Instrukcja obsługi do żelazka parowego Handy Steamer™ Pro

Specyfikacja techniczna:
 Moc: 1500 W,
 Napięcie 230V,
 Częstotliwość: 50 Hz,
 pojemność zbiornika na wodę ok 800 ml,
 prasowanie przy użyciu pary pod kątem 90º,
 czas opróżniania wkładu: ok 40-60 minut.
Zestaw zawiera:
 żelazko do prasowania pionowego z elastycznym, lekkim wężem (przybliżona
długość: 150 cm),
 podstawa na kółkach (przybliżone wymiary: 39 x 25 x 6 cm),
 teleskopowy trzonek ze stali nierdzewnej (przybliżona długość 138 cm),
 wieszak na ubrania z podstawką na dyszę parową (przybliżone wymiary: 23 x 11 x
15 cm),
 2 wymienne szczotki,
 pasek do noszenia,
 torba.
Montaż:
1. Instalacja rurki stojącej: włożyć grubszą część rurki do platformy na kółkach,
następnie włożyć cieńszą rurkę do wcześniej zamontowanej części.
2. Przekręcić mechanizm blokujący LOCK. Część zmontowana z dwóch rurek
teleskopowych służy do regulacji wysokości. Nałożyć na rurkę teleskopową hak.
3. Przykręcić wąż z dyszą do bazy żelazka.
Instrukcja:
1. Wyjąć zbiornik na wodę, następnie napełnić go.
2. Upewnić się, że zawór jest całkowicie zakręcony.
3. Umieścić Pro Handy Steamer na platformie, podłączyć do sieci, a następnie
wcisnąć przycisk zasilania.
4. Po około minucie, urządzenie będzie gotowe do użytku.
5. Upewnić się czy prasowane materiały, są przystosowane do prasowania parowego.
6. Umieścić ubranie na wieszaku a następnie na haku. Ubranie trzymać do dołu,
prasować pod kątem około 45º. Niektóre z ubrań wymagają również prasowania od
wewnętrznej strony.
7. Prasowanie tapicerki, firan, zasłon: zamontować pasek na żelazku, wyciągnąć
żelazko, naciskając przycisk z tyłu urządzenia, aby wyciągnąć je z bazy. Powiesić
żelazko na ramieniu.
Konserwacja:
1. Zewnętrzną część żelazka przecierać wilgotną ściereczką.
2. W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, opróżnić
zbiornik z wodą.
3. Okresowo czyścić zbiornik na wodę oraz wąż za pomocą roztworu (50% wody i
kilka kropel octu).
4. Umieścić roztwór w zbiorniku i włączyć urządzenie na kilka minut.
5. Powtórzyć czynność używając już tylko wody destylowanej.
6. Przechowywać urządzenie w miejscu wolnym od wilgoci oraz kurzu.
Ważne informacje:
1. Nie prasować ubrań na ciele człowieka.

2.
3.
4.
5.

Zawsze używać żelazko w pionie.
Wąż w trakcie użytkowania, powinien być zawsze powyżej zbiornika.
Nie stosować gdy zbiornik nie jest napełniony wodą.
Para nigdy nie może być skierowana w stronę ciała.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:
 Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
 Żelazko powinno być podłączone do uziemionego źródła prądu.
 Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
 Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach!
 Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru ze względu na możliwość
powstania pożaru!
 Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach inie pozwól, aby stykał się z
gorącymi powierzchniami.
 Regularnie sprawdzaj czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
 Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszko- dzony jest
przewód lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
 Zawsze wyjmuj wtyczke z gniazdka, gdy nie korzystasz z urządzenia lub przed
rozpoczęciem czyszczenia.
 Podczas napełniania zbiornika wodą lub jego opróżniania należy odłączyć
urządzenie od źródła prądu.
 Nigdy nie dotykaj stopy grzejnej żelazka, gdy jest ono włączone!
 Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę. Zaleca się stosowanie wody
destylowanej, aby uniknąć osadzania się kamienia na wewnętrznych częsciach
żelazka.
 Nie wolno dodawać do wody wlewanej do zbiornika jakichkolwiek środków
chemicznych - mogą one poważnie uszkodzić urządzenie.
 Nie dotykać gorących metalowych części, gorącej wody bądź pary, aby uniknąć
oparzenia.
 Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostalo przeznaczone.
 Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
 Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
 Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Żelazko musi być
używane na stablinej powierzchni i na taką odstawione.
UWAGA! Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu wody!
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie
umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że
produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby unknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie

z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
W przypadku stwierdzenia wady produktu, prosimy o kontakt e-mail pod adresem:
vitolog24h@gmail.com

