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INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA FIERBĂTORULUI SILVA 
HOMELINE 
 
Produs: Fierbător Silva 
 
Producător: Gastro 

 
Ne bucurăm foarte mult că ați ales acest produs și dorim să vă mulțumim pentru încredere. 
O să vă placă faptul că poate fi utilizat ușor și în siguranță. Respectați cu atenție următoarele 
măsuri de precauție și păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 
 

Notă importantă 
 
Fierbătorul electric este destinat exclusiv uzului casnic. Producătorul nu este responsabil 
pentru daunele cauzate de alte utilizări.  
 
 

Date tehnice 
 
Tensiunea de alimentare trebuie să fie cea indicată pe plăcuța de identificare. Conectați 
numai la o priză electrică. 
 
Putere: max. 1200 W 
Capacitate: 1,2 litri 
 
 

Instrucțiuni generale de siguranță 
 
• Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. 
• Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu sau 
rănire. 
• Asigurați-vă că tensiunea de rețea este identică cu datele de pe plăcuța de identificare. 
• Conectați numai la o priză electrică. 
• Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți nicio parte fierbinte a 
acestuia. 
• Așezați aparatul pe o suprafață fermă, plată și fără căldură. Nu-l așezați niciodată pe o 
suprafață fierbinte sau în apropierea unei flăcări deschise. 
• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu funcționează corect, înainte de curățare și după 
utilizare. 
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• Nu scufundați niciodată încălzitorul în apă și, de asemenea, protejați cablul de alimentare 
de umiditate. Fierbătorul electric este destinat numai uzului casnic, și nu în scopuri 
comerciale. 
• Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale 
sau mentale sau cu experiență și cunoștințe insuficiente (deci nici de către copii). Excepție 
face cazul în care acestea sunt sub supravegherea unei persoane responsabile de protecția 
lor sau în care au fost instruite de respectiva persoană să utilizeze echipamentul. Copiii ar 
trebui să fie supravegheați, pentru ne asigura că nu se joacă cu echipamentul. 
• În cazul deteriorării aparatului sau a cablului de alimentare, deconectați imediat aparatul! 
• Aparatele electrice respectă normele de siguranță relevante. Ele pot fi reparate numai de 
experți. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un risc semnificativ pentru utilizator. 
• Copiii nu sunt conștienți de eventualele daune care pot apărea în timpul funcționării 
aparatelor electrice. Prin urmare, nu lăsați copiii nesupravegheați când folosiți aparate 
electrice. 
• Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de operare duce la 
pierderea garanției. 
• Dacă lichidul a fiert, opriți imediat aparatul pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. 
Înainte de a pune apa, lăsați fierbătorul să se răcească în mod corespunzător, în caz contrar 
există riscul de opărire prin formarea bruscă a aburului. În plus, ar putea duce la deteriorarea 
și deformarea suprafeței acestuia. 
• Atenție - risc de rănire și arsuri! Atenție: În timpul funcționării, aparatul este fierbinte, așa 
că nu atingeți decât mânerele izolate și nu îl mutați din loc în timpul funcționării sau răcirii. 
• Fierbătorul electric este un aparat în sine și nu trebuie utilizat la surse externe de căldură 
precum plite electrice, pe gaz sau cărbune. 
 

Întreținere 
 
• Nu scufundați niciodată în apă aparatul, ștecherul și cablul de alimentare. 
• Înainte de curățare, deconectați întotdeauna cablul de alimentare. 
• Pericol de arsuri! Lăsați toate părțile să se răcească înainte de curățare. 
• Îndepărtați reziduurile de calcar care pot apărea în timp cu apă cu oțet sau cu agentul 
obișnuit de decalcifiere. Apoi clătiți cu apă curată. 
• Nu folosiți nici un fel de substanțe de curățare (scruber), partea abrazivă a bureților sau 
agenți de curățare abrazivi și solvenți care ar putea deteriora suprafața. 
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