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INTRODUCERE
Vă mulţumim că aţi ales un produs De’Longhi. Vă invităm să 
dedicaţi câteva minute citirii acestor instrucţiuni de folosire, utile 
pentru evitarea situaţiilor de pericol sau a avarierii aparatului.

Simboluri utilizate în aceste instrucţiuni
Avertismentele importante sunt semnalate de simbolurile 
enumerate mai jos. Este importantă respectarea avertismentelor. 
În cazul nerespectării avertismentelor s-ar putea verifica pericolul 
de electrocutare, răniri grave, arsuri, incendiu sau avarieri ale 
aparatului. 

 Pericol!                                                                                             
Nerespectarea poate cauza răniri ca urmare a electrocutării, 
punându-vă viaţa în pericol. 

 Important!
Nerespectarea poate fi sau este cauza rănirilor sau avarierii 
aparatului. 

 Pericol de arsuri!!
În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăriri.
 

 Notă: 
Acest simbol semnalează recomandări şi informaţii importante 
pentru utilizator.

AVERTISMENTE IMPORTANTE
Avertismente pentru siguranţă

 Pericol!
-  Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceţi în apă 

sau într-un alt lichid părţile electrice, suportul care conţine 
ştecherul sau fierbătorul. Nu folosiţi fierbătorul în baie sau în 
apropierea surselor de apă. Nu îl folosiţi în exterior.

-  Scoateţi ştecherul din priză atunci când nu folosiţi aparatul 
sau înainte de a-l curăţa. 

 Lăsaţi fierbătorul să se răcească înainte de a-l curăţa.
-  Nu folosiţi niciodată fierbătorul cu mâinile umede.
-  Nu introduceţi niciun instrument în fierbător. Utilizarea altor 

accesorii decât cele recomandate de producător poate cauza 
incendii, şocuri electrice sau leziuni. 

- Evitați scurgerile de fluide pe conector.

 Atenţie!

-  Aparatul este destinat exclusiv pentru 
fierberea apei. Orice altă utilizare este 

considerată improprie şi ca urmare 
periculoasă.Producătorul îşi declină 
orice răspundere pentru eventualele 
daune provocate de utilizarea 
necorespunzătoare, improprie sau 
iresponsabilă şi/sau pentru reparaţiile 
efectuate de un personal neautorizat.

- Acest aparat este destinat exclusiv 
pentru uz domestic. Nu este prevăzută 
folosirea sa în: medii destinate bucătăriei 
pentru personalul din magazine, 
birouri şi alte spaţii de lucru, structuri 
agroturistice,hoteluri, moteluri sau alte 
structuri de primire, închirieri camere.

-  Fiţi atenţi când turnaţi apă, nu înclinaţi prea tare fierbătorul. 
Apa poate pătrunde în mecanismul de pornire.

-  Acest aparat poate fi utilizat de copiii în 
vârstă de peste 8 ani şi de persoane cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau de persoane fără experienţă 
şi cunoştinţe, cu condiţia ca acestea să 
fie supravegheate cu atenţie şi instruite 
cu privire la utilizarea în siguranţă a 
aparatului şi să fie conştiente de riscurile 
legate de aceasta. 

 Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. 
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să 
fie executate de copii cu excepţia cazului 
în care aceştia au peste 8 ani şi sunt 
supravegheaţi. Nu ţineţi aparatul şi cablul 
la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

-  Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul 
este utilizat în apropierea unui copil. 

-  Nu folosiţi fierbătorul pe un plan înclinat.
-  Nu folosiţi fierbătorul în caz de deteriorare a părţilor electrice 

sau a ştecherului, dar nici în caz de funcţionare defectuoasă 
a fierbătorului sau de defecţiune. 

 Pentru evitarea pericolelor, duceţi aparatul la un centru de 
service autorizat pentru eventuale reparaţii. 
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 Pericol de arsuri!!
- Nu atingeţi părţile calde, cum ar fi corpul sau capacul 

fierbătorului. Utilizaţi elementele de prindere.

-  Nu scoateţi capacul în timpul fierberii.
-  În interiorul fierbătorului apa se menţine caldă pentru 

mult timp şi după faza de fierbere, putând prezenta riscuri 
de arsuri. Se recomandă ţinerea fierbătorului departe de 
marginea suprafeţei de lucru şi nu la îndemâna copiilor.

-  Fiţi atenţi ca părţile electrice ale fierbătorului să nu iasă în 
afara marginii mesei sau a suprafeţei de lucru.

-  Evitaţi contactul cu aburul care iese din cioc atunci când se 
varsă, sau care iese din capac şi din cioc în faza de umplere.

-  Nu apropiaţi fierbătorul, baza electrică şi părţile electrice de 
suprafeţe calde, de gătit sau aragaze.

-  I se interzice utilizatorului înlocuirea 
cablului de alimentare al acestui aparat 
deoarece acest lucru necesită utilizarea 
unor intrumente speciale. În caz de 
avariere a cablului sau pentru înlocuirea 
acestuia, adresaţi-vă exclusiv unui 
centru de service autorizat de firma 
producătoare.

-  Dacă fierbătorul este umplut în exces, 
poate să apară situaţia de stropire cu apă 
clocotită. 

- Suprafața rezistenței rămâne caldă și 
după utilizare.

 Notă: 
-  Înainte de a umple fierbătorul, îndepătaţi-l de pe suport.
-  Nu mutaţi niciodată fierbătorul când acesta este în 

funcţiune.
-  Nu folosiţi fierbătorul pentru alte uzanţe decât cea de a 

încălzi apa. 
-  De’Longhi îşi declină orice răspundere în caz de folosire 

improprie a aparatului sau de nerespectare a prezentelor 
instrucţiuni.

-  Nu folosiţi fierbătorul fără capac sau filtru.
-  Pozitionaţi fierbătorul în mod corect în baza sa înainte de a-l 

aprinde.

-  Folosiţi fierbătorul numai cu baza electrică 
furnizată (şi viceversa).

 Acest aparat este conform cu următoarele directive CE:
-  Prezentul aparat este conform cu Directiva europeană 

2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică
-  Materialele şi accesoriile destinate contactului cu alimentele 

sunt conforme cu Regulamentul (CE) 1935/2004.

Eliminarea aparatului
În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, 
nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci 
duceţi-l la un centru de colectare diferenţiată oficială.

DESCRIERE
A  Filtru amovibil
B  Capac amovibil
C  Corpul fierbătorului
D Indicator luminos de aprindere 
E  Bază electrică la 360° cu înfăşurător cablu
F  Ştecher
G  Buton de aprindere/stingere
H  Indicator al nivelului de apă 

FOLOSIRE
Înainte de folosire
- Scoateţi învelişul fierbătorului şi al bazei electrice.
- Scoateţi orice etichetă de pe suprafeţele externe din oţel.
- Scoateţi filtrul (fig.1) şi spălaţi-l cu apă (fig.2). Vezi 

“Scoaterea filtrului anticalcare”.

- Umpleţi cu apă fierbătorul şi aduceţi-o în stare de fierbere.
- Aruncaţi apa şi limpeziţi fierbătorul cu apă rece. Executaţi 

această operaţie de trei ori pentru a elimina orice reziduu de 
prelucrare, etc.

- După ce aţi limpezit fierbătorul, reintroduceţi filtrul (fig.3).
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Folosire
Cu baza electrică specială şi cu conectorul central, puteţi pune 
fierbătorul pe bază în orice unghi şi în orice poziţie.
- Trageţi firul de pe baza de 

înfăşurare a cablului şi reglaţi-i 
lungimea necesară pentru a 
ajunge la priza pe care doriţi să o 
folosiţi (fig.4)

- Nu lasaţi ca firul electric să atârne 
de pe marginea suprafeţei de 
lucru.

Umplere 
- Înainte de umplere scoateţi fierbătorul de pe baza sa.
- Scoateţi capacul şi umpleţi fierbătorul până la nivelul dorit. 

Umpleţi întotdeauna cu peste 0,3 litri de apă pentru a 
evita ca fierbătorul să rămână fără apă în timpul folosirii; o 
folosire incorectă în acest sens micşorează durata aparatului.

 Nu umpleţi cu peste 1.7 litri de apă (până la nivelul 
MAX). În cazul unei umpleri excesive există riscul ca 
în timpul fazei de fierbere să iasă apa şi să cauzeze 
ustionări.

Aprindere
- Introduceţi ştecherul în priză.
- Poziţionaţi fierbătorul pe baza 

electrică.
- Coborâţi butonul de aprindere 

ON/OFF (fig.5) pentru a 
aprinde fierbătorul.

- Se aprinde indicatorul 
luminos.

- Fierbătorul se stinge automat atunci când apa fierbe 
(butonul de aprindere ON/OFF se declanşează, iar indicatorul 
luminos se stinge).

- Pentru a stinge fierbătorul înainte ca apa să înceapă să fiarbă 
mutaţi butonul de aprindere în poziţia OFF sau pur şi simplu 
scoateţi fierbătorul de pe baza sa. Aparatul se va stinge şi 
butonul de aprindere se va întoarce automat în poziţia OFF.

Vărsarea
- Scoateţi  fierbătorul  de pe baza sa electrică şi vărsaţi cu 

atenţie apa. Nu înclinaţi  in mod brusc fierbătorul şi nu-l 
înclinaţi prea mult.

- Atunci cănd se scoate fierbătorul  de pe bază, s-ar putea să 
constataţi umiditate pe suprafaţa superioară a bazei. Aburul 
este evacuat printr-un mic orificiu aflat în partea inferioară 
a fierbătorului. Condensul de pe bază este perfect normal şi 
nu trebuie să vă preocupe.

NORME DE SIGURANŢĂ
1) Buton de aprindere automată ON/OFF:
 Acest fierbător are un buton de aprindere ON/OFF care 

permite stingerea automată atunci când apa a început să 
fiarbă. Înainte de a face să fiarbă apa din nou, aşteptaţi circa 
un minut. Nu încercaţi să menţineţi butonul de aprindere 
ON/OFF în poziţia ON sau să-i reglaţi mecanismul.

2) Întrerupere de siguranţă:
 Dacă fierbătorul este aprins cu prea puţină sau fără apă 

deloc, este protejat de un sistem de siguranţă care va 
întrerupe alimentarea electrică. 

 Într-un caz ca acesta, întrerupeţi fierbătorul de la reţeaua 
electrică şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a umple cu apă 
rece (în caz contrar aparatul ar putea să se avarieze).

3)  Fierbătorul se va stringe în mod automat dacă este lăsat 
aprins (ON) pe baza sa.

ÎNTREŢINERE
Curăţarea fierbătorului
- Înainte de a trece la curăţarea aparatului, lăsaţi-l să se 

răcească complet şi deconectaţi-l de la reţeaua electrică
- Nu scufundaţi fiebătorul sau baza în apă.
- Pentru a curăţa partea externă a fierbătorului folosiţi o 

cârpă pufoasă şi umedă, iar apoi ştergeţi cu o cârpă moale 
şi uscată.

- NU folosiţi bureţi metalici sau agenţi antipete şi corozivi.
- Asiguraţi-vă ca conectorii şi prizele să rămână uscate.

Încrustaţii
Încrustaţiile prezente sunt cauzate în principal de carbonatul de 
calciu (calcar): un mineral inofensiv şi natural care se găseşte în 
aproape toate tipurile de apă. Apa “dură” conţine mai mult calcar 
decât cea “dulce”. 
Când apa se încălzeşte, mineralele conţinute în aceasta se 
solidifică făcând-o să devină opacă. Aceste minerale formează un 
strat subţire pe pereţi, componente şi pe suprafaţa apei. Apa ar 
putea să prezinte la suprafaţă mici particule albe asemănătoare 
cu plasticul. 
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Pe componentele tradiţionale ale fierbătorului, calcarul formează 
o “crustă” tare şi albă care afectează buna funcţionare a acestuia şi 
care reduce durata pieselor. 
Când veţi constata formarea unei pelicule pe apă, iar dacă în timpul 
curăţării filtrului veţi găsi calcar pe pereţi sau pe componenete, 
trebuie să limpeziţi fierbătorul şi să-l lăsaţi să se usuce.

Filtru anticalcar
Acest fierbător are un filtru anticalcar care împiedică ca 
partuculele de calcar să fie vărsate în băuturi. 
Filtrul poate fi scos şi spălat. Frecvenţa cu care va trebui să se 
procedeze cu eliminarea depunerilor de calcar de pe filtru depinde 
de duritatea apei, de zona unde vă aflaţi şi de frecvenţa cu care se 
utilizează fierbătorul.
Filtrul va trebui să fie scos şi curăţat imediat ce veţi constata 
depuneri sau în cazul în care se reduce eficienţa în vărsare.

Scoaterea filtrului anticalcar
- Lăsaţi fierbătorul să se răcească complet 
- Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică
- Asiguraţi-vă că mâinile dvs. sunt curate şi fără reziduuri de 

săpun, cremă sau de alte produse care ar putea să polueze 
apa.

- Goliţi fierbătorul şi scoateţi filtrul (fig.1).
- Limpeziţi sub apa de robinet curăţând cu o perie cu fire moi 

(fig.2).
- Reaşezaţi filtrul (fig.3).

Curăţarea: eliminarea calcarului
Este foarte importantă curăţarea şi eliminarea în mod regulat a 
calcarului pentru a menţine o bună funcţionare a aparatului.
- Folosiţi un produs decalcifiant şi adecvat pentru fierbătoare. 

Atunci când calcarul începe să se depună pe rezistenţă, 
cumpăraţi un decalcifiant adecvat şi efectuaţi decalcifierea 
urmând instrucţiunile anexate decalcifiantului.

 O dată efectuată decalcifierea, puneţi să fiarbă aparatul de 
mai multe ori cu apă proaspătă şi apoi limpeziţi bine pentru 
a elemina complet orice reziduuri de decalcifiant care ar 
putea produce daune aparatului.

 În cazul în care filtrul are nevoie de o curăţare a calcarului, 
scoateţi-l şi scufundaţi-l în aceiaşi soluţie de decalcifiant. 

-  Asiguraţi-vă ca părţile electrice să fie complet uscate înainte 
de a pune în funcţiune fierbătorul.


