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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
• Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le
pentru a le consulta ulterior.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat
atunci când acesta este conectat la o sursă de
alimentare; dacă nu s-a răcit timp de aproximativ
1 oră.
• Fierul de călcat trebuie să fie utilizat şi aşezat
pe o suprafaţă plană, stabilă şi termorezistentă.
• Atunci când aşezaţi fierul de călcat în suportul
pentru fier de călcat, aveţi grijă ca suprafaţa pe
care îl amplasaţi să fie stabilă.
• Scoateţi întotdeauna aparatul din priză: înainte
de umplerea sau clătirea rezervorului de apă,
înainte de a-l curăţa, după fiecare utilizare.
• Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a fi
siguri că nu se joacă cu aparatul.
• Atunci când este conectat la priză sau se
răceşte, ţineţi fierul de călcat şi cablul acestuia
de aşa manieră încât să nu fie la îndemâna
copiilor cu vârsta sub 8 ani.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta
peste 8 ani şi de persoane ale căror capacităţi
fizice, senzoriale sau mintale sunt reduse ori de
persoane fără experienţă şi cunoştinţe, dacă
acestea beneficiază de supraveghere sau de
instrucţiuni privind utilizarea aparatului în
condiţii de siguranţă şi cu înţelegerea riscurilor
implicate.
• Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu
trebuie efectuate de copii, fără supraveghere.
• Aparatul nu trebuie să fie utilizat dacă a căzut
pe podea, prezintă semne de deteriorare,
scurgeri sau dacă nu funcţionează corect. Nu
demontaţi niciodată aparatul. Pentru a evita
orice pericol, duceţi-l la un centru de service
autorizat pentru a fi inspectat.
• Suprafeţele care sunt marcate cu acest semn şi
talpa sunt foarte fierbinţi pe durata utilizării
aparatelor. Nu atingeţi aceste suprafeţe
înainte ca fierul de călcat să se răcească.
• Acest fier de călcat pentru călătorie nu este
conceput pentru utilizare regulată.
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RECOMANDĂRI IMPORTANTE
• Tensiunea instalaţiei dumneavoastră electrice trebuie să corespundă cu cea a fierului de
călcat (220-240V). Conectaţi întotdeauna fierul de călcat la o priză cu împământare.
Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate cauza deteriorarea ireversibilă a
fierului de călcat şi va anula garanţia.
• Dacă utilizaţi un cablu prelungitor de reţea, asiguraţi-vă că acesta este cotat corect (16A)
cu împământare şi că este extins complet.
• În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit
de un centru de service autorizat, pentru a evita orice pericol.
• Nu scoateţi aparatul din priză trăgând de cablu.
• Nu introduceţi niciodată fierul de călcat cu abur în apă sau în orice alt lichid. Nu îl menţineţi
niciodată sub jet de apă.
• Nu atingeţi niciodată cablul electric de talpa fierului de călcat.
• Aparatul dumneavoastră emană abur, care poate provoca arsuri, în special atunci când
călcaţi prea aproape de marginea mesei de călcat.
• Nu direcţionaţi niciodată aburul spre persoane sau animale.
• Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat respectă standardele şi reglementările
aplicabile (Directiva privind dispozitivele de joasă tensiune, Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică, Directiva privind protecţia mediului).
• Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic. Fabricantul este exonerat de orice
responsabilitate în cazul oricărei utilizări comerciale, utilizări necorespunzătoare sau
nerespectări a instrucţiunilor, iar garanţia se anulează.

Mediu
Protejati mediul înconjurãtor!
i Aparatul dvs. con—ine materiale valorificabile, ce pot fi recuperate sau reciclate.
‹ Preda—i aparatul unui centru de colectare!

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
DESCRIERE
1.
2.
3.
4.

Selector tensiune
(120/240 V)
Buton de reglare temperatură
Buton abur
Vârf de înaltă precizie

Talpă Microsteam200
Rezervor de apă cu mâner
Gură de umplere cu apă
Buton jet de aburi
Eliberare mâner

5.
6.
7.
8.
9.

ÎNAINTE DE A CĂLCA

Îndepărtaţi eticheta de pe talpa fierului de călcat. Reglaţi
selectorul de tensiune.
• Reglaţi fierul de călcat la tensiunea
corespunzătoare locaţiei dumneavoastră, folosind un obiect ascuţit.
Dacă tensiunea selectată este 120 V,
fierul
de călcat va funcţiona la 100 – 120 V.
Dacă aceasta este fixată la 240 V, fierul
de călcat va funcţiona la 200 – 240 V.
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Observaţie!
Dacă este nevoie, verificaţi dacă folosiţi un adaptor care îndeplineşte
cerinţele de siguranţă ale ţării în care vă aflaţi.
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• Apăsaţi butonul de eliberare din
partea din spate şi ridicaţi mânerul
până se fixează în poziţie.
• Pentru depozitare, procedaţi la fel
pentru a închide mânerul.

0

Puneţi mânerul în poziţia
pentru călcat.

ON

OFF

120V

240V

RO
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CĂLCATUL CU ABUR

Umplerea rezervorului de apă
NU
F
OF

ON
110V

ON

220V

OFF

NU

OK

220V

0

110V

120V

ON

240V

OFF

OFF

ON

Fierul dumneavoastră de călcat a fost conceput pentru a funcţiona cu
apă netratată de la robinet.

Reglarea temperaturii
2 min
ON
OFF

F
OF

ON
110V
220V

Observaţie!
Fierul dumneavoastră de călcat va produce abur numai când butonul
este poziţionat în zona colorată.

UTILIZAREA JETULUI DE ABUR ŞI A ABURULUI
VERTICAL
Pentru a îndepărta cutele vertical.

ON
OFF

110V
220V

Ţineţi fierul de călcat la câţiva centimetri distanţă de obiectul de
îmbrăcăminte pentru a evita arderea materialelor sensibile
IMPORTANT Nu îndreptaţi niciodată aburul spre oameni sau animale!

Pentru îndepărtarea cutelor dificile.
MAX

0

110V

OFF

ON
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Călcatul cu
aburi

Butonul de
comandă abur
poziţionat la

Temperatura
fixată la
•••

Bumbac
Pânză

Jet de abur

CĂLCARE USCATĂ

F
OF

ON

Butonul de
comandă abur
poziţionat la

Călcare
uscată

Mătase,
materiale
sintetice
Lână

Temperatura
fixată la
•
••
•••

Jet de abur
Temperatură la
setarea
•••

Recomandarea noastră:
Când fierul de călcat este în modul USCAT, începeţi să călcaţi materiale la
o temperatură joasă (•) înainte de a trece la cele care necesită o
temperatură mai ridicată (•••).
Dacă reduceţi temperatura, aşteptaţi aproximativ 1 minut înainte de a
reîncepe să călcaţi. În cazul în care călcaţi materiale fabricate din fibre
mixte: setaţi temperatura fierului de călcat la nivelul corect pentru fibrele
mai sensibile.

ÎNTREŢINEREA ŞI DEPOZITAREA FIERULUI DE
CĂLCAT
Curăţarea fierului de călcat.
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Observaţie!
Asiguraţi-vă că fierul de călcat s-a răcit înainte de a-l depozita.
Nu folosiţi produse de curăţare sau detartrare.
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IMPORTANT Nu înfăşuraţi cablul în jurul tălpii fierbinţi.
Nu depozitaţi niciodată fierul de călcat pe talpă.

Depozitarea fierului de călcat
NU
10 min
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OFF

0
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240V

OFF

Probleme şi cauze posibile

Soluţii

Fierul dumneavoastră de călcat
• Temperatura selectată este prea joasă.
• Butonul de comandă abur este în
poziţia OFF.
• Nu este apă în rezervor.

produce abur puţin sau deloc
Setaţi butonul de reglare a temperaturii la
•••
Treceţi butonul de comandă abur în
poziţia ON.
Umpleţi rezervorul de apă.

Apa picură prin găurile din talpă.
Aşteptaţi câteva secunde între
fiecare jet de abur.
Poziţionaţi termostatul în zona de abur
colorată şi aşteptaţi până când fierul
de călcat este fierbinte (aproximativ 2
minute).
Goliţi rezervorul înainte de a depozita
fierul de călcat şi treceţi butonul de
comandă abur în poziţia OFF.

• Aţi folosit butonul pentru jet de
abur prea des.
• Aburul este folosit înainte ca fierul
de călcat să fie suficient de fierbinte.
• Fierul de călcat este depozitat cu
apă în rezervor.

Duceţi fierul de călcat la un centru de
service autorizat.

• Problema persistă.
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