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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ÎNCĂLZITORULUI ELECTRIC PENTRU 
BĂUTURI 
 
Produs: Încălzitor pentru băuturi 6,8 l, Încălzitor pentru băuturi 30 l 
 
Producător: Silva Homeline 

 
Ne bucurăm foarte mult că ați ales acest produs și dorim să vă mulțumim pentru încredere. 
Vă vor plăcea, cu siguranță, serviciile sale ușoare, sigure și versatile. Respectați cu atenție 
următoarele măsuri de precauție și păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 
 
Încălzitor 6,8l – 220-240 V, 50 Hz 950 W 
Încălzitor 30l – 220-240 V, 50 Hz 2500 W 
 
 

Notă importantă 
 
Încălzitorul electric pentru băuturi este proiectat pentru prepararea și încălzirea băuturilor 
calde sau a apei, pentru prepararea supei sau gulașului, dar și pentru gătitul fructelor sau 
legumelor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de alte utilizări. 
 
 

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. Asigurați-vă că nu atingeți nicio parte fierbinte a 
aparatului și nu acoperiți cablul de alimentare, ca și în cazul altor aparate electrice și al 
componentelor acestora. 
• 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. 
• Nu scufundați niciodată încălzitorul în apă și, de asemenea, protejați cablul de alimentare 
de umiditate. 
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• 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 au fost instruite de respectiva persoană să utilizeze echipamentul. Copiii ar trebui să 
fie supravegheați, pentru a ne asigura că nu se vor juca 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. 
 

 
 
Instrucțiuni importante pentru utilizare 
 
• Curățați interiorul recipientului înainte de a-l utiliza pentru prima dată. 
• Fluidele dense, care tind să se lipească, ar trebui încălzite lent, cu mestecare continuă. 
• Vasul este destinat gătitului, încălzirii și preparării băuturilor calde. 
• Dacă tot lichidul s-a evaporat, opriți aparatul pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. 
Lăsați vasul să se răcească în mod corespunzător înainte de a-l umple cu apă, altfel există 
riscul de opărire prin formarea bruscă a aburilor, precum și de deteriorare a suprafeței 
vasului. 
• 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. 
• Deconectați întotdeauna de la rețea înainte de umplerea, golirea și curățarea aparatului. 
• Încălzitorul electric este un aparat în sine și nu trebuie utilizat la surse externe de căldură 
precum plite electrice, plite pe gaz sau cărbune. 
• Capacul este echipat cu o siguranță. 
• Regulator de temperatură cu termostat de precizie. 
• Protecție la supraîncălzire. În cazul supraîncălzirii sau al contactului cu apa, siguranța sare 
în partea inferioară. Pentru reutilizare, siguranța trebuie împinsă înapoi. 
• Indicatorul de funcționare: Când încălzirea este pornită, acesta se stinge după atingerea 
temperaturii selectate. Pentru a menține temperatura dorită, atât termostatul, cât și 
indicatorul luminos trebuie să fie stinse.  
 
 
 

Întreținere 
 
• Nu scufundați niciodată aparatul, ștecherul și cablul de alimentare în apă. 
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• Înainte de curățare, scoateți întotdeauna cablul de alimentare, apoi curățați interiorul și 
exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. 
• Pericol de arsuri! Înainte de curățare, lăsați toate părțile să se răcească. 
• După curățare, ștergeți cu atenție toate părțile încălzitorului. 
• Asigurați-vă că pe fundul aparatului nu există infiltrații de apă sau de aburi. 
 
 
 
 
• 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 niciun fel de substanțe de curățare (scruber), partea abrazivă a bureților sau 
agenți de curățare abrazivi și solvenți care ar putea deteriora suprafața. 
• Din când în când, robinetul de scurgere trebuie deșurubat de sub buton și curățat cu apă 
caldă în care puteți adăuga un pic de detergent. 
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