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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A FIERBĂTORULUI SEVERIN K 3469 
 

Produs: Fierbător Severin 
 
Producător: Severin 
 
Ne bucurăm foarte mult că ați ales acest produs și dorim să vă mulțumim pentru încrederea 
dumneavoastră. Operarea ușoară și sigură a acestuia va fi plăcută pentru dvs.. Respectați cu 
atenție următoarele măsuri de precauție și păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 

Notă importantă 
 
Fierbătorul este destinat numai uzului casnic. Producătorul nu este responsabil pentru 
pagubele cauzate de alte utilizări. Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție următoarele 
instrucțiuni și păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Aparatul poate fi utilizat 
numai de către persoane care au luat cunoștință de aceste instrucțiuni. 
 
 

Datele tehnice și conectarea la rețea 
 
Tensiunea de alimentare trebuie să fie aceeași cu cea indicată pe plăcuța de identificare. 
Conectați numai la o priză electrică. 
 
Aparatul trebuie conectat numai la o priză cu împământare instalată în conformitate cu 
reglementările în vigoare. Acest produs respectă toate directivele obligatorii privind marcajul 
CE. 
 
Capacitate: 1 litru 
 
 

Avertizări de bază 
 
Acest aparat este destinat numai încălzirii apei curate. Orice altă formă de utilizare este 
considerată inadecvată și poate provoca vătămări corporale sau pagube materiale. 
 
Fierbătorul nu este potrivit pentru încălzirea laptelui, prepararea ceaiului sau a altor 
alimente sau băuturi. 
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Protecția împotriva supraîncălzirii 
 
Protecția împotriva supraîncălzirii protejează elementul de încălzire împotriva supraîncălzirii 
în caz de manipulare necorespunzătoare și de pornire a aparatului fără apă. Odată ce 
întrerupătorul de siguranță deconectează fierbătorul, acesta trebuie să fie suficient răcit sau 
deconectat înainte de a-l porni din nou. 
 

Înainte de prima utilizare 
 
Clătiți fierbătorul, umpleți-l cu apă și aruncați apa după fierbere. 

 
Cablu de alimentare 
 
Stocarea cablului de alimentare dedesubt facilitează limitarea lungimii cablului de alimentare 
în timpul utilizării și ușurează stocarea aparatului. 

 
Instrucțiuni de utilizare 
 
• Scoateți rezervorul de apă de pe baza acestuia 
• Apăsați butonul de pe mâner pentru a deschide capacul și umpleți recipientul cu apă până 
la nivelul dorit sau până la marcajul Max.. 
• Închideți capacul și puneți recipientul înapoi pe bază 
• Introduceți ștecherul într-o priză de perete adecvată și apăsați comutatorul Pornit, și 
lumina se va aprinde. 
• Începe procesul de fierbere. Odată ce punctul de fierbere a fost atins, aparatul se oprește 
automat. Indicatorul se va stinge. 
• Pentru a opri procesul de fierbere înainte ca aparatul să se oprească, setați comutatorul 
Pornit/Oprit pe Oprit. 
• Pentru turnarea apei fierte, scoateți recipientul de pe bază. 
• Pentru a preveni scurgerea bruscă a aburului, asigurați-vă că țineți capacul închis pe toată 
durata turnării apei. 
• Deconectați ștecărul din priză după utilizare (indicatorul luminos roșu se va stinge). 
• Nu lăsați apă în fierbător. 
 

Instrucțiuni importante de siguranță 
 
• Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. 
• Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu sau 
rănire. 
• Asigurați-vă că tensiunea din rețea este aceeași cu cea specificată pe plăcuța de 
identificare. 
• Conectați numai la o priză electrică. 
• Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți nicio parte fierbinte. 
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• Așezați aparatul pe o suprafață fermă, plată și fără căldură. Nu așezați niciodată aparatul 
pe o suprafață fierbinte sau în apropierea unei flăcări deschise. 
• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu funcționează corect, înainte de curățare și după 
utilizare. 
• De fiecare dată când aparatul este folosit, corpul principal, inclusiv cablul de alimentare, 
precum și toate accesoriile montate, trebuie să fie inspectate temeinic pentru orice 
defecțiuni. 
• De pildă, dacă aparatul cade pe o suprafață dură sau dacă se aplică o forță excesivă pentru 
a trage cablul de alimentare, acesta nu mai trebuie folosit. Chiar și deteriorările care nu sunt 
vizibile pot avea un efect advers asupra funcționării în siguranță a aparatului. 
• Nu lăsați cablul de alimentare să slăbească și țineți cablul departe de părțile fierbinți ale 
aparatului. 
 

 

 

• Nu scufundați niciodată încălzitorul în apă și, de asemenea, protejați de umiditate cablul 
de alimentare.  

• Fierbătorul este destinat doar utilizării în gospodărie, 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, inclusiv de către copii). 
Excepție face cazul în care aceștia se află sub supravegherea unei persoane responsabile de 
protecția lor sau au fost instruiți de respectiva persoană să utilizeze echipamentul. Copiii ar 
trebui să fie supravegheați pentru a ne asigura că nu se vor juca echipamentul. 

• În cazul deteriorării aparatului sau a cablului de alimentare, deconectați-l imediat! 

• Aparatele electrice respectă normele de siguranță relevante. Ele pot fi reparate numai de 
către 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. De aceea, nu lăsați copiii nesupravegheați când folosiți aparate electrice 
și nu le permiteți să efectueze lucrări de întreținere și curățare. 

• Aparatul și cablul de alimentare trebuie ținute, totuși, departe de copii. 

• Păstrați ambalajele departe de copii – acestea reprezintă o potențială sursă de pericol, 
cum ar fi de sufocare. 

• Nu lăsați fierbătorul nesupravegheat în timpul funcționării. 

• Când umpleți recipientul la nivelul necesar, utilizați numai apă curată, respectați valoarea 
Min. (0,5 l) și Max. (1,0 l) de pe indicatorul de nivel al apei. Depășirea indicatorului duce la 
pericolul de scurgere a apei fierbinți și de deteriorare a aparatului. 

• Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de operare duce la 
pierderea garanției. 

• Dacă tot lichidul a fiert, opriți imediat aparatul, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. 
Înainte de a reumple cu apa, lăsați fierbătorul să se răcească în mod corespunzător, altfel 
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există riscul de opărire prin formarea bruscă a aburului. În plus, i s-ar putea deteriora 
suprafața și s-ar deforma. 

 

• ATENȚIE - În timpul procesului de fierbere și când se toarnă apă fierbinte, capacul trebuie 
să fie tot timpul închis. 

• Avertismente - Riscuri de rănire și arsuri! Atenție: În timpul funcționării, aparatul este 
fierbinte, așa că atingeți numai mânerele izolate și nu îl mutați din loc în timpul funcționării 
sau răcirii. 

• Nu agitați niciodată fierbătorul sau nu îl mutați când este pornit. 

• Fierbătorul este un aparat în sine și nu trebuie utilizat la surse externe de căldură, cum ar fi 
plite electrice, pe gaz sau pe cărbune. 

• Fierbătorul poate fi utilizat numai cu baza furnizată împreună cu aparatul. 

 
 

Întreținere 
 
• Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la sursa de 
alimentare și că s-a răcit complet. 
• Pentru a evita electrocutarea, nu scufundați niciodată în apă aparatul, fișa de alimentare și 
cablul de alimentare. Nu spălați sub jet de apă. 
• 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. Se recomandă eliminarea stratului de 
calcar la intervale regulate. 
• Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător sau nu mai funcționează la întreaga 
capacitate din cauza depunerii de calcar, se pierde garanția. 
• Nu folosiți niciun fel de substanțe de curățare (scruber), partea abrazivă a bureților sau 
substanțe abrazive și solvenți care ar putea deteriora suprafața. 
• Filtrul plasat în capacul fierbătorului poate fi scos și curățat. După curățare, puneți-l la loc 
în capac. 
 
 
 

Instrucțiuni pentru îndepărtarea depunerilor de calcar 
 
Utilizați agent de degresare sau apă cu oțet. Apa cu oțet se prepară prin amestecarea a 40 
ml de oțet cu 500 ml de apă. Se toarnă amestecul în fierbător. Porniți aparatul și lăsați 
soluția să atingă punctul de fierbere. După ce fierbătorul s-a oprit automat la punctul de 
fierbere, lăsați pentru scurt timp soluția acolo. Curățați fierbătorul și clătiți bine cu apă 
curată. Puteți fierbe din nou apă proaspătă. 
 
În timpul decalcificării, asigurați o aerisire adecvată a încăperii și nu inspirați aburul acetic 
rezultat. 
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Nu vărsați lichidul în chiuvete sau pe blaturi smălțuite. 
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