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Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte 
de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o 
responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a aparatului. 

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce accidentarile sau daunele, rspectati urmatoarele masuri de siguranta atunci cand 
folositi un dispozitiv electric:
•	 Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti familiarizati cu aceste aparat. Pastrati 

manualul pentru consultari ulterioare.
•	 Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe 

eticheta produsului, corespunde cu tensiunea retelei.
•	 Produsul este  destinat doar pentru uz casnic.
•	 Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la reteaua de alimentare: 

 ◦ in cazul in care nu functioneaza corect,
 ◦ in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 ◦ inainte de dezasamblarea aparatului,
 ◦ inainte de curatare,
 ◦ atunci cand nu este utilizat.

•	 Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
•	 Opriți fierbătorul și scoateți-l din priză când nu utilizați aparatul, înainte de a curăța aparatul și de 

fiecare dată când apare o defecțiune. Cand il deconectati trageti de stecher, si nu de cablu.
•	 Cablul de alimentare fix va fi inlocuit doar intr-un service autorizat.
•	 Nu tineti aparatul la indemana copiilor. Nu lasati copiii nesupravegheati in preajma aparatului.
•	 Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de catre persoane cu capacități 

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decat daca aceștia 
sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului de catre o persoana 
responsabila cu siguranta lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea 
nu vor fi efectuate de catre copii, fără supraveghere.

•	 Verificati aparatul si cordonul, verificati daca functioneaza corespunzator.  Daca prezinta defectiuni 
de orice fel, intrerupeti utilizarea si deconectati-l imediat de la priza.

•	 Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un centru service autorizat.
•	 Tineti aparatul si cordonul departe de sursele de caldura, apa umezeala, margini ascutite.
•	 Utilizati doar accesoriile originale, nu utilizati produse incompatibile.
•	 Produsul a fost proiectat pentru a fi utilizat in interior.
•	 Baza si exteriorul aparatului nu sunt rezistente la apa, mentineti-le uscate tot timpul.
•	 Sub nici o forma nu puneti aparatul in apa sau alt lichid, aparatul  nu trebuie sa intre in contact cu 

lichide. Nu utilizati aparatul cu mainile ude. Daca aparatul se uda, deconectati-l de la priza imediat.
•	 Nu atingeți conținutul din interiorul aparatului.
•	 Utilizati aparatul doar in scopurile pentru care a fost furnizat.
•	 Aparatul se poate folosi doar cu suportul furnizat.
•	 Nu folositi produsul in apropierea materialelor combustibile.
•	 Nu puneti produsul pe sau in apropierea surselor de caldura, sau aproape de bucatarie, cum ar fi 

cuptorul electric sau aragazul.
•	 Nu folositi produsul daca nu este apa in el.
•	 Nu deschideti capacul aparatului in timp ce fierbe apa. Aburii care ies din fierbator in timpul si dupa 

fierbere apei sunt fierbinti. 
•	 Indepartati regulat sedimentele de calcar din fierbator. Sedimentele pot provoca supraincalzirea 

produsului si scurtarea ciclului de viata a aparatului. 
•	 Nu atingeți suprafața aparatului când acesta este plin cu apă fierbinte. Pentru a utiliza aparatul, 

folosiți mânerele și butoanele. Carcasa se poate încălzi – risc de opărire!
•	 Verificati daca tensiunea prizei corespunde cu cea indicata pe aparat.
•	 Atentie: daca fierbatorul este prea plin, apa fierbinte poate fi aruncata in afara. 
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INSTRUCTIUNI SPECIALE DE UTILIZARE PENTRU fIERBAToR

•	 Utilizati doar apa rece cand umpleti aparatul.
•	 Nivelul apei trebuie sa fie intre semnele MAX si MIN.
•	 Opriti fierbatorul inainte de a-l indeparta de pe baza.
•	 Intotdeauna asigurati-va ca, capacul este bine inchis.
•	 Baza si exteriorul fierbatorului nu trebuie sa se ude.
•	 Fierbatorul trebuie sa se potriveasca perfect in baza.
•	
•	

fUNCTIoNARE

Inainte de prima utilizare, umpleti fierbatorul cu apa rece si fierbeti. Dupa oprirea automata a fierbatorului, 
turnati apa afara si repetati procesul.

1. Umpleti fierbatorul cu apa. Nu umpleți prea tare aparatul, asigurați-vă că nivelul apei este între 
marcajele MAX și MIN. Închideți capacul fierbătorului (dacă capacul nu este închis, fierbătorul nu se 
va opri automat după ce apa a fiert).

2. Puneti fierbatorul pe baza.
3. Conectati fierbatorul la o priza de perete de 220-240VAC,  50/60Hz.
4. Comutati fierbatorul la pozitia ‘1’. Iluminarea indică faptul că fierbe apa.
5. Dupa fierbere, aparatul se opreste automat. Deconectati de la priza. Nu deschideti capacul in timp 

ce turnati. Daca fierbatorul este prea plin, apa fiarta poate fi aruncata in exterior - RISC DE OPĂRIRE!

CURATARE SI INTRETINERE

Intotdeauna deconectati de la priza inainte de a curata aparatul. 
Va rugam sa utilizati o carpa moale si umezita usor pentru a curata suprafata difuzoarelor. Nu folosiţi 
solvenţi sau agenţi chimici agresivi de curăţare. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.

După o perioadă de timp, în funcție de calitatea apei, se formează depuneri pe elementele de încălzire, 
reducând astefel eficiența încălzirii. Cantitatea de depuneri depinde de duritatea apei din zonă și 
de frecvența utilizării aparatului. Depunerile de pe elementele de încălzire  nu dăunează sănătății 
dumneavoastră, dar dă un gust neobișnuit băuturilor dumneavoastră dacă apa este fiartă în aparat.  
Aparatul trebuie decalcifiat periodic după cum urmează:

DETARTRAREA

1. Umpleti fierbatorul cu un amestec de apa cu otet sau suc de lamaie (acid citric) -sau cu o solutie 
speciala pentru decalcifiere. Porniți aparatul și așteptați ca amestecul să fiarbă și aparatul să se 
oprească automat. 

2. Lasati amestecul in fierbator pentru o noapte.
3. Goliti solutia din fierbator dimineata urmatoare si curatati interiorul cu apa rece
4. Umpleti fierbatorul cu apa curata pana la semnul max. si fierbeti din nou apa.
5. Goliti apa fiarta din fierbator, pentru a indeparta mirosul de otet. 
6. Clatiti fierbatorul cu apa curata. 
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RORomania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu 
alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 
reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie 
cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care 
pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice 
condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

SPECIfICATII

•	 Capacitate: 1 l
•	 Bază: pivotantă 360º
•	 Wireless
•	 Element de încălzire: plat, încorporat
•	 Lumină de fundal în timpul funcționării: albastră
•	 Carcasă: sticlă borosilicată și plastic (PP)
•	 Culoarea elementelor din plastic: alb
•	 Funcții: protecție împotriva utilizării fără apă, oprire automată după fierbere
•	 Filtru anti-calcar
•	 Timp de fierbere pentru 250 ml: 77 secunde
•	 Canal de scurgere perfect conturat
•	 Capac: deschidere manuală
•	 Picioare anti-alunecare din cauciuc
•	 Indicator nivel apă cu scală
•	 Loc pentru depozitare cablu
•	 Lungime cablu: 72 cm
•	 Putere max.1630 W
•	 Alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz


