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ATENŢIE! 

Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile din prezentul manual pentru instalarea, utilizarea şi întreţinerea corectă şi sigură a aparatului. 
Păstraţi manualul pe durata de utilizarea a aparatului. 
Acest produs este în conformitate cu directiva EU 2002/96/EC. Simbolul de coş de gunoi barat de pe produs indică că acest produs 
dupa sfâşitul perioadei de utilizare trebuie tratat separat de deşeurile menajere. Trebuie predat la un centru de desfacere de aparate 
electrice şi electronice (WEEE) sau returnat la vînzător în cazul achiziţionării unui alt aparat. Utilizatorul este responsabil pentru 
predarea produsului pentru desfacere corectă. Predarea corectă a aparatului ajută desfacerea, reciclarea şi gestionarea corectă a 
deşeurilor. Această strategie poate elimina posibilele efecte negative asupra mediului înconjurător şi 
favorizează reciclarea anumitor componente ale produsului. Pentru alte detalii vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat centru  de 
colectare. 
1. Instrucţiuni 

Citiţi cu atenţie toate intrucţiunile din prezentul manual pentru instalarea, utilizarea şi întreţinerea corectă şi sigură a aparatului. 
După despachetarea aparatului asiguraţi-vă că toate componentele sunt prezente şi întregi.. Păstraţi manualul pe durata de utilizare a 
aparatului într-un loc ferit, acesta poate fi folosit pentru referinţă ulterioară, inclusiv pentru scoaterea din funcţiune a aparatului. 
Materialele folosite pentru ambalare, cum sunt: pungile, polystyrenul, cartonul, etc. pot fi reciclate şi nu trebuiesc lăsate  la îndemâna 
copiilor pentru care pot fi periculose. Nu aruncaţi ambalajul. 
ATENŢIE! 

Înainte de conectarea aparatului la reţeaua electrică asiguraţi-vă că datele înscrise pe plăcuţa de pe partea posterioară a aparatului 
corespund cu parametrii reţelei electrice. 
Dacă ştecherul aparatului nu este compatibil cu priza, acesta trebuie înlocuit de o persoană autorizată. Dacă cablul este înlocuit trebuie 
verificat ca diametrul acestuia să fie corespunzător puterii aparatului. Nu este recomandată utilizarea adaptoarelor sau extensiilor. 
Dacă este strict necesară utilizarea adaptoarelor sau extensiilor asiguraţi-vă că folosiţi doar adaptoare sau extensii conform 
reglementărilor în vigoare şi că capacitatea acestora este conform puterii curentului electric. 
ATENŢIE! 

Aparatul trebuie utilizat exclusiv pentru scopurile pentru care a fost conceput (vezi paragraful 2). Orice alt tip de utilizare este 
periculoasă. Producătorul nu îşi asumă răspundere pentru daunele sau leziunile cauzate de utilizarea improprie, 
greşită sau nerezonabilă a aparatului. 
Utilizarea oricărui aparat electric implică respectarea câtorva reguli fundamentale: 
1. Nu atingeţi aparatul cu mâinile umede. 
2. Nu folosiţi aparatul când aveţi picioarele goale. 
3. Nu folosiţi aparatul în baie sau în apropierea recipientelor cu lichide. 
4. Fiţi foarte prudent când folosiţi aparatul cu prelungitor în baie sau în apropierea recipientelor cu lichide. 
5. Nu trageţi de cablul aparatului când îndepărtaţi ştecherul din priză. 
6. Nu expuneţi aparatul agenţilor atmosferici (ploaie, soare, etc.) 
7. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în apropierea copiilor sau persoanelor cu handicap. 
Înainte de transportare, curăţare sau întreţinere scoateţi aparatul din priză. Când curăţaţi părţile exterioare ale aparatului, nu folosiţi 
detergenţi deoarece aceştia pot penetra în interiorul aparatului. Este recomandată curăţarea cu un prosop umezit cu apă 
sau cu alcool denaturat. 
În cazul opriri aparatului sau a funcţionării necorespunzătoare a acestuia, opriţi aparatul imediat. Dacă este necesară repararea 
aparatului, adresaţi-vă unei persoane autorizate şi solicitaţi folosirea pieselor de schimb originale. 
Demontarea aparatului de către persoane neautorizate este interzisă. 
După ce decideţi să nu mai utilizaţi aparatul, procedaţi după cum urmează: 
1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică 
2. Tăiaţi cablul de alimentare 
Nu folosiţi echipamentul cu cablul de alimentare tensionat deoarece poate fi periculos. Nu lăsaţi aparatul conectat la reţeaua electrică 
dacă nu este necesar. Deconectaţi aparatul după fiecare utilizare. 
Pentru prevenirea supraîncălzirii, este recomandată desfacerea cablului de alimentare al aparatului. Nu blocaţi orificiile de  aerisire şi 
ventilaţie. 
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat. 
2. Prezentare 

Sterilizatorul mod. 619 a fost construit şi asamblat din materiale şi cu o procedură certificată şi controlată. Acest aparat a fost conceput 
pentru sterilizarea ustensilelor şi trebuie utilizat exclusiv pentru acest scop. 
3. Explicaţii despre aparat 

A COMUTATOR 
B TIMER 
C TERMOSTAT 
 
 



 

 

4. Ghid de utilizare 
 
ATENŢIE 

Verifcaţi ca tensiunea electrică să fie corespunzătoare cu cea înscrisă pe eticheta de pe partea posterioară a aparatului. 
1. Verificaţi ca comutatorul A să fie în poziţia OFF 
2. Porniţi sterilizatorul cu ajutorul comutatorului A. 
3. Reglaţi temperatură de sterilizare cu ajutorul butonului C. 
4. Reglaţi timpul de acţionare cu ajutorul butonului B. 
Temperaturi recomandate: 

Pentru sterilizarea obiectelor metalice cum sunt: foarfeci, lame, briciuri, etc. vă recomandăm temperatura 
minimă de 110°C. 
Temperatura poate creşte în funcţie de tipul şi calitatea ustensilelor metalice. Este foarte important ca această 
temperatură să nu fie mai mică de 110°C. 
Nu sterilizaţi obiecte plastice deoarece acestea se pot topi. 
Temperatura maximă de sterilizare este de 250°C. 
5. Întreţinere 
Acest aparat nu necesită întreţinere specială, recomandăm curăţarea lui de praf. Această operaţie nu necesită 
persoană specializată, dar înainte de curăţare scoateţi aparatul din priză. 
6. Rezolvarea problemelor 
Dacă aparatul nu porneşte de la comutatorul A verificaţi ca aparatul să fie bine conectat la reţeaua electrică. 
În caz de funcţionare necorespunzătoare, contactaţi un tehnician. 
7. Date tehnice 
VEZI PARTEA POSTERIOARĂ A APARATULUI 
 
8. Eliminare 

Precauţie! În caz de eliminare necorespunzătoare mediul poate fi distrus. 
Eliminarea corectă protejează mediul şi previne posibilele efecte dăunătoare asupra omului şi mediului. 

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate 
reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce, ca în imaginea de mai jos.  
La eliminarea aparatului, respectaţi normele corespunzătoare! 
Informaţie privind eliminarea aparatelor electrice şi electronice: 
În cadrul Comunităţii Europene, în cazul aparatelor cu funcţionare electrică, eliminarea este reglementată prin 

norme naţionale „Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electonice”, 

care se bazează pe directiva UE 2012/19/CE referitoare la aparatele electronice uzate. 

 Nu este permisă eliminarea aparatului împreună cu deșeurile municipale nesortate și 

este obligatorie colectarea separată a acestuia.   

 Puteți să vă îndepliniți obligațiile legale de eliminare în condiții de protecția mediului 
ducând deșeul de echipament la un centru de colectare locală sau printr-un apel GRATUIT 
la 0800 444 800 și va fi preluat de la adresa indicată de către dvs. 
 Eliminarea corectă protejează mediul şi previne posibilele efecte dăunătoare asupra 
omului şi mediului. Ambalajul produsului este realizat din materiale reciclabile. Eliminaţi-le în 

mod ecologic şi duceţi-le la reciclat! 
 
 
 

 

 

 

 


