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1. INTRODUCERE 
 
 
Felicitări pentru achiziţionarea noului dvs. fierbător Cuisinart® Multi-Temp. 
 
Uşor de utilizat şi întreţinut, cu un design din oţel inoxidabil şlefuit, care vă garantează o rezistenţă excelentă 
la coroziune, lovituri şi şocuri termice, precum şi la depunerea de piatră. 
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2. CARACTERISTICI 
 
 
 
 
 
 
 

Buză de turnare cu filtru de apă 
 
 
                                                                    Capac cu ridicare lentă  
 
                                                                    Buton ridicare capac  
 

 
 
 
                                                                    Panou de comandă 
 
 
 
                                                                    Marcaj de umplere maximă  
 
 
 
 

  Indicator de nivel apă iluminat  
 
 
 
 
 
                                                                    Cană din oţel inoxidabil de 1.7L 
 
 

Bază de alimentare  
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3. UTILIZARE 
 

Înainte de prima utilizare vă recomandăm să puneţi 
fierbătorul în funcţiune de 2 sau de 3 ori. Umpleţi-l la 
nivelul de umplere marcat cu MAX (1.7L), se aduce 
la punctul de fierbere şi când fierberea s-a terminat 
şi aparatul s-a oprit, aruncaţi apa şi clătiţi în interior. 

 
A. Panoul de comandă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Butonul            de pornire/oprire   
Folosit pentru a porni şi a opri fierbătorul. 

 
 

2.    Butonul  
Folosit pentru a creşte temperatura în trepte de câte 5 
grade de la 85° C până la 100° C. 
 

3. Butonul 85º C 
Reglarea temperaturii pentru cafea şi soiuri de ceai 
(consultaţi ghidul rapid de la pagina 15). 
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4. Butonul 100ºC 
Reglarea temperaturii pentru cafea şi soiuri de ceai 
(consultaţi ghidul rapid de la pagina 15). 
 
5. Fereastra digitală de afişare (LCD) 
Afişează setarea temperaturii şi temperatura apei.  
 
B. Operare 
 
• Deschideţi capacul prin apăsarea butonului de 
ridicare a capacului situat în partea de sus a 
mânerului. 
• Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă 
rece. Indicatorul de apă este în partea din spate a 
fierbătorului şi este marcat cu min (0,5L) şi max. 
(1,7 L) şi indicat prin 2 ceşti şi 4 ceşti. 
 
N.B. Aveţi grijă să nu depăşiţi nivelul maxim 
deoarece acest lucru poate duce la împroşcări sau 
scurgeri pe la buza de turnare când fierbe. 
• Închideţi capacul; o să simţiţi şi o să auziţi un ”click” 
uşor 
• Aliniaţi fierbătorul peste baza de alimentare şi 
coborâţi uşor pe poziţie, aşezând-ul ferm pe bază. 
• Băgaţi fierbătorul în priză; fereastra indicator LCD 
şi indicatorul nivelului de apă de pe partea din spate 
a fierbătorul se vor aprinde şi ecranul LCD va afişa 
temperatura apei în trepte de câte 5 grade. 
 
N.B. La prima utilizare fereastra LCD va afişa 
temperatura apei turnate. 
 
• Apăsaţi butonul 85° C sau butonul 100° C. 
• Dacă doriţi să setaţi temperatura manual, apăsaţi 
butonul "+", situat pe mâner. Acest lucru va creşte 
temperatura în intervale de câte 5 grade de la 85° C 
până la 100° C. Temperatura poate fi crescută 
numai de la temperatura de pornire de 85° C. 



• Butonul corespunzător temperaturii se va aprinde 
şi temperatura selectată va fi afişată în fereastra 
LCD, intermitent până când se fierbătorul porneşte). 
• Apăsaţi butonul   pentru a porni fierberea; un 
semnal sonor se va auzi timp de 1 secundă indicând 
faptul că încălzirea a început. 
 
N.B Dacă butonul    este apăsat dar nu s-a setat 
temperatura, fierbătorul se va încălzi la temperatura 
standard de 100° C. 
• Când fierbătorul a ajuns la temperatura selectată 
se va emite un semnal sonor de 5 ori şi se va opri. 
 
• Fierbătorul poate fi oprit în orice moment apasând  
butonul      situat pe mâner; atunci când se 
întâmplă acest lucru, ecranul LCD va afişa 
temperatura reală a apei. 

 
N.B. Temperatura poate fi modificată în orice 
moment în timpul procesului de fierbere apăsând 
una din opţiunile de temperatură prestabilite sau 
setarea manuală a temperaturii. Dacă temperatura 
selectată în timpul fierberii este mai mică decât 
temperatura apei din fierbător, se va opri imediat şi 
se va emite un semnal sonor de 5 ori; fereastra LCD 
va afişa temperatura apei la acel moment. 
 
• Atunci când unitatea nu este în funcţiune timp 
de 1 minut, ea se va comuta în modul stand-by. 
Fereastra LCD şi iluminarea panoului de 
comandă şi a indicatorului nivelului apei vor 
rămâne deschise. 

 
• Când apa a fiert şi fierbătorul s-a oprit, ridicaţi cu 
grijă fierbătorul de pe baza de alimentare. 
• Dacă aţi luat fierbătorul de pe baza de alimentare 
înainte să se oprească automat şi apoi îl puneţi 
înapoi, el nu va continua să fiarbă. Va trebui să fie 
resetat. 

C. Sfaturi şi recomandări 
 
 
• Folosiţi întotdeauna apă rece, proaspătă, de 
fiecare dată când fierbeţi. 
• Imediat ce fierbătorul începe să fiarbă, turnaţi 
apa în cana dvs. de ceramică sau în ceaşcă, 
direct peste ceai. Lăsaţi ceaiul să se infuzeze 3 
până la 5 minute. Cu cât stă mai mult la infuzat, 
cu atât este mai tare. Pentru ceaiul cu gheaţă 
infuzaţi ceaiul de două ori mai tare (infuzaţi-l de 
două ori mai mult timp) şi turnaţi-l peste gheaţă. 
Amestecaţi şi serviţi după dorinţă. 

• Nu deschideţi capacul fierbătorului când turnaţi 
sau în timpul procesului de încălzire deoarece 
aburul care iese poate provoca arsuri. 
• Dacă fierbătorul este pornit accidental, fără apă 
în interior, el se va închide automat, datorită 
mecanismului de siguranţă integrat. 

• Goliţi fierbătorul după fiecare folosire. Nu lăsaţi 
apă în fierbător. 
 
 
D. Temperaturi recomandate 
 

 
Atingerea temperaturii corecte de infuzare este 
esenţială pentru extragerea aromei optime din 
ceai şi cafea. Ghidul de mai jos vă arată 
temperaturile ideale de infuzare pentru diferite 
tipuri de ceaiuri şi cafele. 
Temperatura de infuzare pentru ceai verde şi ceai 
negru variază considerabil; ceaiul verde nu îşi va 
păstra aroma sau proprietăţile terapeutice dacă 
apa este prea fierbinte iar ceaiul negru nu îşi va 
elibera niciodată aromele dacă apa nu este destul 
de fierbinte. 
Dacă temperaturile recomandate nu apar pe 
pachetul dvs. de ceai/cafea, vedeţi tabelul de mai 
jos: 

 
15 

 

 

 



Temp. 
 apă 

 
Băuturi 

 
 

85ºC 
Ceaiuri albe (de piersici albe, ghimbir 
si lămâie), ceaiuri verzi (Sencha, 
Gunpowder şi de iasomie) şi cafea 
instant neagră 

90ºC Oolong 
95ºC Cafea expresor/cafetieră  

  
 

100ºC 
Ceaiuri negre (de exemplu, Earl 
Grey, Ceylon şi Darjeeling) şi ceaiuri 
de plante (de muşeţel, mentă şi 
păpădie) 

 

4. CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE  
 

 
• Întotdeauna scoateţi aparatul din priză înainte de 
curăţare  
• Lăsaţi-l să se răcească înainte să îl curăţaţi. 
• Curăţaţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o 
cârpă umedă curată pentru a-i păstra finisajul 
original de înaltă calitate. Uscaţi-l şi lustruiţi-l cu o 
cârpă moale. 

• Curăţaţi filtrul de apă cu o cârpă moale, curată şi 
umedă, o dată pe lună sau de câte ori e nevoie. 
• Nu folosiţi detergenţi abrazivi sau agenţi de degresare    
de nici un fel la interiorul sau exteriorul fierbătorului. 
 

 
 Dacă băuturile au nevoie de o temperatură mai 
scăzută decât cele de mai sus, fierbătorul trebuie 
supravegheat şi oprit odată ce ajunge la 
temperatura dorită. 

 
N.B. Ecranul LCD afişează intervale de 5 grade. 

AVERTISMENT! Nu introduceţi fierbătorul sau baza 
de alimentare în apă sau în alte lichide. 
Asiguraţi-vă că fierbătorul este permanent uscat. 

 
5. DETARTRARE 
 
• Pentru a limita depunerea de piatră, vă 
recomandăm să folosiţi numai apă filtrată sau cu 
conţinut redus de calciu.  
• În timpul folosirii, în interiorul fierbătorului Cuisinart 
Multi-Temp se vor forma depozite de calcar. Pentru a 
obţine cele mai bune performanţe de la fierbător, vă 
recomandăm să îl detartraţi periodic. Frecvenţa 
depinde de duritatea apei dvs. de la robinet şi de cât 
de des folosiţi fierbătorul. 
• Vă sugerăm să utilizaţi un detartrant pentru fierbător, 
în scopul de a dizolva piatra. Pur şi simplu urmaţi 
instrucţiunile producătorului, de pe ambalaj. 
• Ca alternativă, turnaţi suficient oţet alb pentru a 
acoperi partea de jos a fierbătorului cu aproximativ 
2 cm. Aduceţi oţetul la punctul de fierbere; ar putea 
fi necesar să repetaţi de mai multe ori cu oţet răcit 
pentru a elimina complet depunerea de piatră. 

• Când fierbătorul este detartrat, goliţi-l şi clătiţi-l de 
câteva ori cu apă curată. Aveţi grijă să nu inhalaţi 
aburii. 
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6. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA 
 
 
 

 AVERTISMENT: 
 Sacii de polietilenă ce acoperă produsul sau pentru 
împachetare pot fi periculoşi. Pentru a evita pericolul 
de sufocare, nu-i lăsaţi la îndemâna copiilor. Aceşti 
saci nu sunt jucării. 

• Nu porniţi fierbătorul dacă nu este apă în cană 
(unitatea are un mecanism de funcţionare în gol 
care o va închide). 

 
 

AVERTISMENT: Suprafaţă fierbinte. 
• Nu atingeţi suprafaţa fierbinte. 
• Acest aparat nu trebuie utilizat de către adulţii sau 
copii a căror lipsă de experienţă, cunoştinţe sau 
dizabilitate ar putea crea un pericol, cu excepţia 
cazului în care aceştia au fost instruiţi în mod 
corect şi sunt supravegheaţi corespunzător. 

• Copiii trebuie intotdeauna supravegheaţi pentru a 
ne asigura că ei nu se joacă cu acest produs. 
• Deconectaţi aparatul de la reţea dacă nu este 
folosit sau înainte de curăţare. Nu lăsaţi niciodată 
aparatul nesupravegheat când este conectat la 
reţea. Pentru deconectare, trageţi de ştecher, 
niciodată de fir. 

• Nu folosiţi acest aparat în cazul în care cablul este 
deteriorat sau dacă aparatul a căzut sau pare 
deteriorat. 

• Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit 
de către producător, de personalul serviciului post-
vânzare sau de o persoană calificată pentru a evita 
orice pericol. 

• Nu folosiţi niciodată cana Cuisinart® fără baza de 
alimentare Cuisinart®. 
• A se folosi numai în interior.  
• Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei 
de bucătărie sau a blatului. Evitaţi contactul dintre fir 
şi suprafeţe fierbinţi. 
• Puneţi fierbătorul pe baza de alimentare înainte de a 

conecta baza la priză. 
După utilizare, asiguraţi-vă că comutatorul este în 
poziţia ÎNCHIS şi abia după aceea scoateţi aparatul din 
priză.  
• Numai pentru uz casnic. 
• Acest aparat este conform cu cerinţele de bază ale 
Directivelor 2004/108/CEE (compatibilitatea 
electromagnetică) şi 2006/95/CEE (Siguranţa 
aparatelor electrocasnice). 

 
Echipamentele electrice şi electronice la sfârşitul 
duratei de viaţă. 

În interesul tuturor şi pentru a participa  
activ la protecţia mediului: 

 Nu aruncaţi aceste produse la 
un loc cu deşeurile menajere. 

 Folosiţi sistemul de returnare şi 
colectare disponibil în ţara dvs. 

Unele materiale pot fi, în acest fel, 
reciclate sau recuperate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


