzoriale	  sau	  mentale	  reduse,	  lipsiți	  de	  experientă	  sau	  cunoștința	  doar	  dacă	  
sunt	  supravegheați	  corespunzător	  sau	  au	  fost	  instruiți	  cu	  privire	  la	  utilizarea	  aparatului	  într-‐o	  
manieră	  sigură	  și	  înțeleg	  potențialele	  riscuri.	  Copiii	  nu	  trebuie	  lăsați	  să	  se	  joace	  cu	  aparatul.	  
Curățarea	  și	  întreținerea	  care	  se	  pot	  efectua	  de	  către	  utilizator	  nu	  trebuie	  să	  se	  efectueze	  de	  
către	  copii	  dacă	  nu	  au	  mai	  mult	  de	  8	  ani	  și	  sunt	  nesupravegheați.	  Țineți	  aparatul	  și	  cablul	  său	  de	  
alimentare	  departe	  de	  accesul	  copiilor	  mai	  mici	  de	  8	  ani.	  	  	  

• Copiii	  nu	  trebuie	  să	  se	  joace	  cu	  aparatul.	  	  	  
• Înainte	  de	  a	  conecta	  aparatul,	  asigurați-‐vă	  că	  tensiunea	  înscrisă	  pe	  plăcuța	  modelului	  se	  
potrivește	  cu	  tensiunea	  de	  la	  priza	  de	  alimentare.	  	  	  

• Conectați	  aparatul	  numai	  la	  prize	  cu	  împământare	  corespunzătoare.	  	  	  
	  
Atenţie:	  	  Acest	  fierbător	  nu	  este	  prevăzut	  să	  fie	  controlat	  cu	  un	  aparat	  programat,	  temporizator	  
extern	  sau	  telecomandă.	  	  	  
	  
• Fierbătorul	  este	  proiectat	  pentru	  uz	  casnic	  şi	  în	  alte	  locuri	  precum:	  	  
-‐	  Bucătării	  de	  personal	  din	  magazine,	  birouri	  şi	  alte	  spaţii	  de	  lucru	  	  
-‐	  Camere	  de	  hotel,	  motel	  sau	  alte	  spaţii	  de	  locuit	  
-‐	  Amenajări	  de	  luat	  masa	  	  
-‐	  Ferme	  de	  agroturism	  	  	  
• Nu	  folosiţi	  niciodată	  fierbătorul	  în	  exterior.	  	  	  
• Nu	  puneţi	  fierbătorul	  pe	  pervaz	  sau	  pe	  suprafeţe	  instabile.	  Puneţi-‐l	  întotdeauna	  pe	  o	  suprafaţă	  
	  stabilă,	  netedă	  şi	  uscată.	  	  	  

• Nu	  folosiţi	  niciodată	  fierbătorul	  în	  apropierea	  căzii,	  duşului	  sau	  a	  piscinei.	  	  Avertizare	  	  Nu	  
scufundați	  fierbătorul	  sau	  baza	  sa	  în	  apă	  și	  în	  niciun	  alt	  lichid.	  	  	  

• Folosiţi	  fierbătorul	  numai	  cu	  baza	  cu	  care	  este	  proiectat.	  Nu	  folosiţi	  baza	  cu	  care	  vine	  acest	  
fierbător	  la	  niciun	  alt	  fierbător.	  	  	  

• Folosiţi	  fierbătorul	  numai	  pentru	  a	  fierbe	  apă.	  	  	  
• Dacă	  fierbătorul	  este	  umplut	  prea	  tare,	  apa	  poate	  da	  pe	  afară	  atunci	  când	  clocoteşte.	  	  	  
• Nu	  mutaţi	  şi	  nici	  nu	  deschideţi	  capacul	  fierbătorului	  atunci	  când	  apa	  clocoteşte.	  	  	  
• Corpul	  fierbătorului	  se	  încălzeşte	  pe	  măsură	  ce	  apa	  fierbe.	  Nu	  atingeţi	  suprafeţele	  fierbinţi.	  
	  Aceasta	  poate	  produce	  arsuri	  de	  piele.	  Folosiţi	  mânerul	  pentru	  a	  ridica	  şi	  muta	  fierbătorul.	  	  	  

• Fiţi	  foarte	  atenţi	  atunci	  când	  manevraţi	  fierbătorul	  cu	  apă	  fierbinte	  înăuntru.	  	  	  
• Fierbătorul	  este	  prevăzut	  cu	  un	  dispozitiv	  care	  previne	  încingerea	  dacă	  fierbătorul	  este	  pornit	  
fără	  	  apă.	  	  	  

• Dacă	  fierbătorul	  funcționează,	  nu	  îl	  lăsați	  nesupravegheat.	  	  	  
• Întotdeauna	  deconectaţi	  fierbătorul	  de	  la	  priză	  dacă	  nu	  îl	  folosiţi	  sau	  înainte	  de	  a-‐l	  muta	  sau	  
	  curăţa.	  	  	  

• Nu	  puneți	  aparatul	  în	  proximitatea	  unui	  aragaz	  electric	  sau	  cu	  gaz,	  foc	  deschis	  sau	  alte	  surse	  de	  
	  căldură.	  	  	  

• Asiguraţi-‐va	  că	  cablul	  de	  alimentare	  nu	  intră	  în	  contact	  cu	  apă	  sau	  umezeală.	  	  	  
• Nu	  puneţi	  obiecte	  grele	  pe	  cablul	  de	  alimentare.	  Asiguraţi-‐vă	  că	  cablul	  de	  alimentare	  nu	  atârnă	  
pe	  	  marginea	  mobilei	  şi	  că	  nu	  intră	  în	  contact	  cu	  suprafeţe	  calde.	  	  	  

• Nu	  deconetați	  fierbătorul	  prin	  tragerea	  cablului	  direct	  din	  priză.	  Aceasta	  poate	  strica	  priza	  sau	  
	  cablul	  de	  alimentare.	  Deconectați	  cablul	  de	  alimentare	  trăgând	  ușor	  din	  priză.	  	  	  

• Nu	  folosiți	  fierbătorul	  dacă	  a	  căzut	  pe	  jos	  sau	  are	  semne	  vizibile	  de	  deteriorare	  sau	  are	  scurgeri.	  
	  	  

• Dacă	  apar	  defecțiuni	  la	  cablul	  de	  alimentare,	  reparați-‐l	  într-‐un	  service	  autorizat.	  Este	  interzisă	  
	  folosirea	  fierbătoruluii	  dacă	  exisă	  defecțiuni	  la	  cablul	  de	  alimentare	  sau	  la	  ştecher.	  	  	  

• Pentru	  a	  evita	  rănirea	  prin	  electrocutare,	  nu	  reparați	  fierbătorul	  dumnevoastră	  și	  nu	  faceți	  nicio	  
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modificare	  acestuia.	  Executați	  toate	  reparațiile	  sau	  modificările	  aparatului	  în	  service	  autorizat.	  
	  Modificarea	  aparatului	  în	  timpul	  garanției,	  duce	  la	  anularea	  acesteia.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
DESCRIEREA	  FIERBĂTORULUI	  ELECTRIC	  	  

	  

1.	  Capac	  
2.	  Buton	  pentru	  deschiderea	  capacului	  
3.	  Duză	  cu	  filtru	  detașabil	  în	  interior	  	  
4.	  Stativ	  cu	  conector	  central	  	  
5.	  Comutator	  Pornit/Oprit	  I/0	  
6.	  Indicatorul	  nivelului	  apei	  
7.	  Mâner	  
8	  Indicatorul	  luminos	  al	  alimentării	  
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ÎNAINTE	  DE	  PRIMA	  UTILIZARE	  
1.	  Scoateți	  toate	  materialele	  de	  ambalare	  ale	  fierbătorului	  și	  stativul	  său..	  
2.	  Umpleți	  fierbătorul	  cu	  apă	  curată	  până	  la	  marcajul	  maxim	  al	  apei.	  Se	  fierbe	  apa	  și	  se	  golește	  
conținutul	  fierbătorului.	  Repetați	  acest	  procedeu	  de	  2-‐3	  ori.	  
	  
Notă:	  
Pentru	  	  fierberea	  apei	  în	  fierbător,	  procedați	  conform	  instrucțiunilor	  din	  capitolul	  Utilizarea	  
fierbătorului.	  
	  
3.	  Acum	  fierbătorul	  este	  gata	  de	  utilizare	  și	  pentru	  prepararea	  băuturilor	  calde,	  etc.	  
	  
UTILIZAREA	  FIERBĂTORULUI	  ELECTRIC	  
1.	  Setați	  lungimea	  dorită	  a	  cablului	  de	  alimentare.	  Împingeți	  cablul	  de	  alimentare	  în	  canelura	  din	  
baza	  A4.	  Așezați	  baza	  A4	  pe	  o	  suprafață	  stabilă,	  uniformă	  și	  curată.	  
2.	  Umpleți	  fierbătorul	  cu	  cantitatea	  necesară	  de	  apă.	  Nivelul	  apei	  trebuie	  să	  atingă	  cel	  puțin	  
valoarea	  minimă	  (0,3	  l)	  și	  să	  nu	  depășească	  marcajul	  maxim	  (1	  l).	  Puteți	  umple	  fierbătorul	  prin	  
duză	  sau	  prin	  deschizătură	  după	  ridicarea	  capacului	  A1.	  Pentru	  a	  deschide	  capacul	  A1,	  apăsați	  
butonul	  A2.	  După	  umplerea	  fierbătorului	  cu	  apă,	  închideți	  capacul	  A1	  și	  împingeți-‐l	  în	  jos	  astfel	  
încât	  acesta	  să	  fie	  fixat	  în	  poziția	  închis.	  
	  
Avertizare!	  
Nu	  umpleți	  niciodată	  fierbătorul	  dacă	  acesta	  este	  amplasat	  pe	  baza	  A4.	  
În	  cazul	  în	  care	  fierbătorul	  este	  supraîncărcat,	  atunci	  apa	  fierbinte	  ar	  putea	  stropi.	  
	  
3.	  Așezați	  fierbătorul	  pe	  baza	  A4.	  Introduceți	  ștecherul	  de	  alimentare	  în	  priza	  electrică.	  Verificați	  
dacă	  capacul	  A1	  al	  fierbătorului	  este	  închis.	  
4.	  Porniți	  fierbătorul	  prin	  deplasarea	  comutatorului	  A5	  în	  poziția	  I	  (Pornit).	  Indicatorul	  luminos	  
de	  alimentare	  A8	  se	  va	  aprinde.	  
	  
Atenţie:	  
Nu	  porniți	  fierbătorul	  dacă	  acesta	  este	  gol.	  Utilizarea	  incorectă	  a	  fierbătorului	  poate	  afecta	  
negativ	  durata	  de	  viață	  a	  acestuia.	  Dacă	  porniți	  în	  mod	  accidental	  fierbătorul	  fără	  apă,	  
termostatul	  va	  întrerupe	  circuitul	  electric,	  după	  atingerea	  unei	  anumite	  temperaturi,	  și	  
indicatorul	  luminos	  de	  alimentare	  A8	  se	  va	  stinge.	  Fierbătorul	  poate	  fi	  folosit	  din	  nou	  după	  câteva	  
minute,	  de	  îndată	  ce	  fundul	  din	  oțel	  inoxidabil	  s-‐a	  răcit.	  
5.	  De	  îndată	  ce	  apa	  se	  fierbe,	  fierbătorul	  se	  va	  opri	  automat	  și	  indicatorul	  luminos	  de	  alimentare	  
A8	  se	  va	  stinge.	  Înainte	  de	  a	  scoate	  fierbătorul	  de	  pe	  baza	  A4,	  verificați	  dacă	  acesta	  s-‐a	  oprit	  
automat.	  Dacă	  nu	  s-‐a	  oprit	  automat,	  dezactivați	  manual	  fierbătorul	  prin	  deplasarea	  
comutatorului	  A5	  în	  poziția	  0	  (Oprit).	  
	  
Notă:	  
Funcționarea	  fierbătorului	  poate	  fi	  întreruptă	  în	  orice	  moment	  prin	  deplasarea	  comutatorului	  A5	  
în	  poziția	  0	  (Oprit).	  
	  
6.	  Turnați	  apa	  fiartă	  într-‐un	  recipient	  pregătit,	  ceașcă	  sau	  cană.	  Asigurați-‐vă	  că	  fierbătorul	  
rămâne	  în	  poziție	  orizontală	  atunci	  când	  este	  transportat,	  mai	  ales	  dacă	  este	  umplut	  până	  la	  
marcajul	  maxim.	  Dacă	  doriți	  să	  deschideți	  capacul	  A1	  pentru	  a	  reîncărca	  fierbătorul,	  mai	  întâi	  
goliți	  tot	  conținutul	  din	  fierbător,	  astfel	  încât	  să	  nu	  vă	  ardeți	  cu	  aburul	  care	  se	  scurge.	  
7.	  După	  ce	  terminați	  folosirea	  fierbătorului,	  deconectați	  cablul	  de	  alimentare	  de	  la	  priza	  electrică.	  
Goliți	  fierbătorul	  și	  lăsați-‐l	  să	  se	  răcească.	  
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CURĂȚARE	  ȘI	  ÎNTREȚINERE	  

	  

Curățarea	  filtrului	  	  
	  
Filtrul	  detașabil	  servește	  la	  captarea	  depunerilor	  de	  calcar	  și	  la	  prevenirea	  pătrunderilor	  
acestora	  în	  băutura	  preparată.	  Curățați	  în	  mod	  regulat	  filtrul	  cu	  apă	  curată	  folosind	  o	  perie	  fină	  
din	  nylon	  sau	  lăsați-‐l	  câteva	  ore	  într-‐o	  soluție	  din	  oțet	  și	  apă	  (raport	  de	  diluție	  recomandat	  de	  1:	  
2).	  După	  aplicarea	  soluției	  clătiți	  filtrul	  sub	  apă	  curată.	  
	  
Curățarea	  fierbătorului	  
	  
•	  Înlăturați	  în	  mod	  regulat	  depozitele	  de	  calcar	  din	  interiorul	  fierbătorului	  în	  funcție	  de	  frecvența	  
utilizării	  fierbătorului.	  În	  timpul	  utilizării	  obișnuite	  a	  fierbătorului	  (de	  3	  până	  la	  5	  ori	  pe	  zi),	  vă	  
recomandăm	  să	  îndepărtați	  depozitele	  de	  calcar	  astfel:	  
-‐	  o	  dată	  pe	  lună	  în	  zone	  cu	  apă	  dură	  și	  foarte	  dură;	  
-‐	  o	  dată	  la	  fiecare	  două	  până	  la	  trei	  luni	  în	  zonele	  cu	  apă	  cu	  o	  duritate	  mică	  și	  medie.	  
•	  Pentru	  a	  îndepărta	  depozitele	  de	  calcar	  este	  posibil	  să	  se	  utilizeze:	  
-‐	  8%	  oțet	  alb,	  disponibil	  în	  general	  în	  magazine.	  Puneți	  1/2	  l	  de	  oțet	  în	  fierbător	  și	  lăsați-‐l	  să	  se	  
depună	  timp	  de	  2	  ore	  fără	  fierbere.	  Apoi,	  goliți	  fierbătorul	  și,	  înainte	  de	  a	  folosi	  ulterior,	  fierbeți	  
apă	  curată	  de	  patru	  până	  la	  cinci	  ori.	  
-‐	  acid	  citric.	  Se	  fierbe	  1/2	  l	  de	  apă	  în	  fierbător,	  în	  apa	  fiartă	  se	  adaugă	  30	  g	  de	  acid	  citric	  și	  se	  lasă	  
să	  se	  depună	  timp	  de	  aproximativ	  30	  de	  minute.	  Apoi,	  goliți	  fierbătorul	  și,	  înainte	  de	  a-‐l	  folosi	  
ulterior,	  	  fierbeți	  apă	  curată	  de	  patru	  până	  la	  cinci	  ori.	  
•	  Pentru	  a	  curăța	  exteriorul	  fierbătorului	  utilizați	  o	  cârpă	  uscată	  sau	  o	  cârpă	  înmuiată	  într-‐o	  
soluție	  slabă	  de	  detergent	  neutru	  pentru	  bucătărie.	  După	  aplicarea	  detergentului	  pentru	  
bucătărie,	  ștergeți	  suprafața	  cu	  o	  cârpă	  ușor	  	  umedă	  și	  apoi	  ștergeți	  pentru	  a	  usca	  complet.	  
•	  Pentru	  a	  curăța	  baza	  A4,	  folosiți	  numai	  o	  cârpă	  uscată.	  
•	  Pentru	  a	  curăța	  fierbătorul	  și	  baza	  A4,	  nu	  utilizați	  niciodată	  agenți	  de	  curățare	  care	  cauzează	  
abraziune,	  benzină,	  solvenți,	  etc.	  
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SPECIFICAŢII	  TEHNICE	  	  

Voltaj	  nominal.....................................................................................................................................................220-‐240	  V	  
Frecvență	  nominală............................................................................................................................................50/60Hz	  
	  Capacitate.........................................................................................................................................................................	  1	  L	  	  	  
Putere	  nominală	  de	  intrare.......................................................................................................................900-‐1100W	  
	  

Ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  aduce	  modificări	  textului	  și	  specificațiilor	  tehnice.	  

	  
	  
	  
	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  AMBALAJELOR	  	  
Duceți	  ambalajele	  la	  un	  centru	  de	  reciclare.	  	  
	  
	  
SCOATEREA	  DIN	  UZ	  A	  ECHIPAMENTELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  ELECTRONICE	  

	  
Acest	   simbol	   lipit	   pe	   produse	   sau	   pe	   documentele	   originale	   semnifică	   faptul	   că	  
produsele	   electrice	   sau	   electronice	   uzate	   nu	   trebuie	   aruncate	   împreună	   cu	  
gunoiul	   casnic	  menajer.	   Pentru	   scoaterea	   adecvată	   din	   uz	   sau	   reciclare,	   predaţi	  
aceste	   produse	   unor	   centre	   specalizate	   de	   colectare.	   Sau,	   în	   mod	   alternativ,	   în	  
anumite	   state	   din	   Uniunea	   Europeană	   sau	   alte	   state	   Europene,	   puteţi	   returna	  
produsele	   dvs.	   distribuitorului	   local,	   atunci	   când	   achiziţionaţi	   un	   produs	   nou	  
echivalent.	  	  

Scoaterea	   din	   uz	   corectă	   a	   acestui	   produs	   ajută	   la	   protejarea	   resurselor	   naturale	   şi	   împiedică	  
efectele	  negative	  asupra	  mediului	   cauzate	  de	  aruncarea	  necorespunzătoare	  a	  deşeurilor.	  Cereţi	  
autorităţilor	   locale	   sau	   centrelor	   de	   colectare	   a	   deşeurilor	   informaţii	   suplimentare.	   În	  
conformitate	  cu	  reglementările	  naţionale,	  scoaterea	  din	  uz	   incorectă	  a	  acestor	  tipuri	  de	  deşeuri	  
poate	  fi	  sancţionată.	  
	  
Pentru	  companiile	  din	  statele	  Uniunii	  Europene	  
Dacă	   doriţi	   să	   scoateţi	   din	   uz	   aparatele	   electrice	   sau	   electronice,	   cereţi	   distribuitorului	   sau	  
furnizorului	  dvs.	  informaţiile	  necesare.	  	  
	  
Scoaterea	  din	  uz	  în	  alte	  state	  în	  afara	  Uniunii	  Europene.	  	  
Dacă	  doriţi	   să	   scoateţi	  din	  uz	  acest	  produs,	   cereţi	   informaţiile	  necesare	  despre	  metoda	   corectă	  
autorităţilor	  dvs.	  locale	  sau	  distribuitorului.	  
	  
	  

Acest	   produs	   este	   conform	   cu	   reglementările	   şi	   normele	   UE	   privind	   siguranţa	  
electrică	  şi	  electromagnetică.	  
	  
Modificările	  de	  text,	  design	  şi	  specificaţii	  tehnice	  pot	  să	  intervină	  fără	  notificare	  prealabilă	  şi	  ne	  
rezervăm	  dreptul	  de	  a	  efectua	  astfel	  de	  modificări.	  
	  
 
 
	  


