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APARAT DE FIERT OUĂ 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 
Alimentare: 230V ~, 50 Hz 
Putere consumată: 350 W 
Capacitate: 1-7 ouă  
Duritate: moale, mediu, tare 
Cupă de măsurare cu ac 
Oprire automată când ouăle sunt gata 
Lungime cablu: 75 cm 
Dimensiune produs: Ø15.7*14 cm 
 
INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări 
ulterioare. Păstrați certificatul de garanție, dovada achiziției și, dacă este posibil, ambalajul original. 

 Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic și în scopurile prevăzute. Nu utilizați aparatul 
în scopuri comerciale. 

 Nu utilizați aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de surse de căldură, lumina directă a 
soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în niciun fel de lichid) și margini ascuțite. Nu 
utilizați aparatul cu măinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la 
priză. 

 În timpul curățarii sau dacă nu îl mai utilizați o perioadă de timp, opriți aparatul și deconectați-
l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) și îndepărtați accesoriile atașate. 

 Nu utilizați aparatul fără a-l supraveghea. Dacă părăsiți camera, opriți-l și deconectați-l de la 
priză. 

 Dispozitivul și cablul de alimentare trebuie verificate întotdeauna dacă sunt deteriorate. Dacă 
prezintă urme de deteriorare, dispozitivul nu mai trebuie utilizat. 

 Nu încercați să reparați aparatul singur. Contactați un service autorizat pentru reparații. 
Pentru a evita pericolul de accidentare, cablul deteriorat poate fi înlocuit doar de producător 
sau de personal calificat și trebuie înlocuit cu cablu de același tip. 

 Utilizați doar piese de schimb originale. 

 Pentru a asigura siguranța copiilor, țineți toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistire, 
etc.) departe de copii. 

 NU lăsați copiii mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de sufocare! 

 Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, 
senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza 
produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru 
siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. 
Acesta nu este o jucărie. A nu se păstra la îndemâna copiilor! 

 
INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACEST PRODUS  

 AVERTISMENT: Pericol de arsuri! În timpul utilizării și după, temperatura suprafețelor 
accesibile va fi foarte ridicată. 

 Utilizați mânerul mic pentru a prinde capacul. 

 Prin fantele de aburi vor ieși aburi fierbinți când deschideți capacul! Pericol de opărire! 

 Vă rugăm să aveți grijă când utilizați cupa de măsurare deoarece are dedesubt un vârf ascuțit. 
Pericol de accidentare! 

 Vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare nu intră în conract cu părțile fierbinți ale 
aparatului. 

 Nu porniți aparatul niciodată fără apă. 
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 Umpleți aparatul doar cu apă rece. 

 Nu lăsați agenții de decalcifiere să intre în contact cu placa fierbinte. 

 Utilizați aparatul doar pe o suprafață de lucru nivelată. 

 Nu mișcați și nu atingeți aparatul atunci când funcționează. 
 
PRIMA UTILIZARE A DISPOZITIVULUI 

 Scoateți cu atenție toate componentele din ambalaj. Păstrați cutia și ambalajele din interior pe 
toată perioada garanției. 

 Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul conform instrucțiunilor din capitolul ”Curățare și 
depozitare”. 

 
CANTITATEA DE APĂ (ML) NECESARĂ PENTRU DURITĂȚI DIFERITE ALE OUĂLOR LA FIERBERE 

Număr ouă 

(bucăți) 

Cantitatea de apă (ml) pentru diferite durități ale ouălor la fierbere 

Moale Mediu Tare 

1 32 50 95 

2 30 45 85 

3 28 42 80 

4 25 40 80 

5 25 38 75 

6 20 35 65 

7 15 35 60 

 
FUNCȚIONARE 

1. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă. Aceasta trebuie să fie rezistentă la alunecare 
și la căldură. 

2. Umpleți bolul cu cantitatea de apă necesară pentru numărul de ouă care vor fi gătite. NOTĂ: 
Duritatea oului la fierbere depinde de numeroși factori. Se recomandă ca în cazul ouălor mari 
(dimensiune ouă L sau XL) sau a ouălor reci (din frigider) să utilizați puțin mai multă apă. După 
prima utilizare, dacă ouăle sunt prea tari, vă rugăm să puneți puțin mai puțină apă în bol la 
următoarea utilizare; sau puțin mai multă dacă ouăle sunt prea moi. 

3. Introduceți tava de ouă. 
4. Împungeți ouăle în partea de jos pentru a evita ca acestea să crape. Vă rugăm să utilizați acul 

din partea de jos a cupei de măsurare. Apăsați oul încet până când acesta este găurit. 
Sfat: puteți utiliza orice ac curat pentru a străpunge oul. 

5. Distribuiți ouăle uniform și opuse unul față de celălalt în tava de ouă. 
6. Acoperiți cu capacul. 
7. Introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare. 
8. Porniți aparatul utilizând comutatorul de pornire/oprire. LED-ul este pornit. 
9. Ouăle sunt gata atunci când LED-ul se oprește automat. Opriți aparatul și deconectați-l de la 

priză. 
10. Prindeți capacul de mânerul mic și puneți-l deoparte. AVERTISMENT: Când deschideți capacul, 

înclinați-l astfel încât aburii să iasă pe partea cealaltă a suportului. 
11. Scoateți tava de ouă din bol și puneți ouăle scurt sub apă rece astfel încât acestea să se 

oprească din fiert. 
12. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita! 

 
CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE 

 Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priză. 
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 Curățați și depozitați dispozitivul doar după ce acesta s-a răcit complet. Pericol de ardere! 

 Nu introduceți niciodată aparatul în apă. 

 Nu utilizați perie de sârmă sau alte ustensile abrazive pentru a curăța produsul. 

 Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi. 

 Eliminați apa rămasă în aparat cu un material textil. În acest fel eliminați și reziduurile de 
calcar. 

 Curățați suprafața cu un material textil umed, fără agenți de curățare, dacă este necesar. 

 Curățați capacul și tava pentru ouă în mașina de spălat vase. 
  
Decalcifierea suprafețelor din oțel inoxidabil 

 Intervalul de decalcifiere depinde de duritatea apei și de frecvența de utilizare. 

 Dacă dispozitivul se oprește înainte ca apa să fiarbă, este posibil ca aparatul să necesite 
decalcifiere. 

 NU utilizați oțet, utilizați un agent de decalcifiere normal, pe bază de acid citric. 
 

RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  

 
 


