
HORDOZHATÓ GŐZÖLŐS VASALÓ

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt távolítsa el az összes zacskót és a tápkábel köré tekert drótot.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Helyezze a vasalót a mellékelt állványra.

2. Öntsön vizet a mérőpohárba, és öntse át a víztartályba. Használjon desztilált vizet a vasaló optimális működésé-
hez.



1. 
2. 
3. Válassza ki a kívánt hőmérsékleti szintet (a ● legalacsonyabb, és ●●● a legmagasabb hőmérsékleti szintet jelenti).

4. A szövet típusától függően válassza ki a megfelelő tartozékot. Ne használja a vasalót bőr, impregnált vagy bársony 
felületeken. Az érzékenyebb szövetek vasalásához használja a kefés tartozékot. A puha alátétű tartozékot használ-
ja a szöszök eltávolítására vagy a gyapjúból készült ruhákra. Ennél a hőmérsékletet maximum ●● állítsa.

 
5. A tápkábelt csatlakoztassa az elektromos aljzathoz. Várjon egy percet, amíg a készülék felmelegszik.
6. Vegye ki a vasalót az állványból.
7. Egyenesítse ki a kívánt szövetet. Kezdje el a vasalást.
8. A kék gomb megnyomásával egyidejűleg engedje ki a gőzt és vasaljon. Vasalhat váltakozó nyomással, amely keve-

sebb gőzt kínál, vagy néhány másodperces tartással, amely lehetővé teszi a nagyobb gőzkibocsátátst. Húzza ki a 
tápkábelt az áramforrásból, mielőtt újratölti a vasalót vízzel vagy kicseréli a tartozékot.

9. Miután befejezte a vasalást, húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Várjon 15 percet, amíg a víz lehűl, majd azt 
ürítse ki a tartályból, hogy megakadályozza a vízkő lerakódásást.

KARBANTARTÁS ÉS HASZNÁLAT

• A víztartályt csak vízzel töltse fel, semmilyen más vegyszerrel vagy tisztítószerrel.
• Ne desztiláljon kémiailag vizet.
• Tartsa távol a készüléket a napfénytől, víz forrásoktól, portól, a háziállatok és a gyermekek elől elzárva.



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• A SmoothLine vasalót felnőtt személyek használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják. Csökkent fizikai, mentális 
és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalatlan személyek csak, felnőtt vagy tapasz-
talt személy jelenlétében használhatják.

• A készüléket gyermekektől tartsa távol.
• A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, bidé, medence, mosdó vagy egyéb területeken folyó víz mellett.
• A készülék néhány másodperc alatt felmelegszik, ezért az égési sérülések veszélye áll fenn. A készüléket óvatosan 

használja, és ne használja kisgyermekek vagy csecsemők közelében.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor elektromos áramhoz van csatlakoztatva.
• A készüléket ne tegye gyúlékony tárgyak közelében.
• A bekapcsolt készüléket mindig helyezze tiszta, száraz és hőálló felületre.
• Ne tegye a tápkábelt forró felület közelébe.
• Ne használjon kiegészítőket illetve tartozékokat, amelyek nem tartoznak a készülékhez.
• Ne használja a készüléket, ha sérült vagy bármilyen rendellenessége van.
• Ne tekerje fel és hajlítsa meg a tápkábelt a készülék körül. A csatlakozót és a kábelt rendszeresen ellenőrizze a 

sérülések szempontjából.
• Ne használja a készüléket a ruhán, amelyet abban a pillanatban viselnek.
• Ne használja a készüléket, ha a víztartály üres.

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető háztar-
tási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza a környezetre és 
az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő 
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védelmét. A termék újrahasznosítá-
sával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz 
vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányel-
vek követelményeinek.


