FIER DE CĂLCAT MANUAL CU VAPOR

MANUAL DE UTILIZARE
Netezirea ridurilor de pe haine va deveni o sarcină și mai ușoară cu un fier de călcat cu abur!
Nu aveți nevoie de o masă de călcat pentru a-l folosi, așa că puteți lua fierul de călcat cu abur
în vacanță sau într-o călătorie.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le
pentru utilizare ulterioară.
CONȚINUTUL PACHETULUI
PACHETUL CONȚINE:
1x fier de călcat manual cu aburi
1x rezervor de apă (100 ml)
4x accesorii pentru capătul fierului de călcat
1x pungă de depozitare
1x instrucțiuni de utilizare
1x garanție de un an
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere: 1500W
Alimentare electrică: 220-240V
Capacitatea rezervorului de apă: 110ml
Greutate: 820g

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
1. Există un rezervor de apă (110 ml) la baza fierului de călcat cu abur. Scoateți-l din
fier, apoi îndepărtați imediat dopul de cauciuc negru situat deasupra rezervorului.
2. Se toarnă apă în recipientul închis (se recomandă apă distilată), se toarnă în interiorul
rezervorului, dar nu până la vârf. Îndepărtați dopul, introduceți-l în deschiderea
rezervorului și împingeți-l în jos cu degetul mare.
3. Introduceți cablul în priză, lumina roșie de pe fier se va aprinde. Așteptați câteva
secunde până când fierul de călcat se încălzește.
4. Nu aveți nevoie de o masă de călcat pentru a călca, deoarece se călcă pe haine
suspendate. Pur și simplu apropiați capul de fier de o piesă de îmbrăcăminte și călcați
încet de sus în jos.
5. Când apa se termină, pur și simplu umpleți recipientul închis cât și în orificiul
rezervorului.
6. După utilizare, scoateți cablul din priză și lăsați fierul de călcat timp de 15-30 de
minute să se răcească complet. Scoateți rezervorul din fier și lăsați-l să se usuce.
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Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și urmați-le cu strictețe.
Dispozitivul poate provoca arsuri grave.
Utilizați aparatul cu atenție și nu atingeți capul de fier. În timpul utilizării țineți doar
mânerul fierului de călcat .
Opriți produsul atunci când nu îl folosiți.
Utilizați produsul într-un loc curat, uscat, bine luminat și ventilat, în care nu există
materiale inflamabile.
Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat.
Nu modificați sau dezasamblați părți ale dispozitivului.
Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. În cazul în care cablul
este deteriorat nu utilizați dispozitivul.
Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.

