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Bedienungsanleitung – German 

SICHERHEITSHINWEISE 
Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden 
Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu 
vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren 
Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person 
weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese 
Bedienungsanleitung aushändigen. 
Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der 
Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht 
wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur 
haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der 
Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, 
die nicht in Ü bereinstimmung mit den Anforderungen dieser 
Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden. 

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen 
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und 
Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden 
oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen 
werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. 

2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
3. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende 

Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht 
durchgeführt werden. 

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, 
seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten 
Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden. 

5. Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, wenn es 
mit dem Stromnetz verbunden ist. 

6. Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel außer Reichweite 
von Kindern unter 8 Jahren, wenn es mit dem Netzstrom 
verbunden ist oder abkühlt. 
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7. Das Bügeleisen muss auf einer ebenen, stabilen Fläche 
benutzt und abgestellt werden. 

8. Wenn Sie das Bügeleisen auf seine Abstellfläche stellen, 
achten Sie darauf, dass die Fläche, auf die Sie die 
Abstellfläche setzen, stabil ist. 

9. Die Einfüllöffnung darf während des Gebrauchs nicht 
geöffnet werden. 

10. Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es fallen 
gelassen wurde, wenn Beschädigungen sichtbar sind oder 
es undicht ist. 

11. Der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen werden, 
bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird. 

12. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, 
prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den 
Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. 

13. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für 
den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein, sonst kann 
es zum Ü berhitzen des Verlängerungskabels und/oder des 
Steckers kommen. Es besteht Verletzungsgefahr durch 
Stolpern über das Verlängerungskabel. Lassen Sie Vorsicht 
walten, um gefährliche Situationen zu vermeiden. 

14. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das 
Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird. 

15. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe 
Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und 
offenen Flammen fern. 

16. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr 
aufgrund von Stromschlag! 

17. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie 
am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel. 

18. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen 
ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie 
das Gerät aus und schicken Sie es an einen autorisierten 
Kundendienst zwecks Reparatur.  
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19. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand 
aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden. 

20. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des 
Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies 
könnte einen Stromschlag verursachen. 

21. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals 
unbeaufsichtigt. 

22. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch 
konzipiert. Nur für den Privatgebrauch geeignet. 

23. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem 
bestimmungsgemäßen Zweck. 

24. Das Bügeleisen sollte immer ausgeschaltet sein, bevor der 
Netzstecker mit der Steckdose verbunden oder 
herausgezogen wird. 

25. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es in irgendeiner 
Weise beschädigt ist. 

26. Wenn Sie weggehen, selbst wenn es nur für einen kurzen 
Moment ist, ziehen Sie immer den Netzstecker des 
Bügeleisens. 

27. Durch die Berührung von heißen Metallteilen, heißem 
Wasser oder Dampf können Verbrennungen verursacht 
werden. 

28. Sorgen Sie dafür, dass die Bügelsohle glatt bleibt. 
Vermeiden Sie, hart gegen ein Metallobjekt zu stoßen. 

29. Das Kabel darf nicht mit der Bügelsohle in Kontakt kommen, 
wenn sie heiß ist. 

30. Lassen Sie das Wasser nicht überlaufen. Ü berschreiten Sie 
nicht die Höchstmarkierung. 

31. Wenn Sie das Bügeleisen zum ersten Mal benutzen, stellen 
Sie es auf ein altes Stück Stoff, um sicherzustellen, dass die 
Bügelsohle und der Wasserbehälter ganz sauber sind. 

32. Das Bügeleisen sollte auf einem stabilen Bügelbrett benutzt 
werden. 

33. Für das Gerät darf nur destilliertes Wasser verwendet 
werden, jedoch kein Leitungswasser oder andere 
Flüssigkeiten. 
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34. Um Verbrennungen zu vermeiden, den ausgestoßenen 
Dampf nicht auf Personen oder Tiere richten. 

35. Das mitgelieferte Unterteil benutzen. Zur 
Gefahrenvermeidung darf das Unterteil nicht willkührlich 
ersetzt werden. 

36. WARNHINWEIS!!  
Bitte berühren Sie während des Gebrauchs 
nicht die Oberfläche. Die Temperatur der 
zugänglichen Oberflächen kann sehr hoch sein, 
wenn das Gerät in Betrieb ist.                      

37. Um Informationen zur Reinigung und Wartung zu erhalten, 
lesen Sie bitte die nachfolgenden Abschnitte.     
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SS-123562.2                                                                           DE 

 

BESCHREIBUNG DER TEILE 

 
1. Temperaturregler 

2. Temperatur-Anzeigemarke 

3. Anzeigeleuchte 

4. Bügeleisengriff 

5. Dampftaste & Arretierung 

6. Soleplatte 

7. Wasserzulaufklappe 

8. Wassertank 

9. Griff am Wassertank 

10. Thermodämmständer 

11. Unterteil 

12. Nut zur Kabelverlegung 

13. Dampfzufuhrleitung 

 

VOR ERSTBENUTZUNG 

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt 

ist und der Temperaturregler auf „OFF“ steht. 

Wasser bis zur Maximalmarke am Wassertank einfüllen. Für das Gerät darf nur destilliertes Wasser verwendet 

werden, jedoch kein Leitungswasser oder andere Flüssigkeiten. 

Wasser einfüllen: 

Den Wassertank am Griff anfassen und die Entriegelung drücken. Anschließend den Wassertank vom Unterteil 

abnehmen. Die Wasserzulaufklappe öffnen, um geeignetes Wasser einzufüllen. 

Den Netzstecker an eine Steckdose anschließen und den Temperaturregler auf die höchste Stufe einstellen. 

Sobald die Anzeigelampe erlischt, die Dampftaste zum Dampfbügeln gedrückt halten und auf ein Stück alten Stoff 

bügeln, um eventuelle Rückstände zu beseitigen. (Siehe unter “Dampfbügeln”) 

Hinweis: 

1) Bei Erstbenutzung haben Sie etwas Rauch- und Geruchsentwicklung. Dies ist harmlos und völlig normal und 

dauert nur einen kurzen Moment. Bitte achten Sie auf ausreichende Lüftung. 

2) Beim Aktivieren der Dampffunktion ist am Gerät unter Umständen ein Pumpgeräusch zu hören. Das ist normal. 

An dem Geräusch erkennt man, dass gerade Wasser in das Gerät gepumpt wird. 

 

BEDIENUNG 

Vor dem Einstellen der Temperatur lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bügeleisens oder die Bügelvorschrift 

an Kleidungstücken. 

Anmerkung: Wenn Sie an der Kleidung kein Etikett mit Pflegehinweisen finden, dann beginnen Sie das Bügeln mit 

der niedrigsten Temperatur.  
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Einstellung  Temperatur (°C) Stoff 

AUS   

● 70 ~ 120 Nylon / chemische Fasern 

●● 100 ~ 160 Seide/Wolle 

●●● 140 ~ 210 Baumwolle 

MAX 180-220 Leinen 

 

TROCKENBÜ GELN 

1. Das Bügeleisen auf dem Thermodämmständer des Unterteils abstellen. Die Dampftaste darf nicht arretiert 

sein. 

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. 

3. Wählen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Einstellung. 

4. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrolllampe. Das Bügeleisen ist betriebsbereit. 

5. Zum Ausschalten des Bügeleisens den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn auf “OFF” stellen. Das 

Bügeleisen wieder auf das Unterteil stellen und den Netzstecker ziehen. 

Warnung: Vor dem Abkühlen keinesfalls die heiße Soleplatte berühren! 

 

DAMPFBÜ GELN 

1. Das Unterteil auf einem stabilen und geraden Untergrund aufstellen.  

2. Wasser über die Einfüllöffnung in den Tank füllen. (Siehe dazu “Wasser nachfüllen” unter “VOR DEM 

ERSTEN GEBRAUCH”). Die maximale Füllmenge des Wassertanks beträgt 1,5 l. Die Marke „MAX“ sollte am 

Wassertank nicht überschritten werden. 

3. Das Bügeleisen auf dem Thermodämmständer des Unterteils abstellen. Die Dampftaste darf nicht arretiert 

sein. 

4. Den Netzstecker an eine Steckdose anschließen. Den Temperaturregler auf die gewünschte 

Temperaturstufe stellen (Dampf kann nur bei Auswahl der Stufe “●●●MAX” erzeugt werden). Das 

Bügeleisen erwärmt sich und die Temperaturanzeige leuchtet auf. 

5. Sobald die Anzeigeleuchte erlischt, ist die Zieltemperatur erreicht. Das Bügeleisen ist einsatzbereit. 

6. Zum Dampfbügeln die Dampftaste gedrückt halten. Beim Bügeln tritt Dampf aus den Ö ffnungen der 

Soleplatte aus. 

Die Arretierung drücken, um die eingeschaltete Dampftaste festzusetzen. Das Gerät gibt dann 

ununterbrochen Dampf aus.  

7. Zum Ausschalten des Bügeleisens den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn auf “OFF” stellen. Das 

Bügeleisen wieder auf das Unterteil stellen und den Netzstecker ziehen. 

 

Nut zur Kabelverlegung 

Wird das Gerät nicht gebraucht, kann die Dampfzufuhrleitung in der Nut verlegt und verstaut werden. 

 

Geräteverriegelung 

Wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder transportiert werden soll, kann das 
Bügeleisen mit der Verriegelungstaste am Unterteil verriegelt werden. Zum Lösen die 

Entriegelung drücken. 

 

Warnhinweise: 

1) Die heiße Soleplatte nicht berühren, wenn sie noch nicht ganz abgekühlt ist! 

2) Den Dampf niemals auf Personen richten! 

3) Die Dampftaste nicht drücken, wenn das Bügeleisen auf dem Unterteil steht, um Verbrühungen durch Dampf 

zu verhindern. 
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4) Nach dem Bügeln ist die Soleplatte noch heiß. Nie mit den Händen berühren, sondern auf dem 

Thermodämmständer abgestellt lassen, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat. 

 

UNTERTEMPERATURSCHUTZ 
Um ein Austreten von Wasser aus der Soleplatte zu verhindern, falls eine zu niedrige Temperatur gewählt wurde, 

ist das Gerät mit einem Schutz vor Untertemperaturen ausgestattet. Ist die Temperatur auf weniger als auf die 

Stufe “●●●” gestellt, geht die Pumpe beim Drücken der Dampftaste nicht in Betrieb. 

 

REINIGUNG 

 Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Netzstecker des Bügeleisens gezogen ist und das Gerät 

vollständig abgekühlt ist. 

 Ablagerungen an der Bügelsohle können mit einem groben, mit einer Essigwasserlösung getränkten Tuch 

entfernt werden. 

 Gehäuse und Unterteil können mit einem feuchten Lappen abgeputzt und mit einem Tuch trocken gewischt 

werden. 

 Verwenden Sie keine Scheuermittel für die Bügelsohle. 

 Achten Sie darauf, dass die Bügelsohle glatt bleibt. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallgegenständen. 

 

BÜ GELTIPPS 

- Das Aufheizen des Bügeleisens ist schneller als das Abkühlen. Deshalb sollte mit dem Bügeln von 

Kleidungsstücken begonnen werden, die geringere Temperaturen vertragen, z. B. Synthetikfasern. 

- Besteht der Stoff aus verschiedenen Fasermaterialien, muss zum Bügeln dieses Stoffverbunds immer die 

niedrigste Bügeltemperatur gewählt werden. 

- Synthetik- und Seidenstoffe sollte immer auf der Innenseite gebügelt werden, um Verfärbungen zu 

vermeiden. 

- Samt und andere Stoffe, die sich schnell verfärben, sollten unter leichtem Druck in eine Richtung gebügelt 

werden. Mit dem Bügeleisen nie an einer Stelle anhalten, sondern immer weiter bewegen. 

- Reine Wolle (100 % Wolle) kann dampfgebügelt werden. Als Unterlage einen trockenen Stoff benutzen und 

die entsprechende Stoffeinstellung zum Bügeln wählen. 

- Nie über Reißverschlüssen oder Nieten im Stoff hinweg bügeln. Dadurch wird die Soleplatte beschädigt. Um 

solche Gegenstände immer herumbügeln. 

HINWEIS: Beim Bügeln von Wollstoffen kann sich der Stoff verfärben. Daher sollte das Kleidungsstück gewendet 

und auf der Innenseite gebügelt werden. 

 

Bei Auftreten von Störungen: 

Aus den Löchern der 

Fußplatte strömen 

braune Streifen, die die 

Wäsche beflecken. 

Es werden chemische Entkalkungsmittel 

verwendet. 

Geben Sie dem Wasser keine 

Entkalkungsmittel bei. 

In den Löchern der Fußplatten haben 

sich Stoffasern angesammelt und 

werden verbrannt. 

Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen 

und wischen danach die Fußplatte mit 

einem Schwamm sauber. Reinigen Sie 

die Fußplatte gelegentlich mit einem 

Staubsauger. 

Die Wäsche wurde nicht gründlich 

gespült oder Sie haben ein neues 

Kleidungsstück geglättet, das zuvor nicht 

gewaschen wurde. 

Achten Sie darauf, dass die Wäsche 

gründlich gespült wurde, um 

sicherzustellen, dass sämtliche 

Seifenrückstände bzw. Chemikalien 

auf neuen Kleidungsstücken entfernt 

wurden. 

Die Fußplatte ist 

verschmutzt oder braun 

Das Bügeleisen hat eine zu hohe 

Temperatur. 

Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen 

und wischen danach die Fußplatte mit 
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und hinterläßt Streifen 

auf der Wäsche. 

einem Schwamm sauber. Stellen Sie 

die Temperatur angemessen ein. 

Die Fußplatte ist 

zerkratzt. 

Das Bügeleisen wurde flach auf auf ein 

Abstellgitter aus Metall oder über einen 

Reißverschluss gefahren. 

Stellen Sie das Bügeleisen stets auf 

dessen Absatz senkrecht hin.  

Nicht über Reißverschlüsse fahren. 

 

TECHNISCHE DATEN 

Betriebsspannung:  220-240V ~ 50-60Hz 

Leistungsaufnahme:  2200W 

 

GARANTIE UND KUNDENSERVICE 

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, 

während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an 

den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß den folgenden 

Bedingungen Garantie zu fordern: 

Wir bieten eine 2-jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Defekte, die 

aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und 

Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. 

Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch 

Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden 

nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der 

Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät 

kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder 

Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie 

Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind 

deshalb kostenpflichtig. 

 

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG 

Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG 

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 

Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, bitte 

verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. 

Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den 

Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen. 
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Kezelési útmutató – Hungarian 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Használat előtt olvassa el az alábbiakban található útmutatót 
az esetleges sérülések és meghibásodás elkerülése érdekében 
ill., hogy a lehető legjobb eredményt érhesse el a termék 
használatával. Kérjük őrizze meg a használati útmutatót egy 
biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket továbbadja 
valakinek, győződjön meg arról, hogy a használati útmutatót is 
átadta. 
Amennyiben a termék azért hibásodott meg, mert használat 
közben figyelmen kívül hagyta az útmutatóban leírtakat, a 
garancia érvényét veszti. A gyártó/ forgalmazó nem vállalja a 
garanciát olyan meghibásodások esetében, melyek a 
használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából 
vagy figyelmetlen használatból erednek. 

1. A készüléket gyermekek 8 éves kortól és testileg vagy 
szellemileg sérült személyek olyan személy felügyeletével 
használhartják akik ismerik a készülék használati feltételeit 
és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel. 

2. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. 
3. A készülék tisztítását és a felhasználó által végrehajtandó 

karbantartási munkákat gyermekek csak felügyelettel 
végezhetik. 

4. Ha a hálózati kábel megsérült, azt kizárólag a gyártó, annak 
ügyfélszolgálata vagy egy hasonlóan kvalifikált személy 
cserélheti ki, így elkerülhetőek az esetleges sérülések. 

5. Ne hagyja őrizetlenül a vasalót, ha az csatlakoztatva van a 
hálózati feszültséghez. 

6. A vasalót és hálózati kábelét tartsa távol 8 év alatti 
gyeremekektől, ha csatlakoztatva van a hálózatra vagy amíg 
teljesen kihűl. 

7. A vasalót sima, stabil felületen kell használni és pihentetni. 
8. Amikor a vasalót leteszi a vasalótartóra, ügyeljen rá, hogy a 

felület, amelyen a tartót elhelyezte, stabil legyen.  
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9. A töltőnyílást használat közben nem szabad kinyitni. 
10. A vasalót nem szabad használni, ha leesett, ha látható 

sérülések keletkeztek rajta, vagy ha víz szivárog belőle. 
11. A hálózati csatlakozót húzza ki az aljzatból, mielőtt vizet 

töltene a készülék víztartályába. 
12. Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 

megegyezik a készülék típuscímkéjén jelzettel. 
13. Amennyiben hosszabbító kábel használata szükséges, 

ellenőrizze, hogy megfelel-e a készülék feszültségének, 
mert a kábel és/vagy a csatlakozó túlmelegedhet. A kábel 
sérülést okozhat, ha valaki megbotlik benne. Legyen óvatos, 
hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket. 

14. Tisztítás előtt, ill., ha hosszabb ideig nem használja a 
készüléket, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.  

15. Ü gyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon éles felületek 
felett és tartsa távol a forró felületektől ill. nyílt lángtól. 

16. Ne merítse a készüléket és a hálózati kábelt vízbe vagy más 
folyadékba. Áramütés veszély! 

17. A csatlakozót húzza ki a dugaljból a csatlakozónál fogva. A 
kábelnél fogva húzza ki. 

18. Ha a készülék vízbe esett, ne érintse meg.  Húzza ki a 
csatlakozót az aljzatból, kapcsolja ki a készüléket és küldje 
el javíttatni az erre a célra megjelölt ügyfélszolgálatra.  

19. Soha ne húzza ki vagy dugja be a csatlkaozót az aljzatba 
nedves kézzel. 

20. Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg a termék 
külső borítását felnyitni és javítási munkálatokat végezni. Ez 
áramütést okozhat. 

21. Ne hagyja őrizetlenül az eszközt használata közben. 
22. Ez a készülék ipari használatra nem alkalmas. Csak beltéri 

használatra. 
23. Csak rendeltetésszerűen használja. 
24. A vasaló mindig legyen kikapcsolva, mielőtt a hálózati kábelt 

bedugja vagy kihúzza. 
25. Soha ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon 

megsérült. 
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26. Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, akármilyen rövid 

időre, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. 
27. A forró fémrészekkel, forró vízzel vagy gőzzel való érintkezés 

égési sérüléseket okozhat. 
28. Godoskodjon róla, hogy a vasalótalp sima maradjon. Kerülje, 

hogy a vasaló erősen fém tárgynak ütközzön.  
29. A kábel ne érintkezzen a vasalótalppal, ha az forró. 
30. Ne engedje a vizet kifutni. Ne lépje túl a maximális töltési 

értéket. 
31. Amikor a vasalót először használja, helyezze egy régi 

textildarabra, hogy meggyőződjön róla, hogy a vasalótalp és 
a víztartály teljesen tiszta. 

32. A vasalót stabilan álló vasalódeszkán használja. 
33. A készülékhez tiszta vizet vagy forró vizet kell használni, 

nem csapvizet vagy más folyadékot. 
34. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne irányítsa a gőzt 

emberekre vagy állatokra. 
35. Használja a mellékelt alapot. A veszély elkerülése 

érdekében az alapot nem szabad önkényesen cserélni. 
36. FIGYELMEZTETÉS!  

Ne érintkezzen működés alatt a szerkezet 
felületével. A felület hűmérséklete nagyon 
magas lehet ha a készülék működése közben.   

37. Tisztítási és karbantartási információkért olvassa el az alábbi 
szakaszokat. 
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SS-123562.2                                                                           HU 

 

Az ALKATRÉSZEK ISMERTETÉSE 

 
1. Hőmérséklet-szabályozó 

2. Hőmérsékletjelző sor 

3. Jelzőlámpa 

4. Vasaló fogantyú 

5. Gőzgomb és gőzgomb zár 

6. Talp 

7. Vízbevezető fedele 

8. Víztartály 

9. Víztartály fogantyú 

10. Hőszigetelt állvány 

11. Egység 

12. Kábeltekercselő horony 

13. Gőzfújó tömlő 

 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs feszültség alatt és a 

hőfokszabályozó az "OFF" pozícióban van. 

Töltsön vizet a víztartályba a víztartályon jelölt maximális szintig. A készülékhez tiszta vizet vagy forró vizet kell 

használni, nem csapvizet vagy más folyadékot. 

Víz feltöltése: 

Fogja meg a víztartály fogantyúját, és nyomja meg az elválasztó gombot, hogy kihúzza a víztartályt az egység 

aljából. Majd nyissa fel a vízbevezető fedelét a megfelelő víz feltöltéséhez.  

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a kijelölt aljzatba, és állítsa a hőmérséklet-szabályozót a legmagasabb 

hőmérséklet beállításra. Miután a jelzőfény kialudt, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a gőzölős 

vasaláshoz, és vasaljon egy régi ruhán, hogy eltávolítsa a lehetséges maradékokat. (Lásd „Gőzölős vasalás”) 

Megjegyzés: 

1) Az első használat során füst és szagok képződhetnek. Ez ártalmatlan és teljesen normális. Csak rövid ideig 

tart. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 

2) A gőz funkció bekapcsolásakor a készülék pumpáló hangot adhat. Ez normális; a hang azt jelzi, hogy vizet 

pumpálnak a készülékbe. 

 

KEZELÉS 

A hőmérséklet beállítása előtt olvassa el a vasaló üzemeltetési útmutatóját, ill. az adott ruhadarabra vonatkozó 

vasalási utasításokat. 

Megjegyzés: Ha nem találja a ruhán a címkét az ápolási felhívásokkal, akkor a legalacsonyabb fokozaton kezdje a 

ruha vasalását. 
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Beállítás Hőmérséklet (°C) Anyag 

KI   

● 70 ~ 120 Nylon/vegyi szál 

●● 100 ~ 160 Selyem/gyapjú 

●●● 140 ~ 210 Pamut 

MAX. 180-220 Vászon 

 

SZÁRAZ VASALÁS 

1. Helyezze a vasalót az egység hőszigetelt állványára. Győződjön meg arról, hogy a gőzgomb nincs reteszelve. 

2. Csatlakoztassák a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorhoz. 

3. Válassza ki a hőmérsékletszabályozóval a kívánt beállítást. 

4. Ha a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, kialszik a kontroll lámpa. A vasaló ilyenkor üzemkész. 

5. A vasaló kikapcsolásához fordítsa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban 

„OFF” állásba. Helyezze vissza a vasalót az egységre, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 

Figyelmeztetés: Soha ne érjen a forró vasalótalphoz, amíg le nem hűlt! 

 

GŐZÖS VASALÁS 

1. Helyezze az egységet stabil és egyenletes felületre. 

2. Töltse fel a víztartályt vízzel a betöltőnyíláson keresztül. Lásd: „Víz feltöltése” az „ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT”.) 

A víztartály maximális kapacitása 1,5 l, a vízszint ne haladja meg a víztartályon lévő „MAX.” jelölést. 

3. Helyezze a vasalót az egység hőszigetelt állványára. Győződjön meg arról, hogy a gőzgomb nincs reteszelve. 

4. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy fali aljzathoz. A kívánt hőmérsékleti beállítás kiválasztásához forgassa el 

a hőmérséklet-szabályozót (gőz csak „●●● MAX.” beállításnál használható). A vasaló elkezd felmelegedni, 

és a hőmérséklet jelzőlámpa világít. 

5. Amikor a jelzőlámpa elalszik, a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet. A vasaló használatra készen áll. 

6. A gőzölős vasaláshoz tartsa lenyomva a gőzgombot; vasalás közben gőz áramlik a talpon lévő lyukakból. 

A folyamatos gőzöléshez a gőzgomb lenyomásával rögzítse a gőzgombot.  

7. A vasaló kikapcsolásához fordítsa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban 

„OFF” állásba. Helyezze vissza a vasalót az egységre, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 

 

Kábeltekercselő horony 

Ha nem használja, a gőzfújó tömlőt, akkor a tároláshoz feltekerheti a kábeltekercselő horony mentén.  

 

Vasaló reteszelő eszköz 

Amikor nem használja, vagy amikor a készüléket át akarja helyezni, a vasaló a 

reteszelő gomb megnyomásával rögzíthető az egységre. A kioldásához nyomja meg a 

kioldó gombot.  

 

Figyelem: 

1) Ne érjen a forró talphoz, mielőtt az ki nem hűlt! 

2) Soha ne irányítsa a gőzt emberekre! 

3) Ne nyomja meg a gőzfújó gombot, ha a vasalót az egységre helyezte, nehogy leforrázza Önt a gőz. 

4) Vasalás után a vasalótalp még meleg. Soha ne érjen hozzá kézzel, helyezze a hőszigetelt állványra, amíg az 

teljesen ki nem hűl. 

 

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLENI VÉDELEM FUNKCIÓ  

A terméket alacsony hőmérséklet elleni védelmi funkcióval készült annak elkerülése érdekében, hogy a talpból 

víz szivárogjon, ha túl alacsony hőmérsékletet választottak ki. A szivattyú nem működik, miközben megnyomja a 

gőzgombot, ha a hőmérséklet beállítása „●●●”-nál alacsonyabb. 
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TISZTÍTÁS 

 A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a vasaló hálózati csatlakozóját kihúzták és a készülék teljesen 

lehűlt. 

 A vasaló talpán lévő lerakódások durva, ecetben és vízben itatott törlőkendővel távolíthatók el. 

 A burkolatot és az egységet nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. 

 Ne használjon súrolószert a talp tisztításához. 

 Ügyeljen arra, hogy a vasaló talapzata mindig sima legyen. Kerülje az érintkezést a fém összetevőkkel. 

 

VASALÁSI TIPPEK 

- A vasaló gyorsabban felfűti magát, mint ahogy lehűl. Ezért a vasalást a legalacsonyabb hőmérsékleten 

vasalandó ruhákkal kellene kezdeni, például amelyek műszálból készültek. 

- Amennyiben az anyag többféle rostszálból készült, akkor mindig válassza a legalacsonyabb vasalási 

hőmérsékletet a többféle rostszálas anyag kivasalásához. 

- A szintetikus szálat és a selyemszövetet a belső oldalon kell vasalni a csillogás elkerülése érdekében. 

- A bársonyt és hasonló anyagokat, amelyek gyorsan kifényesednek, egy irányba kellene vasalni enyhe nyomás 

kifejtésével . Állandóan mozgassa a vasalót. 

- Az egyszerű gyapjú anyagokat (100% gyapjú) gőzölős vasalás beállításban is lehet vasalni. Használjon egy 

száraz ruhát alátétként, majd válassza ki a vasaláshoz a megfelelő anyag beállítást. 

- Soha ne vasalja a ruha cipzárát és szegecseit. Ezek felsértik a talpat. Az ilyen tárgyakat vasalja körül. 

MEGJEGYZÉS: Gyapjúszövetek vasalásakor az anyag halványulhat. Ezért javasoljuk, hogy fordítsa ki a terméket, 

és a belső oldalát vasalja. 

 

Zavarok fellépése esetén: 

A talpon lévő lyukakon 
keresztül barna folyadék 
szivárog, mely foltokat hagy a 
ruhán. 

Vegyi vízkőmentesítőt használ. Ne adagoljon vízkőmentesítőt a vízbe. 

A talp lyukain anyagszálak 
gyűltek fel és ezek 
meggyulladnak. 

Hagyja lehűlni a vasalót és törölje tisztára 
a talpat egy szivaccsal. Tisztítsa át néha a 
talpat egy porszívóval. 

A mosott ruhákat nem öblítették 
át megfelelően, vagy olyan 
ruhadarabot vasal, melyet nem 
mostak előtte. 

Ü gyeljen arra, hogy a mosott ruhát 
mindig alaposan öblítsék. Így 
biztosítható, hogy minden mosó- és 
vegyszer eltávolításra kerül az új 
ruhadarabokról. 

A talp szennyezett, vagy barna 
és csíkokat hagy a ruhán. 

A vasaló hőmérsékletét túl 
magasra állították be. 

Hagyja lehűlni a vasalót és törölje tisztára 
a talpat egy szivaccsal. Állítsa be a 
hőmérsékletet megfelelő mértékre. 

A talp összekarcolódott. A vasalót átvezették egy fém 
tartórácson, vagy cipzáron. 

A vasalót mindig állítva helyezzék a 
tartóra.  
Ne vezesse át a vasalót cipzáron. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Névleges feszültség:  220-240V ~ 50-60Hz 

Teljesítményfelvétel:  2200W 

 

GARANCIA ÉS Ü GYFÉLSZOLGÁLAT 

A kiszállítás előtt készülékeinket szigorú minőségi vizsgálatnak vetjük alá. Amennyiben minden körültekintésünk 

ellenére a gyártás, vagy a szállítás során károsodások léptek fel, küldjék vissza a készüléket a kereskedőnek. A 

törvényileg garantált jogosultságokon felül a vevőnek jogában áll a feltételek alapján az alábbi garancia 

érvényesítésére: 



 

- 16 - 

A vásárolt készülékre vonatkozóan 2 év garanciát vállalunk, melynek számítása a vásárlás napjával kezdődik. Ezen 

időszak alatt minden olyan meghibásodást költségmentesen javítunk ki, melyek anyagi, vagy gyártási hibákra 

vezethetők vissza. A hiba elhárítása cserével, vagy javítással történik. Ha a termék meghibásodott, forduljon 

közvetlenül az értékesítőhöz. 

A garancia nem vonatkozik azon esetekre, ha a hibák a készülék nem rendeltetésszerű használatára vezethetők 

vissza, ill. ha a zavarok kívülállók általi beavatkozásokból, ill. nem eredeti alkatrészek felszereléséből erednek. 

Mindig jól őrizzék meg a vásárlást igazoló szelvényt. A blokk nélkül a garancia nem érvényesíthető. A használati 

útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után. Az ilyen esetekben fellépő 

károkért cégünk nem vállal felelősséget. A helytelen használatból, vagy a biztonsági felhívások figyelmen kívül 

hagyásából eredő anyagi károkért és testi sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget. A tartozékok károsodása 

nem jelenti azt, hogy a teljes készüléket költségmentesen cseréljük. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot 

ügyfélszolgálatunkkal. Az összetört üveg és műanyag alkatrészek cseréje mindig költségekkel jár. Az elhasználódó, 

vagy kopóalkatrészek károsodására, valamint ezen alkatrészek tisztítására, karbantartására, vagy cseréjére nem 

vonatkozik garanciavállalásunk. Ezek mindig költségekkel járnak. 

 

KÖ RNYEZETBARÁT ÁRTALMATLANÍTÁS 

Ú jrahasznosítás – 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

Ez a jelzés azt jelenti, hogy az EU területén belül ezt a terméket nem szabad a többi háztartási 

hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés környezetre és emberi egészségre gyakorolt 

veszélyes hatásainak csökkentése érdekében felelősségteljes módon végezze el a termék 

ártalmatlanítását, ezzel is hozzájárulva az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásához. Az elhasznált 

termék visszaszolgáltatása során, kérjük, hogy a bevett visszavételi és begyűjtési csatornákat vegye igénybe, vagy 

vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. A termék környezetbarát újrahasznosításáról ők 

gondoskodnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


