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Această secțiune include instrucțiuni privind 
siguranța care contribuie la protecția împo-
triva riscurilor de rănire a persoanelor și de 
pierderi materiale. Nerespectarea acestor 
instrucțiuni anulează garanția furnizată. 
▪	Nu încercați niciodată să demontați produ-

sul. Nu sunt acceptate solicitări de garanție 
pentru deteriorări cauzate de utilizarea in-
corectă.

▪	Înainte de prima utilizare, curățați cu atenție 
toate componentele care intră în contact 
cu alimentele. Pentru detalii, consultați 
„”Curățare și îngrijire”.

▪	Pentru protecție suplimentară, acest pro-
dus trebuie să fie conectat la o siguranță de 
protecție a curentului rezidual cu o tensiune 
de cel mult 30 mA. Vă rugăm să contactați 
un tehnician pentru instalații electrice în ve-
derea recomandărilor acestuia.

▪	Nu imersați produsul, cablul de alimentare 
sau ștecherul în apă sau în alte lichide.

SIGURANȚĂ	ȘI	INSTALARE	_________
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▪	Întotdeauna deconectați cablul de alimen-
tare al produsului după utilizarea acestuia, 
după asamblarea/dezasamblarea com-
ponentelor sale sau după curățare, dacă 
părăsiți încăperea sau dacă intervine o 
defecțiune. Nu deconectați produsul tră-
gând de cablul de alimentare.

▪	Nu strângeți și nu îndoiți cablul de alimen-
tare al aparatului și nu îl frecați de colțuri, 
pentru a preveni deteriorarea acestuia. 
Feriți cablul de alimentare de suprafețe 
fierbinți și foc deschis.

▪	Nu folosiți aparatul cu prelungitor.
▪	Nu utilizați aparatul atunci când cablul de 

alimentare sau aparatul în sine este ava-
riat.

SIGURANȚĂ	ȘI	INSTALARE	_________
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▪	Aparatele mici pentru uz casnic GRUNDIG 
respectă standardele de siguranță în vi-
goare; din acest motiv, dacă aparatul este 
avariat, repararea sau înlocuirea acestuia 
ori a cablului său de alimentare trebuie 
efectuată de către furnizor său, un agent 
de service sau de către personalul de ser-
vice autorizat care deține calificări similare.

▪	Verificați cablul de alimentare să nu poată 
fi scos accidental din priză și aveți grijă ca 
nicio persoană să nu se poată împiedica 
de acesta în timpul utilizării produsului.

▪	Aparatul trebuie instalat în așa fel încât 
accesul la cablul său de alimentare să se 
facă cu ușurință.

▪	Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile 
umede sau ude.

▪	Nu operați componentele acestui aparat 
pe sau lângă aragaz, plită sau suprafețe 
fierbinți precum un cuptor încălzit și nu 
plasați componentele pe aceste suprafețe.

▪	Utilizați produsul doar cu accesoriile cu 
care a fost furnizat.

SIGURANȚĂ	ȘI	INSTALARE	_________
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▪	Utilizați întotdeauna produsul pe o suprafață 
stabilă, netedă, curată și uscată.

▪	Nu acoperiți niciodată supapa pentru abur 
de pe capacul transparent; asigurați-vă că 
acesta nu este închis.

▪	Întotdeauna păstrați produsul la loc inacce-
sibil copiilor.

▪	Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vâr-
sta de cel puțin 8 ani și de persoane care 
au o capacitate fizică, senzorială sau men-
tală redusă sau de către persoane care nu 
au experiența și cunoștințele adecvate, cu 
condiția ca acestea să fie supravegheate și 
informate cu privire la utilizarea în siguranță 
a aparatului și riscurile aferente. Copiii nu 
trebuie să se joace cu produsul. Lucrările 
de curățare şi întreținere nu trebuie să fie 
efectuate de către copii cu excepția cazu-
lui în care aceștia au peste 8 ani sau sunt 
supravegheați de către o persoană mai în 
vârstă.

▪	Păstrați aparatul într-un loc inaccesibil co-
piilor cu vârsta de până în 8 ani.

SIGURANȚĂ	ȘI	INSTALARE	_________
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▪	Atenție: Evitați rănile ce pot fi provocate de 
acul pentru ou.

▪	Asigurați-vă că ștecherul este uscat îna-
inte de a folosi din nou produsul. Este ne-
cesar să îndepărtați conectorul înainte de 
curățarea produsului.

▪	Păstrați produsul și cablul de alimentare în 
locuri inaccesibile copiilor.

▪	Instrucțiunile trebuie să conțină următoa-
rele elemente. Acest aparat este destinat 
utilizării în scopuri casnice, în locuri cum 
ar fi:
ˉ	Bucătării pentru personal în magazine, 

birouri în alte medii de lucru;
ˉ	Ferme,
ˉ	De către clienți în hoteluri, moteluri și alte 

locuri rezidențiale,
ˉ	Locuri pentru dormit și luat micul dejun.

▪	Asigurați-vă că suprafețele produsului și 
plita pentru încălzit sunt reci, înainte de a 
le atinge.

SIGURANȚĂ	ȘI	INSTALARE	_________



ROMÂNĂ 11

PE	SCURT	 _______________________
Stimate client,
Felicitări pentru achiziționarea 
fierbătorului de ouă EB 8680 al 
companiei GRUNDIG.
Vă rugăm să citiți cu atenție ur-
mătoarele instrucțiuni pentru a vă 
bucura un timp îndelungat de pro-
dusele de calitate Grundig.

O	abordare	responsabilă!
GRUNDIG se con-
centrează asupra 
condițiilor sociale de 
muncă convenite 
prin contract, cu sa-
larii echitabile atât 

pentru angajații interni, cât și pen-
tru furnizori. Utilizarea eficientă a 
materiilor prime și reducerea 
deșeurilor din plastic cu câteva 
tone reprezintă, de asemenea, 
una dintre prioritățile noastre. În 
plus, toate accesoriile noastre pot 
fi folosite pentru cel puțin 5 ani.
Pentru un viitor care merită trăit. 
Grundig.

Comenzi	și	componente	
Vezi ilustrația de la pagina 3. 
A  Suport pentru ouă
B  Capac
C   Recipient pentru apă/ plită pen-

tru încălzirea ouălor
D  Corpul aparatului
E  Buton pentru gătire pornit/oprit
F  Nișă înfășurare cablu
G  Supapă pentru ieșirea aburului
H   Recipient pentru apă cu 

gradație și ac (140 ml)

Setări
Aparatul dvs. are următoarele se-
tări:
–	 	: Fierbere medie
–	 	: Fierbere medie-tare
–	 	: Fierbere tare
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UTILIZARE	_______________________
Sfaturi

	▪ Adăugați 140 ml de apă în re-
zervor cu ajutorul paharului 
gradat.

	▪ Pentru a evita spargerea cojii, 
utilizați mai întâi acul pentru ou 
la baza paharului gradat pentru 
a sparge partea superioară a 
oului, creați o gaură mică ce se 
va afla în partea de sus și apoi 
poziționați oul în suport.

	▪ Așezați rapid oul fiert în apă 
rece pentru a facilita curățarea 
cojii. Serviți fierbinte, pentru un 
gust mai bun.

Atenție

	▪ Vă rugăm să utilizați aceeași 
tensiune de pe eticheta de cla-
sificare.

	▪ Pentru propria siguranță, vă 
rugăm să folosiți o sursă de 
alimentare cu împământare de 
protecție.

	▪ Pentru a evita pericolele și 
defecțiunile, nu poziționați 
fierbătorul pentru ouă în apro-
pierea articolelor inflamabile 
și explozive ori într-un mediu 
umed, cu temperaturi ridicate.

	▪ Atunci când aparatul se află 
în funcțiune, va fi eliberat abur 
prin capacul superior și, pentru 

a evita arsurile, corpul aparatu-
lui nu trebuie să se afle aproape 
de supapa de abur, iar pentru a 
preveni accidentele și defecta-
rea produsului, supapa pentru 
abur nu trebuie acoperită.

	▪ Atunci când aparatul se află în 
funcțiune, temperatura capacu-
lui este mai ridicată, vă rugăm 
să nu atingeți pentru a evita 
opărirea. Dacă nu există apă 
suficientă în fierbătorul de ouă 
și intervine protecția prin căl-
dură uscată, nu atingeți recipi-
entul pentru apă, pentru a evita 
opărirea.

	▪ Mențineți cablul de alimen-
tare uscat în permanență. Nu 
conectați sau deconectați cablul 
de alimentare cu mâinile ude.

	▪ Nu mutați fierbătorul pentru ouă 
atunci când acesta se află în 
funcțiune.

	▪ Există un ac ascuțit pentru ouă 
care penetrează coaja la baza 
marcajului și care trebuie să fie 
asigurat corespunzător.

Notă

	▪ Lăsați aparatul să se răcească 
timp de 15 minute înainte de a-l 
utiliza nou.
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Curățare	și	îngrijire
Atenție

	▪ Nu utilizați niciodată benzină, 
solvenți, agenți abrazivi de 
curățare, obiecte metalice sau 
perii aspre pentru curățarea 
aparatului.

Notă

	▪ Dacă există calcar sau pete 
similare pe plita pentru încăl-
zire, acestea pot fi curățate cu 
ajutorul unui amestec de apă 
și oțet în cantități egale. Puteți 
folosi apă potabilă pentru redu-
cerea acestor pete. 

Depozitarea
	▪ Dacă nu doriți să utilizați pro-

dusul pentru o perioadă lungă 
de timp, depozitați-l cu grijă.

	▪ Asigurați-vă că aparatul este 
deconectat, răcit și total uscat.

	▪ Nu înfășurați cablul de alimen-
tare în jurul produsului.

	▪ Depozitați aparatul la loc răco-
ros și uscat.

	▪ Asigurați-vă că produsul este 
păstrat la loc inaccesibil copi-
ilor.

INFORMAȚII	______________________
Conformitate cu Directiva 
WEEE şi depozitarea la 
deşeuri a produsului uzat: 
Acest produs respectă Directiva 
UE WEEE (2012/19/UE). 
Produsul este marcat cu un sim-
bol de clasificare pentru deşeuri 
electrice şi electronice (WEEE).

Acest simbol indică 
faptul că produsul nu 
trebuie eliminat cu alte 
deșeuri menajere la fi-
nalul perioadei de utili-
zare. Dispozitivele utili-

zate trebuie returnate la punctul 
special de reciclare de dispozitive 
electrice și electronice. Pentru a 
găsi aceste sisteme de colectare 
contactați autoritățile locale sau 
distribuitorul de la care a fost 
achiziționat produsul. Fiecare 
gospodărie are un rol important în 
recuperarea și reciclarea electro-
casnicelor vechi. Eliminarea co-
respunzătoare a electrocasnice-
lor utilizate ajută la prevenirea 
posibilelor consecințe negative 
pentru mediu și sănătatea uma-
nă.
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Conformitate cu Directiva 
RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţio-
nat respectă Directiva UE RoHS 
(2015/863/UE). Nu conţine mate-
riale dăunătoare şi interzise spe-
cificate în Directivă. 

Informații privind ambalajul
Ambalajul produsului 
este fabricat din materi-
ale reciclabile conform 
Legislaţiei Naţionale. 

Ambalajele nu trebuie aruncate 
împreună cu gunoiul menajer sau 
alt tip. Duceţi-le la punctele de co-
lectare destinate ambalajelor 
amenajate de către autorităţile 
locale.

Date	tehnice

Alimentare: 220–240 V~,  
50-60 Hz
Putere: 400 W

Drepturile de efectuare a modi-
ficărilor tehnice și de proiectare 
sunt rezervate.

INFORMAȚII	______________________

 Vă rugăm să consultați 
ultima pagină a manua-
lului de utilizare pentru 
secțiunile de utilizare 
inițială, generală și de 
curățare.







Grundig Intermedia GmbH 
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
01M-GMK8670-3119-Rev.01


