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PIESE
1. Bază de alimentare cu rotire 360° cu loc de 

depozitare pentru cablu
2. Cioc
3. Capac 
4. Vizor de nivel al apei
5. Buton de alimentare iluminat

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA

CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE 
PUTEA CONSULTA ULTERIOR

vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 

reduse sau lipsă de experienţă și 

supravegheaţi sau instruiţi în privinţa 
utilizării în siguranţă a aparatului și să 

trebuie să se joace cu acest produs. 
Curăţarea și întreţinerea de către 

excepţia cazului în care au peste 8 ani 
și sunt supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul 
și cablul la îndemâna copiilor cu vârsta 
mai mică de 8 ani.
Nu utilizaţi niciodată o altă bază de 
alimentare decât cea furnizată.
Nu umpleţi niciodată aparatul peste 
marcajul de nivel MAX. În cazul umplerii 
excesive a cănii, se poate evacua apă 
clocotită.
Pentru evitarea pericolelor, în cazul 
deteriorării cablului de alimentare, 
acesta trebuie înlocuit de producător, 
de personalul autorizat de service sau 

• Acest aparat generează căldură în timpul utilizării. 
Trebuie luate măsuri de siguranţă adecvate pentru a 
se preveni riscul de arsuri, incendii şi alte vătămări şi 
daune cauzate de atingerea exteriorului aparatului în 
timpul utilizării sau răcirii acestuia.

• Nu utilizaţi niciodată aparatul în scopuri diferite de 
destinaţia de utilizare prevăzută a acestuia. Acest 
aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizaţi 
acest aparat în exterior.

• Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi mâinile uscate 

• Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă, 
sigură, uscată şi plană.

• Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafeţe 

gaz sau electrice).

• Nu utilizaţi aparatul dacă a fost scăpat pe jos, dacă 
prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă 
prezintă scurgeri.

• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la 
priza electrică după utilizare şi înainte de curăţare.

• Lăsaţi întotdeauna aparatul să se răcească înainte de 
curăţarea sau depozitarea acestuia.

• Nu introduceţi niciodată o parte a aparatului sau cablul 

• Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să atârne 
peste marginea unui blat de lucru, să atingă suprafeţe 

• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul 
funcţionării.

• Feriţi-vă de aburul care iese din cioc sau din capac, 
mai ales în timpul reumplerii. Nu deschideţi niciodată 

• 
• Nu umpleţi niciodată aparatul peste marcajul de nivel 

MAX. În cazul umplerii excesive a cănii, se poate 
evacua apă clocotită.

• Nu utilizaţi niciodată aparatul fără a conţine apă 

• Nu permiteţi niciodată aparatului să funcţioneze până 



4

RO
CURĂŢAREA

Nu introduceţi niciodată o parte a aparatului sau cablul şi 

1. Scoateţi cana din priză şi lăsaţi-o să se răcească 
complet înainte de a o curăţa şi de a o detartra. 

2. Curăţaţi suprafaţa exterioară a cănii cu o lavetă textilă 
umedă şi lustruiţi-o cu o lavetă textilă moale şi uscată. 
Nu utilizaţi bureţi din sârmă sau agenţi de curăţare 
agresivi/abrazivi. 

3. 
funcţională. Utilizaţi un produs detartrant urmând cu 
atenţie instrucţiunile producătorului.

CURĂŢAREA FILTRULUI
• Scoateţi cana din priză şi lăsaţi-o să se răcească 

complet.
• 

• 

• 
cu ajutorul unui agent detartrant. Utilizaţi un 
produs detartrant urmând cu atenţie instrucţiunile 
producătorului. 

• 
spălat vase.

• 

TURN ON YOUR CREATIVITY™

Lăsați echipa Breville® să vă ajute să vă activați 
creativitatea, deschizându-vă o poartă către o lume a 
alimentelor și băuturilor fără limite. Nu trebuie să vă 
deplasați departe – doar până la computer, tabletă sau 
mobil – unde veți descoperi site-ul nostru web GRATUIT 
cu recomandări și rețete de top care să vă stimuleze 
imaginația. Veniți cu noi acum la:   
www.turnonyourcreativity.com  

®

UTILIZAREA CĂNII
1. Ridicaţi cana de pe baza de alimentare şi umpleţi-o 

cu apă prin cioc sau prin capacul deschis. Nu umpleţi 
excesiv cana şi asiguraţi-vă întotdeauna că aceasta 

2. 

3. Dacă a fost scos, puneţi la loc capacul şi porniţi cana. 

4. 

5. De asemenea, puteţi opri manual cana în orice 

DACĂ APA DIN CANĂ SE EPUIZEAZĂ PRIN FIERBERE

un dispozitiv de siguranţă integrat va opri automat cana 
pentru a preveni deteriorarea acesteia. Dacă are loc 
acest eveniment:
• Scoateţi cana din priză şi lăsaţi-o să se răcească. 

se va reseta.
• Odată resetat dispozitivul de siguranţă, reumpleţi 

cana cu apă rece şi utilizaţi-o în mod normal.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Îndepărtaţi orice ambalaj sau material promoţional de pe 
cană şi poziţionaţi cana pe o suprafaţă de lucru stabilă, 
sigură, uscată şi plană, departe de marginea acesteia.
Înainte de conectarea la o sursă de alimentare, asiguraţi-
vă că tensiunea de alimentare de la priză este identică 

alimentare adecvată; cablul nu trebuie să atârne în afara 

depozitat în baza de alimentare.    
Ridicaţi cana de pe baza de alimentare. Umpleţi-o până 
la marcajul de nivel maxim.
Aşezaţi cana pe baza de alimentare. Porniţi cana, lăsaţi 

de două ori acest proces. Astfel, se vor elimina orice 
reziduuri rămase din procesul de fabricaţie.
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WEEE

Deşeurile provenite din produsele electrice nu trebuie 
eliminate împreună cu deşeurile menajere. Vă rugăm 
să le reciclaţi dacă aveţi această posibilitate. Pentru 
informaţii suplimentare privind reciclarea şi deşeurile 
provenite din echipamentele electrice şi electronice, 
contactaţi-ne prin e-mail la adresa enquiriesEurope@
jardencs.com.

GARANŢIE

solicitată în cazul oricăror solicitări de reparaţie acoperite 
de garanţie.
Garanţia acestui aparat este de 2 ani de la data achiziţiei, 
conform informaţiilor din acest document.
În timpul perioadei de garanţie, în cazul puţin probabil 
în care aparatul nu mai funcţionează din cauza unei 
defecţiuni de design sau de fabricaţie, înapoiaţi-l 
magazinului de unde l-aţi achiziţionat, împreună cu bonul 
de casă şi o copie a acestei garanţii.

sunt suplimentare faţă de drepturile dvs. legale, care nu 
sunt afectate de această garanţie. Jarden Consumer 
Solutions (Europe) Limited („JCS (Europe)”) îşi rezervă 

JCS (Europe) îşi asumă, pe perioada garanţiei, obligaţia 
de a repara sau de a înlocui gratuit aparatul sau orice 
componentă a aparatului care se dovedeşte a nu 
funcţiona, în următoarele condiţii:
• să anunţaţi imediat magazinul sau JCS (Europe) 

despre apariţia problemei; şi
• 

către alte persoane decât cele autorizate de JCS 
(Europe).

Defecţiunile care apar în urma utilizării neadecvate, 
deteriorării, abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, 
catastrofelor naturale, evenimentelor neprevăzute de 

persoană decât cele autorizate de JCS (Europe) sau 
nerespectării instrucţiunilor de utilizare nu sunt acoperite 
de această garanţie. În plus, uzura normală, incluzând, 
fără a se limita la, decolorările minore şi zgârieturile nu 
sunt acoperite de această garanţie.
Drepturile prevăzute în această garanţie se vor aplica 
numai primului cumpărător şi nu se extind în cazul 
utilizării comerciale sau comune.

de utilizare sau o garanţie suplimentară, vă rugăm să 
consultaţi, pentru informaţii suplimentare, termenii şi 
condiţiile respectivei garanţii şi nu ale acesteia sau să 
contactaţi distribuitorul local autorizat.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK   
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© 2016 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development. 
Two (2) Year Limited Guarantee—see inside for details.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Royaume-Uni.
Le produit que vous achetez peut varier légèrement de celui qui est illustré sur la boîte en raison du développement continu de ce produit.

Garantie limitée de deux (2) ans—voir détails à l’intérieur.

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Reino Unido.
El producto adquirido puede diferir ligeramente del que se muestra en esta caja debido al desarrollo continuo de los productos. 

Garantía limitada de dos (2) años (más información en el interior).

Made in PRC     Fabriqué en Chine     Fabricado en China

UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com
Telephone: +44 (0) 161 621 6900

France: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420 Rue D’Estienne D’Orves

92700 Colombes, France

España: Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.
C/ Basauri 17

Planta Baja Derecha
28023 - La Florida (Aravaca)

Madrid, España

For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.breville.eu

www.breville-romania.ro
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