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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 RO
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.
• Deteriorarea tălpii fierului de călcat şi defectarea
funcţiei de abur din cauza utilizării apei
necorespunzătoare (a se vedea „Ce apă poate
fi utilizată?”) şi a lipsei întreţinerii (a se vedea
„Anticalcar”) nu pot fi acceptate ca motive
pentru returnare în perioada de garanţie.
• 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.
67
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• 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.
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.

Proteja—i mediul înconjurãtor !
i Aparatul dumneavoastrã con—ine materiale valoroase ce pot fi reciclate …i
reutilizate.
‹ Dupã încetarea func—ionãrii lãsa—i aparatul la un centru de reciclare.

Pãstra—i instruc—iunile la îndemânã
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DESCRIEREA PRODUSULUI
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Ecran LED cu funcție de control al
temperaturii
2. Buton jet de abur
3. Pornire abur
/ Oprire abur
4. Cablu
5. Mâner
6. Buton de pulverizare
7. Rezervor de apã

Buton de curã—are automatã
Pulverizator
Vârf de înaltã precizie
Talpã
Orificiu de umplere
Cadran de reglare a temperaturii
Capac posterior

STEAMFORCE, inOVARE COnCEnTRATĂ…
Având dimensiuni reduse, Steamforce combină puterea şi performanţa datorită generatorului de abur
compact încorporat. Cu o capacitate de generare a aburului de neegalat care atinge 230g/min şi abur
variabil de până la 65g/min, Steamforce difuzează cu până la 50% mai mult abur*. Acest abur
suplimentar concentrat care pătrunde în ţesătură este secretul unui călcat perfect şi al unor rezultate
de lungă durată.
Senzorul de mişcare este un sistem inteligent care opreşte temporar generarea aburilor atunci când
ﬁerul de călcat nu se mişcă, chiar şi atunci când acesta este aşezat orizontal. Această funcţie elimină
pierderea aburilor în timp ce dumneavoastră aşezaţi hainele !
În timpul sesiunii de călcat, aﬁșajul LED indică tipul de material selectat: utilizatorul este informat
direct prin intermediul aﬁșajului imediat ce se atinge temperatura corespunzătoare. Acest lucru este
ideal pentru protejarea celor mai delicate țesături.
* în comparație cu un ﬁer de călcat fără pompă

PREGÃTIREA
IMPORTANT Înainte de a face orice altceva, scoateţi autocolantul pe partea laterală.
fig.1
Aten—ie! înainte de prima utilizare a fierului dvs. pentru cãlcare cu aburi, vã recomandãm
sã-l lãsa—i sã func—ioneze câteva clipe în pozi—ie orizontalã, fãrã sã cãlca—i. In acelea…i
condi—ii, apãsa—i de mai multe ori butonul Super Pressing.
La primele utilizãri, se poate produce o degajare de fum …i de miros, care nu sunt nocive.
Acest fenomen, fãrã consecin—e asupra utilizãrii fierului, va dispãrea rapid.
La prima utilizare, este posibil să observaţi particule mici care ies din talpa fierului. Acest
lucru este normal și corespunde procesului de fabricaţie, nefiind dăunător nici pentru
dumneavoastră şi nici pentru articolele de îmbrăcăminte. Acest fenomen va dispărea
după câteva utilizări. Puteţi accelera acest lucru folosind funcţia de auto-curăţare
(fig.13a - 13b) şi agitând uşor fierul.

Ce apã se poate folosi?
Se poate folosi apã curatã de la robinet pânã la un grad de duritate de 17 °dH (= duritate
germanã). La apã cu duritate mai mare recomandãm o proportie de amestec de 1:1 cu apã
distilatã.
Nu adãuga—i nimic în con—inutul rezervorului de apã.
Nu utiliza—i apã de la uscãtorul de rufe, apã parfumatã sau dedurizatã, apã pentru
frigidere, baterii, aparate de climatizare, apã purã distilatã sau apã de ploaie. Aceste ape
con—in reziduuri organice sau elemente minerale care se concentreazã sub efectul cãldurii
…i pot provocã împro…cãri, scurgeri de culoare închisã sau îmbãtrânirea prematurã a
aparatului dvs.

Utilizarea
1 • Umplerea rezervorului de apã
• Înainte de a umple rezervorul de apã, scoate—i fierul de cãlcat din prizã fig.2.
• Roti—i cadranul de reglare a temperaturii fig.3 în pozi—ia (Min.)
• Deschide—i orificiul de umplere fig.4. Turna—i apã pânã la marcajul Max. fig.5. Închide—i
orificiul de umplere cu apã …i readuce—i fierul de cãlcat în pozi—ie orizontalã.
• Pute—i introduce fierul de cãlcat în prizã. fig.6

2 • Reglarea temperaturii
Fierul dumneavoastră de călcat este echipat cu funcția de Control Electronic Automat al
Aburului, care reglează automat cantitatea de abur și temperatura în funcție de materialul
selectat pentru rezultate optime. Selectați tipul de material ce urmează a fi călcat răsucind
termostatul și asigurându-vă că pe afișaj apare materialul corespunzător fig.7. Pentru
rezultate optime, a fost pre-stabilită o poziție corezpunzătoare fiecărui tip de țesătură. De
asemenea, puteți regla fierul de călcat folosind setările de temperatură internaționale •, ••,
•••.
Atunci când fierul dumneavoastră de călcat atinge temperatura necesară, materialul selectat
de pe afișajul LED nu mai pâlpâie, ci este afișat constant fig.7. Acum puteți începe să călcați.
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MATERIAL
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9•

in
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-C
3
P
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10 •

Scoa
Roti—i
usca

LINEN

11 •
Pentru cã rãcirea dureazã mai mult decât încingerea, recomandãm sã se calce la început
materialele sensibile la temperatura cea mai joasã. Pentru hainele compuse din diferite
materiale, alege—i temperatura adaptatã celui mai delicat material.

Lăsa
poziţ

IMP
oriz

Stropi—i cu amidon doar pe partea inferioarã a materialului de cãlcat.

3 • Cãlcatul fãrã abur
Poziţionaţi butonul fierului în poziţia
pentru a călca fără abur. Această funcție este ideală
pentru lucruri delicate sau finisaje perfecte.

4 • Cãlcatul cu abur

(Autosteam & Steamforce)

Setaţi fierul de călcat la funcţia
de călcare cu aburi. Fierul dumneavoastră de călcat este
prevăzut cu un generator compact de aburi, care difuzează cu până la 50% mai mult abur în
ţesătură. Cantitatea de abur şi temperatura se va regla automat în funcţie de materialul
selectat.

5 • Jet de abur

(începând cu reglarea temperaturii pe

••)

Apăsaţi butonul de jet de abur pentru a genera un jet puternic de abur concentrat la vârf fig.8.
Acest jet de precizie permite concentrarea aburului în zona din faţă pentru a îndepărta cutele
rezistente. Aşteptaţi câteva secunde după fiecare jet înainte de a apăsa din nou butonul.

Sc
ope

12 •

Siste
În ac
o par

13 C

După
agen
Altern
funcţ
care

Respecta—i un interval de 4 secunde între fiecare apãsare …i a…tepta—i oprirea completã a
emisiei de abur înainte de rea…ezarea fierului în suport.

6 • Jet de abur vertical

(începând cu reglarea temperaturii pe

••)

14 •

Pentru netezirea îmbrãcãmin—ii suspendate a perdelelor etc. —ine—i fierul de cãlcat în pozi—ie
verticalã …i apãsa—i butonul pentru jetul de abur. fig.9. Aşteptaţi câteva secunde între jeturi
înainte de a apăsa din nou butonul.
Înainte de fiecare umplere sau golire cât …i dupã orice folosire sau la cuã—ire, scoate—i
fierul de cãlcat din prizã.
Pentru a evita arderea materialelor delicate, acestea trebuie —inute la aproximativ
10 - 20 cm de fier.

Func
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1. Um
fie
2. Sc
3. Me
fie
tal
4. Int
ap
5. Sc
pu

Re
cal
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7 • Func—ia spray
Apăsaţi butonul de stropire pentru a umezi cutele dificile fig.10. Puteţi utiliza funcţia de
stropire la orice temperatură.

8 • Sistemul Anti-Drip
Acesta previne scurgerea apei din talpă atunci când temperatura este prea scăzută.

9 • Func—ie de oprire automatã
• Pentru siguran—a dumneavoastrã, sistemul electronic întrerupe alimentarea automat, iar
martorul luminos “autostop” pâlpâie fig.11 în cazurile urmãtoare:
- Când fierul de cãlcat este nemi…cat timp de peste 8 minute pe cãlcâi
- Când fierul de cãlcat este a…ezat în pozi—ie orizontalã sau înclinat în lateral timp de peste
30 de secunde
Pentru a reporni fierul de cãlcat, mi…ca—i-l u…or pânã când lumina de avertizare înceteazã
sã mai pâlpâie.

DUPÃ CÃLCAT
10 • Golirea
Scoate—i fierul de cãlcat din prizã. fig.2 Elimina—i apa rãmasã fig.12.
Roti—i cadranul de reglare a temperaturii fig.3 în pozi—ia Min. Reglați fierul de călcat în poziţia
uscat
.

11 • Depozitarea
Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a înfăşura cablul în jurul tălpii. Depozitaţi fierul în
poziţie verticală într-un loc uscat şi sigur fig.14.
IMPORTANT Nu înfăşuraţi cablul pe talpa fierbinte. Nu depozitaţi fierul de călcat aşezat
orizontal pe talpa fierului de călcat.

CURÃ‰ARE ⁄I ÎNGRIJIRE
Scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi fierul să se răcească înainte de a efectua
operațiunile de întreţinere şi curăţare.

12 • Sistemul Anti-Calcar
Sistemul anti-calcar integrat în fierul de cãlcat reduce în mod semnificativ formarea calcarului.
În acest fel se prelunge˛ste durata de via—ã a fierului Dv. de cãlcat. Sistemul anti-calcar este RO
o parte componentã fixã a rezervorului de apã …i nu trebuie schimbat.

13 Curã—are …i îngrijire

După ce s-a răcit, ştergeţi fierul de călcat cu o cârpă umedă sau cu un burete. Folosiţi doar
agenţi de curăţare neabrazivi.
Alternativ, puteți utiliza setul de curăţare ROWENTA ZD100 D1. După curăţarea tălpii, utilizaţi
funcţia de auto-curățare pentru a elimina reziduurile agentului de curăţare din fantele prin
care iese aburul.
Nu utiliza—i niciodatã produse pentru curã—are …i obiecte ascu—ite sau abrazive pentru curã—
area tãlpii …i a altor pãr—i ale aparatului.

14 • Self Clean

(pentru o duratã de via—ã prelungitã)

AVERTISMENT: Nu utiliza—i agen—i de detartrare, chiar dacã ace…tia sunt recomanda—i
pentru fiare de cãlcat cu abur. Ace…tia vor cauza deteriorarea permanentã a fierului de
cãlcat.
Func—ia “Self Clean” (autocurã—are) eliminã murdãria …i depunerile de calcar din camera de
abur.
1. Umple—i rezervorul de apã cu apã netratatã de la robinet pânã la marcajul max …i încãlzi—i
fierul de cãlcat pânã la temperatura •••. Opriţi aburul.
2. Scoate—i fierul de cãlcat din prizã …i —ine—i-l în pozi—ie orizontalã deasupra unei chiuvete.
3. Mențineți apăsat butonul de auto-curăţare timp de un minut fig.13a - 13b şi agitaţi uşor
fierul: acum va începe să se formeze abur. Dupã câteva secunde, va fi eliminatã apã prin
talpa fierului de cãlcat, eliminând murdãria …i depunerile de calcar din camera de abur.
4. Introduce—i fierul de cãlcat în prizã …i lãsa—i-l sã se încãlzeascã din nou. A…tepta—i pânã când
apa rãmasã se evaporeazã.
5. Scoate—i fierul de cãlcat din prizã …i a…tepta—i rãcirea completã a acestuia. Dupã ce s-a rãcit,
pute—i …terge talpa fierului de cãlcat cu o cârpã umedã.
Recomandãm autocurã—area la intervale de circa 2 sãptãmâni. La folosirea apei foarte
calcaroase se recomandã o curã—are sãptãmânala.
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Defecte posibile …i înlãturarea lor
Problema

Cauza posibilã

Talpa fierului de cãlcat
rãmâne rece sau nu se încinge.

Nu se alimenteazã cu energie Asigura—i-vã ca stecherul sã
electricã.
fie corect introdus în prizã
sau încerca—i sa pune—i fierul
de cãlcat la o altã prizã.

Nu produce de loc sau
produce numai pu—in abur.

Prin orificiile din talpa fierului
de cãlcat se scurge un lichid
maroniu care pãteazã
materialul.

Înlãturarea

Termostatul este pe o pozi—ie
prea joasã.

A˛seza—i butonul de reglare a
temperaturii în pozi—ia doritã.

Oprirea electronicã automatã
este activatã.

Modifica—i fierul.

Temperatura este reglatã la o
valoare prea joasã.

Rotiţi butonul de control al
temperaturii în zona de abur.

Nu este suficientã apã în
rezervorul de apã.

Umple—i rezervorul de apã

Sistemul anti-picurare este
activ (paragraful “8”).

A…tepta—i ca talpa sã atingã
temperatura corespunzãtoare.

Prosibile impuritãti în camera
de abur/talpã.

Efectua—i auto-curã—area.

Utilizarea de agen—i de
detartrare chimici, de
aditivi parfuma—i sau
aroma—i.

Nu adãuga—i agen—i de
detartrare de niciun fel
sau aditivi parfuma—i sau
aroma—i în apa din
rezervor.
Utiliza—i func—ia de autocurã—
are …i curã—a—i fierul de cãlcat
dacã a—i utilizat vreunul dintre
produsele susmen—ionate.

Din talpa fierului curge apã.

În talpa fieruIui s-au adunat …i
s-au carbonizat fibre din —
esãturile rufelor.

Curã—a—i talpa cu un burete
nemetalic.

Rufele dumneavoastrã nu au
fost clãtite suficient sau a—i
cãlcat o hainã nouã înainte
de a o spãla.

Asigura—i-vã cã materialul
este clãtit în profunzime.

Folosi—i amidon.

Stropi—i cu amidon doar pe
partea inferioarã a
materialului de cãlcat.

Folosi—i apã purã distilatã sau
apã tratatã contra duritãtii.

Folosi—i apã curatã de la
robinet sau o propor—ie de
amestec de 1:1 de apã de la
robinet …i apã distilatã.

Temperatura tãlpii prea joasã
din cauza apãsãrii prea dese
a butonului pentru jetul de
abur.

Lãsa—i mai mult timp între
jeturile de abur.

În cazul în care nu reusi—i sã gãsi—i cauza defectului, adresa—i-vã unui service autorizat
ROWENTA. Adresele le gãsi—i în tabelul de service anexat.
Pentru alte sfaturi si recomandãri vizita—i pagina noastrã de web: www.rowenta.com
Centru Service …i de comandare a accesoriilor
Tel : +40 021/2331345 +40 021/2331346

Modificãri rezervate !
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