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            MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

                   FIERBĂTOR DE APĂ                                                                                            

                   AQUASTEEL

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru o 
studiere ulterioară!!! 
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Înainte de a conecta fierbătorul la priza de curent, verificați dacă 

voltajul indicat pe aparat (pe partea de dedesubt a unității și a 
bazei) corespunde cu voltajul existent  la locul folosirii. În caz 
contrar, contactați distribuitorul și nu puneți aparatul în funcțiune.

3. Nu lăsați cablul să atârne peste muchia mesei sau a bufetului și evitați 
contactul acestuia cu orice suprafață fierbinte.

4. Nu așezați produsul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau 
pe gaz fierbinte sau în cuptorul încălzit.

5. Nu puneți aparatul în funcțiune gol pentru a nu deteriora elementele 
de încălzire.

6. Asigurați-vă că folosiți fierbătorul pe o suprafață tare și dreaptă și că nu 
este la îndemâna copiilor. Astfel, evitați riscul de răsturnare a 
aparatului, precum și daunele și accidentările.

7. Pentru a preveni producerea unui incendiu, electrocutarea sau 
accidentarea, nu scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă 
sau în alte lichide.

8. În timpul procesului de fierbere sau imediat după acesta, evitați 
contactul cu aburii care ies prin ciocul cănii. 

9. Aveți întotdeauna grijă să turnați apa fierbinte încet și cu atenție, fără 
a înclina cana prea brusc.

10. Aveți grijă la reumplere când fierbătorul este fierbinte.
11. Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane 

(inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau fără experiență și discernământ decât sub supraveghere sau 
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dacă au primit instrucțiuni de folosire a aparatului de la o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor.

12. Copiii vor fi permanent supravegheați pentru a nu se juca la aparat.
13. Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul sau butonul.
14. Baza atașată nu poate fi folosită în niciun alt scop decât cel indicat.
15. Procedați cu maximă atenție când mutați fierbătorul plin cu apă 

fierbinte.
16. Acest aparat nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu el.
17. Acest fierbător a fost conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu îl 

folosiți afară.
18. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului 

se poate solda cu incendiu, electrocutare sau accidentare.
19. Deconectați fierbătorul de la priză când nu este folosit și înainte de 

curățare. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a asambla 
sau dezasambla piesele acestuia și înainte de curățare.

20. Pentru a deconecta, rotiți orice buton în poziția „off”(„oprit”), apoi 
scoateți ștecherul din priză.

21. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o 
persoană cu calificări similare pentru a evita orice pericol.

22. Nu folosiți aparatul pentru niciun alt scop decât cel prevăzut.
23. Fierbătorul nu poate fi folosit decât cu suportul prevăzut.
24. În caz de supraîncărcare a cănii, apa care fierbe poate da pe afară.
25. Asigurați-vă că ați închis capacul și nu îl ridicați în timpul fierberii. 

Riscați să vă opăriți dacă scoateți capacul în timpul procesului de 
fierbere.

26. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și aplicații similare, 



5

precum:
– bucătăriile destinate angajaților din magazine, birouri și alte 

medii de lucru;
– ferme;
– clienții hotelurilor, motelurilor și altor unități de tip rezidențial;
– unități de cazare de tip demipensiune.

27. Aparatul nu trebuie scufundat în apă.
28. Avertisment: evitați scurgerile pe conector.
29. Avertisment: risc de accidentare în caz de folosire incorectă.
30. Suprafața elementului de încălzire va rămâne caldă o perioadă 

după utilizare.
31. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani dacă sunt 

supravegheați sau au primit instrucțiuni de utilizare în condiții de 
siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și 
întreținerea de către utilizator nu se vor efectua de copii mai mici de 
8 ani și nesupravegheați. Nu lăsați aparatul sau cablul de 
alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

32. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și 
discernământ dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni de 
folosire a aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele 
implicate.

33. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
34. Suprafețele fierbătorului se pot înfierbânta în timpul utilizării.
35. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână.
36. Comutați butonul înainte de a folosi fierbătorul. 

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI LA ÎNDEMÂNĂ!
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OBSERVAȚII PRIVIND ȘTECHERUL CABLULUI
Acest aparat are ștecher polarizat. Pentru a reduce riscul de 

electrocutare, acest ștecher a fost conceput astfel încât să se 
potrivească într-o priză polarizată într-un singur fel. Dacă ștecherul nu 
se potrivește bine în priză, încercați să îl conectați invers. Dacă nici așa 
nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu modificați 
ștecherul în niciun fel.

OBSERVAȚII PRIVIND CABLUL DE ALIMENTARE
a) Se va prevedea un cablu de alimentare scurt (sau un cablu de 

alimentare detașabil) pentru a reduce riscul de împiedicare presupus 
de un cablu lung.

b) Există și cabluri de alimentare detașabile mai lungi sau prelungitoare 
și acestea pot fi folosite cu condiția să se exercite atenție specială.

c) Dacă se folosește un cablu de alimentare detașabil lung sau un 
prelungitor,
1) valorile electrice marcate ale cablului de alimentare detașabil sau 

ale prelungitorului trebuie să fie cel puțin egale cu valorile 
electrice ale aparatului.

2) în cazul unui aparat cu împământare, prelungitorul trebuie să fie 
unul de tip trifilar, cu împământare. 

3) cablul mai lung trebuie aranjat astfel încât să nu se desfășoare 
pe partea superioară a bufetului sau a mesei de unde să poată fi 
tras de copii sau să constituie o piedică.
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PREZENTAREA FIERBĂTORULUI ELECTRIC 

ÎNAINTE DE A FOLOSI FIERBĂTORUL
Dacă folosiți fierbătorul pentru prima oară, este indicat să îl curățați 

înainte fierbând în el cantitatea maximă de apă o dată și apoi 
aruncând-o de două ori. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.

OBSERVAȚIE: Capacitatea maximă a fierbătorului este de 1,7L.
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FOLOSIREA FIERBĂTORULUI ELECTRIC
1. Așezați fierbătorul pe o suprafață dreaptă.
2. Pentru a umple cana, scoateți-o de pe baza de alimentare și 

deschideți capacul apăsând pe butonul de eliberare a capacului, 
apoi încărcați-o cu cantitatea dorită de apă și închideți capacul. 
Nivelul apei trebuie să fie între marcajele Min și Max. O cantitate 
prea mică de apă va determina închiderea fierbătorului înainte ca 
apa să fiarbă.
OBSERVAȚIE: Nu umpleți cu apă peste nivelul maxim deoarece, în 
timpul fierberii, apa poate da pe afară prin ciocul cănii. Asigurați-vă 
că ați pus bine la loc capacul înainte de a conecta fierbătorul la priză.

3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare. 
4. Conectați ștecherul la priză. Apăsați butonul și indicatorul se va 

aprinde; apa va începe să fiarbă. Fierbătorul se va opri automat 
imediat ce apa a fiert. La nevoie, va trebui să așteptați 30 secunde 
înainte de a apăsa butonul încă o dată pentru a refierbe apa. Puteți 
întrerupe alimentarea electrică trăgând butonul în sus sau ridicând 
direct cana de pe baza de alimentare în orice moment pentru a 
întrerupe procesul de fierbere.
OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că butonul nu este obstrucționat și că ați 
închis bine capacul. Fierbătorul nu se va opri dacă butonul este 
blocat sau dacă este deschis capacul.

5. Ridicați cana de pe baza de alimentare și apoi turnați apa.
OBSERVAȚIE: Turnați cu atenție apa din fierbător pentru a nu vă 
opări; în plus, nu deschideți capacul cât timp apa din cană este 
fierbinte.
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6. Fierbătorul nu va relua fierberea dacă nu apăsați din nou butonul. 
Fierbătorul poate fi ținut pe baza de alimentare când nu este folosit.
OBSERVAȚIE: Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la 
priză dacă aparatul nu este folosit.

PROTECȚIE ANTI-FIERBERE USCATĂ
Dacă puneți din greșeală aparatul în funcțiune fără apă, funcția de 

protecție anti-fierbere uscată va determina deconectarea automată de la 
curent. În această situație, așteptați mai întâi ca aparatul să se răcească 
înainte de a umple cu apă rece și a refierbe.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și așteptați să se 

răcească bine înainte de curățare.

1. Nu scufundați niciodată fierbătorul, cablul de alimentare sau baza de 
alimentare în apă sau nu permiteți ca acestea să intre în contact cu 
umezeala.

2. Ștergeți exteriorul fierbătorului cu o cârpă umedă sau cu un produs 
de curățare. Nu folosiți niciodată un agent de curățare toxic.

3. Nu uitați să curățați și filtrul la anumite intervale de timp. Pentru o 
curățare mai ușoară, detașați filtrul apăsând pe butonul din interiorul 
fierbătorului și, după curățare, puneți-l la loc.
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ATENȚIE: Nu folosiți la curățare produse chimice, obiecte din metal, 
din lemn sau abrazive întrucât acestea pot afecta aspectul lucios al 
aparatului.

4. Când aparatul nu este folosit sau în timpul depozitării acestuia, 
cablul de alimentare poate fi înfășurat în partea de dedesubt a 
fierbătorului.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR MINERALE
Periodic fierbătorul trebuie detartrat întrucât apa de la robinet poate 

determina formarea la baza aparatului a unor depuneri minerale care pot 
afecta funcționarea eficientă a acestuia. Puteți folosi un detartrant de pe 
piață și urma instrucțiunile de pe ambalajul acestuia. Alternativ, puteți 
respecta instrucțiunile de mai jos folosind oțet alb.

1. Umpleți fierbătorul cu 3 cești de oțet alb, apoi adăugați apă în 
cantitatea necesară astfel încât să acoperiți complet partea inferioară 
a fierbătorului. Lăsați soluția în fierbător peste noapte.

2. Vărsați apoi conținutul fierbătorului, umpleți-l cu apă curată până la 
nivelul maxim, fierbeți și apoi aruncați apa. Repetați de mai multe ori 
până când mirosul de oțet dispare. Petele de pe ciocul interior pot fi 
îndepărtate frecând cu o cârpă umedă.
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INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Aparatele electrice uzate sunt materiale 

valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la 
gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să 
ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea 
acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în 
acest manual sau în certificatul de garanţie.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, 
persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei 
persoane responsabile, care se poate asigura că aceştia pot opera 
corect aparatul.

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!
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FIŞA PRODUSULUI
(pentru fierbătoare de apă)

1. Marca comercială a producătorului:                                                                    
2. Modelul de fabricaţie:                               AQUASTEEL
3. Tipul aparatului:                                 Fierbător de apă
4. Importator:                           SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:    bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti, Ro
6. Puterea nominală(W):                                 1850-2200
7. Capacitate(litri):                                             1,7
8. Termostat reglabil:                                            -
9. Oprire automată la fierbere:                                  DA

10. Bază detaşabilă:                                            DA
11. Buton pornit/oprit iluminat:                                    DA
12. Element de încălzire acoperit:                                 DA
13. Carcasă:                                               din inox
14. Sistem de protecţie la fierbere:                                DA
15. Greutate netă(produs,kg):                                   0,70
16. Greutate brută(cu ambalaj,kg):                               0,87
17. Dimensiuni produs(mm):                            215x146x249
18. Dimensiuni ambalaj(mm):                           198x180x206
19. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                               220-240/50
20. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile 
EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică 
şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.
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