MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

FIERBĂTOR DE APĂ

AQUARIA

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru o studiere ulterioară!!!

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

-

Citiţi instrucţiunile înainte de folosire;

-

Înainte de a conecta fierbătorul la priză verificaţi dacă voltajul înscris pe eticheta produsului
este acelaşi cu cel asigurat de distribuitorul dumneavoastră de energie electrică;

-

Nu lăsaţi cablul de alimentare să atingă suprafeţe încinse sau ascuţite;

-

Nu puneţi fierbătorul lângă surse de căldură cum ar fi: aragaz, cuptor, cuptor cu microunde,
etc.;

-

Nu folosiţi fierbătorul gol;

-

Aşezaţi fierbătorul pe o suprafaţă plană şi stabilă pentru a preveni răsturnarea acestuia;

-

Nu scufundaţi fierbătorul în apa sau alte lichide;

-

Evitaţi contactul cu aburii în timpul fierberii sau după ce s-a terminat fierberea;

-

Manevraţi fierbătorul cu grijă: Pericol de arsuri;

-

Aveti grijă când umpleţi fierbătorul dacă acesta este fierbinte;

-

Atenţie sporită când îl folosiţi lângă copii;

-

Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului. Folosiţi mânerul;

-

Baza nu poate fi folosită în alte scopuri decât acela pentru care a fost concepută;

-

Atenţie maximă când manevraţi fierbătorul plin cu apă gata fiartă;

-

Fierbătorul nu este o jucărie. Nu lăsaţi copii să se joace cu fierbătorul;

-

Fierbătorul este un aparat de uz casnic. A nu se folosi în exterior;

-

Folosiţi numai accesoriile recomandate de producător, astfel reduceţi riscul de şocuri
electrice, incendii sau accidente;

-

Scoateţi fierbătorul din priză când nu-l folosiţi sau înainte de curăţare. Lăsaţi-l să se
răcească înainte de a umbla cu el sau înainte de a-l curăţa;

-

Pentru a-l opri apăsaţi ridicati comutatorul(dacă nu s-a decuplat singur) şi apoi scoateţi-l din
priză;

-

Dacă observaţi defecţiuni la cablul de alimentare, apelaţi la cel mai apropiat service
recomandat de producător; folosiţi o priză cu împământare;

-

Întotdeauna să ţineţi capacul închis la fierbător. Astfel evitaţi să vă opăriţi;

-

Nu folosiţi fierbătorul în alte scopuri decat acela pentru care a fost creat;

-

Fierbătorul nu poate fi folosit decât cu baza sa. Nu încercaţi să schimbaţi baza cu a altui
fierbător;

-

Acest

aparat nu poate fi folosit de copii, persoane

cu

dizabilităţi, persoane

neexperimentate, decat sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se
poate asigura că acesţia operează corect fierbătorul;
-

Acest aparat poate fi folosit in: bucătarii, firme, birouri, hoteluri, moteluri etc.
DESCRIERE:

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE
Atunci când folosiţi fierbătorul pentru prima dată, este recomandat să fierbeţi apa de două ori şi
apoi să aruncaţi apa.
NOTĂ: capacitatea maximă este de 1,7 litri. Nu depăşiţi cantitatea maximă înscrisă pe marcajul
fierbătorului.
OPERAREA
1. Pentru a umple fierbătorul, apăsaţi butonul de deschidere al capacului. Umpleţi cu apă minim 0,5
litri şi maxim 1,7 litri. Dacă este prea puţină apă, fierbătorul se va opri din funcţionare.
NOTĂ: nu umpleţi peste capacitatea de 1,7 litri pentru că astfel apa va sări în timpul fierberii afară
din fierbător. Asiguraţi-vă că fierbătorul este bine aşezat în bază înainte de a-l băga în priză.
2. Pozitionaţi fierbătorul bine în bază. Introduceţi în priză.
NOTĂ: asiguraţi-vă că nu sunt obstrucţii ale cablului de alimentare şi capacul este bine închis.
3. Conectaţi fierbătorul la priză. Apăsaţi întrerupătorul, iar ledul de funcţionare se va aprinde. Când
apa va atinge temperatura dorită întrerupătorul va sări la poziţia iniţială iar încălzirea se va opri. Aşteptaţi
minim 30 de secunde înainte de a relua procesul de fierbere apăsând întrerupătorul.
Puteţi aduce întrerupătorul pe poziţia iniţială oricând în timpul fierberii pentru a o întrerupe.
Fierbătorul se va opri automat şi dacă nu este închis bine capacul.
4. Ridicaţi fierbătorul din bază şi apoi turnaţi apă.
NOTĂ: nu deschideţi capacul atâta timp cât apa este fierbinte.
5. Fierbătorul nu va functiona dacă îl puneţi la loc în bază fără să apăsaţi întrerupătorul.
NOTĂ: scoateţi din priză fierbătorul atunci când nu-l folosiţi.

PROTECŢIE LA FIERBERE
Fierbătorul îşi va întrerupe funcţionarea dacă aţi uitat să puneţi apă în cana fierbătorului. Pentru a
pune apă, aşteptaţi să se răcească bine numai apoi umpleti cu apă.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Întotdeauna scoateţi din priză fierbătorul înainte de curăţare.
1. Nu scufundaţi baza, fierbătorul sau cablul de alimentare în apă pentru a le spăla.
2. Ştergeti părţile fierbătorului cu o cârpă moale şi curată. Nu folosiţi detergenţi.
ATENŢIE: nu folosiţi detergenţi sau paste abrazive pentru a curăţa fierbătorul.
Curăţaţi filtrul cu o cârpă umedă şi moale.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR MINERALE
Fierbătorul trebuie supus periodic la curăţarea depunerilor minerale. Vă rugăm să urmaţi paşii de
mai jos:
-

Umpleţi fierbătorul cu trei căni de oţet apoi adăugaţi apă până la capacitate. Lăsaţi soluţia să-si facă
efectul timp de aproximativ 6-8 ore.

-

Aruncaţi soluţia din fierbător şi apoi umpleţi cu apă şi fierbeti-o. Aruncaţi apa fiartă şi repetaţi
procesul de câteva ori până dispare mirosul de oţet. Restul de pete, dacă au ramas, ştergeti-le cu o
cârpă uscată şi moale.

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!

FIŞA PRODUSULUI
(pentru fierbătoare de apă)
1. Marca comercială a producătorului:
2. Modelul de fabricaţie:

AQUARIA

3. Tipul aparatului:

Fierbător de apă

4. Importator:
5. Adresă importator:

SC ALF Electrocasnice SRL
bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti, România

6. Puterea nominală/maximă(W):
7. Capacitate(litri):
8. Termostat reglabil:
9. Filtru pentru impurităţi:

1850/2200
1,7
DA

10. Buton pornit/oprit cu led de funcţionare:

DA

11. Oprire automată la fierbere:

DA

12. Utilizare fără fir:

DA

13. Rotire la 360°:
14. Culoare carcasă:
15. Rezistenţă acoperită:
16. Sistem de protecţie la supraîncălzire/dacă nu este apă în fierbător:
17. Sistem de avertizare sonorã:
18. Indicator de umplere/fereastră pe ambele părţi:

albă
DA
DA

19. Greutate netă(produs,kg):

0,70

20. Greutate brută(cu ambalaj,kg):

0,84

21. Dimensiuni produs(mm):

200x160x250

22. Dimensiuni ambalaj(mm):

195x157x240

23. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):

220-240/50

24. Fabricat in PRC(China)
Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU
cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente
de joasă tensiune.

