RĘCZNE ŻELAZKO PAROWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wyprasowanie zagnieceń na ubraniach z żelazkiem parowym stanie się jeszcze łatwiejsze! Nie
potrzebujesz deski do prasowania, więc możesz je zabrać ze sobą na wakacje lub w podróż.
Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do
wykorzystania w przyszłości.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
ZESTAW ZAWIERA:
1x ręczne żelazko parowe
1x zbiornik na wodę (100 ml)
1x pojemnik do napełniania wody (120 ml)
4x nasadki na głowice żelazka
1x woreczek do przechowywania
1x instrukcja obsługi
1x roczna gwarancja
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Moc: 1500W
Zasilacz: 220-240V
Pojemność zbiornika na wodę: 110ml
Waga: 820g

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. W dolnej części żelazka parowego znajduje się zbiornik na wodę (110 ml). Zdejmij go z
żelazka, a następnie natychmiast zdejmij czarny gumowy korek znajdujący się w górnej części
zbiornika.
2. Wlej wodę do załączonego pojemnika (zalecana jest woda destylowana), napełnij go, ale nie
do końca. Weź korek czarny korek, włóż go do otworu zbiornika i wciśnij kciukiem w dół.
3. Włóż kabel do gniazdka, zaświeci się czerwona lampka na żelazku. Poczekaj kilka sekund,
aż żelazko się nagrzeje.
4. Do prasowania nie jest potrzebna deska do prasowania, ponieważ ubrania można prasować
na wieszaku. Po prostu zbliż żelazko głowicą do ubrania i prasuj powoli od góry do dołu.
5. Gdy skończy się woda, po prostu wlej ją do załączonego pojemnika i do otworu zbiornika.
6. Po użyciu wyjmij przewód z gniazdka i pozostaw żelazko na 15-30 minut do całkowitego
ostygnięcia. Wyjmij zbiornik z żelazka i pozostaw do wyschnięcia.
OSTRZEŻENIE!
-

-

Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle jej przestrzegaj.
Urządzenie może spowodować poważne oparzenia.
Używaj urządzenia ostrożnie i nie dotykaj głowicy żelazka. Podczas używania żelazka
trzymaj je tylko za rączkę.
Wyłączyć produkt, gdy go nie używasz.
Używaj produktu w czystym, suchym, dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu, w
którym nie ma materiałów łatwopalnych.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
Nie naprawiaj ani nie demontuj części urządzenia.
Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest
uszkodzony.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Prawidłowa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając
prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłoby spowodować niewłaściwe
utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby
naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z
gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy
WE.

