
CĂLCĂTOR CU ABURI, PORTABIL

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

Înainte de a utiliza pentru prima dată, scoateți toate pungile de plastic și firele înfășurate în jurul cablului de alimenta-
re.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Așezați fierul de călcat pe suportul furnizat.

2. Puneți apă în vasul de dozare și turnați în rezervorul de apă de pe călcător. Folosiți apă distilată pentru funcționa-
rea optimă a fierului de călcat.



1. 
2. 
3. Alegeți gradul de temperatură dorit (● pentru cea mai scăzută temperatură, ●●● pentru temperatura maximă). 

4. În funcție de tipul de țesătură, alegeți un atașament adecvat. Nu folosiți fierul de călcat pe suprafețe din piele, 
impregnate sau catifelate. Folosiți accesoriul cu bază de perii pentru a călca țesăturile delicate. Utilizați accesoril 
cu bază moale pentru a îndepărta părul sau firele de pe hainele de lână. În aceste cazuri, setați temperatura la 
maxim ●●. 

 
5. Cablu de alimentare introduceți-l în priză. Așteptați un minut până când dispozitivul se încălzește.
6. Luați călcătorul de pe suport.
7. Îndreptați haina. Începeți să călcați.
8. Apăsați butonul albastru pentru a scoate abur și călcați în același timp. Puteți călca cu presiuni alternative care 

oferă mai puțină degajare de abur sau cu câteva secunde de menținere care permite o degajare mai mare de abur. 
Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare înainte de a reumple călcătorul cu 
apă sau de a înlocui atașamentul.

9. După ce ați terminat de călcat, scoateți cablul de alimentare de la sursa de alimentare. Așteptați 15 minute pen-
tru ca apa să se răcească, apoi goliți rezervorul pentru a preveni acumularea de calcar.

ÎNTREȚINERE ȘI FOLOSIRE

• În rezervor puneți doar apă fără alte substanțe chimicale sau de curățare.
• Nu distilați chimic apa.
• Nu lăsați dispozitivul la lumina directă a soarelui, lângă sursele de apă, în praf și la îndemâna animalelor de compa-

nie și a copiilor.



AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

• SmoothLine poate fi folosit, curățat sau întreținut de adulți. Persoanele cu abilități fizice, mentale și senzoriale 
reduse și persoanele fără experiență ar trebui să utilizeze dispozitivul sub îndrumare sau în prezența unei persoa-
ne cu experiență adultă.

• Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
• Nu folosiți aparatul lângă căzi, cabine de duș, bideuri, piscine, chiuvete sau alte zone, pe lângă apa curentă.
• Aparatul se încălzește în doar câteva secunde și poate prezenta un risc de arsuri. Nu utilizați dispozitivul lângă 

copii mici și bebeluși.
• Când aparatul este conectat la electricitate, nu îl lăsați niciodată nesupravegheat.
• Nu lăsați dispozitivul lângă obiecte inflamabile.
• Așezați întotdeauna aparatul aprins pe o suprafață curată, uscată, rezistentă la căldură.
• Nu amplasați cablul de alimentare lângă suprafețe fierbinți.
• Nu utilizați accesorii care nu sunt incluse.
• Nu utilizați dispozitivul dacă observați că este deteriorat.
• Nu înfășurați și nu îndoiți cablul de alimentare în jurul aparatului. Verificați regulat cablul pentru a nu se deteriora.
• Nu utilizați dispozitivul pe îmbrăcămintea pe care o purtați în acel moment.
• Nu utilizați aparatul când rezervorul de apă este gol.

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor 
Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie 
tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta la prevenirea po-
sibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necores-
punzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru 
informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare 
a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă 
cerințele directivelor UE aplicabile.namesti.


