
WSKAZÓWKI OGÓLNE

* Przed uŜyciem naleŜy zapoznać się z instrukcją obsługi i odpowiednimi rysunkami.

* Przed pierwszym uŜyciem naleŜy usunąć wszystkie nalepki, folie ochronne, 

  zwłaszcza ze stopy Ŝelazka.

* Przed podłączeniem urządzenia do prądu naleŜy sprawdzić zgodność jego napięcia z napięciem w sieci. 

  Dane techniczne urządzenia umieszczone są na tabliczce znamionowej.

* Urządzenie moŜna podłączać tylko do kontaktów z uziemieniem.

* Nie naleŜy oddalać się i pozostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie gdy jest ono podłączone do sieci.

* Urządzenie naleŜy trzymać poza zasięgiem dzieci.

* JeŜeli istnieje konieczność nawet chwilowego oddalenia się od urządzenia, naleŜy zawsze urządzenie 

  odłączyć od prądu.

* Nie wolno stawiać gorącego Ŝelazka na kabel sieciowy.

* Nie wolno wlewać do zbiornika octu ani innych środków usuwających kamień.

* Nie uŜywać urządzenia bez wody. Nie wlewać do zbiornika wody gazowanej.

* Do prasowania moŜna uŜyć wody demineralizowanej.

* Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

* Podczas pierwszego uŜycia Ŝelazka moŜe wystąpić nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie

  normalne, poniewaŜ niektóre elementy Ŝelazka zostały w trakcie montaŜu lekko naoliwione; zapach 

  powinien ustąpić w krótkim czasie.

* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.

* UŜycie przycisku pary przed osiągnięciem przez urządzenie odpowiedniej temperatury moŜe 

  spowodować wyciek wody z otworów na parę.

* Nigdy nie odłączać urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.

* Nadzorować pracę urządzenia uŜywanego w pobliŜu dzieci.

* Nie uŜywać przedłuŜaczy nie dopuszczonych przez producenta.

* UwaŜać na parę wydobywajacą się z Ŝelazka.

* Nie dotykać gorących części urządzenia.

* Przed napełnieniem zbiornika odłączyć urządzenie od prądu.

* Przed odstawieniem urządzenia naleŜy opróŜnić zbiornik na wodę.

* Nie wolno stawiać Ŝelazka w specjalnie wydzielonym miejscu po wyjęciu podstawki na Ŝelazko.

* Urządzenie odpowiada normom 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE.

* Nie naleŜy uŜywać urządzenia uszkodzonego.

* W przypadku napraw naleŜy zawsze zwracać się do autoryzowanych serwisów Ariete. 

 *  W razie wymiany ograniczników temperatury (termostatów), kabla sieciowego lub zaworu bezpieczeństwa 

  zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

* Urządzenie przeznaczone jest do uŜytku domowego. Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o. 
* Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego uŜytkowania. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

Bawełna, len ***

Ten znak na metce oznacza "nie naleŜy prasować"

Syntetyki: acetat, akryl,
*

wiskoza, jedwab, nylon

Wełna **

Metka ze wskazówkami Rodzaj materiału Pokrętło temperatury

dot. prasowania materiału

INSTRUKCJA OBSŁUGI

śelazko z generatorem pary

model 6422

Szanowni Państwo: Gratulacje! Kupili Państwo produkt najwyŜszej technologii marki Ariete

Stiromatic Eco Power

  *

 **

***

 



A - pojemnik na wodę H - kabel połączeniowy Napełnianie zbiornika podczas pracy urządzenia
B - filtr przeciw kamieniowi I - pokrętło termostatu Przed napełnieniem zbiornika wodą, naleŜy Ŝelazko wyłączyć i odłączyć od prądu. Nie odłączenie Ŝelazka od
C - uchwyt do transportu J - przycisk pary prądu, moŜe spowodować zablokowanie pompy. W takim wypadku naleŜy odczekać około godziny przed 
D - baza Ŝelazka K - lampka kontrolna kolejnym uruchomieniem. Zawsze naleŜy kontrolować poziom wody w zbiorniku.
E - przyciski blokady uchwytu L - stopa Prasowanie pionowe
F - miejsce na kabel M - klips przytrzymujący kabel Aby wyprasować powieszone zasłony lub ubrania, wystarczy zbliŜyć stopę Ŝelazka i wypuścić parę.
G - kabel elektryczny N - blokada zbiornika Pokrętło termostatu ustawić powyŜej ***.

Prasowanie na sucho
Urządzenie wyposaŜone jest w filtr przeciw kamieniowi. Do prasowania na sucho, tj. prasowania bez pary, urządzenie musi być podłączone do prądu. 
Filtr powinien zostać wymieniony, kiedy całkowicie zmieni kolor. Nie wciskać przycisku pary.

Do prasowania moŜna uŜywać zwykłej wody kranowej. Temperatura prasowania
Nie wolno stosować Ŝadnych dodatków do wody. Przed przystąpieniem do prasowania ubrań naleŜy sprawdzić, czy posiadają metkę ze wskazówkami do 

Przed podłączeniem urządzenia do prądu naleŜy rozwinąć przewód sieciowy. prasowania, a następnie porównać symbole z tabelką. Nabłyszczane materiały powinny być prasowane 

Wyjąć zbiornik na wodę i filtr przeciw kamieniowi. w niŜszej temperaturze. Jeśli nie ma metki, a znany jest rodzaj materiału, moŜna skorzystać z tabelki lub

Wlać do zbiornka wodę do poziomu MAX (nie wolno przekraczać tego poziomu). wypróbować temperaturę na małym skrawku materiału.

WłoŜyć filtr, a następnie zbiornik na miejsce i docisnąć. Zalecenia
Aby zapobiec przepaleniu się pompy, nigdy nie naleŜy uŜywać urządzenia bez wody w zbiorniku, NaleŜy odpowiednio posortować materiały: wełna do wełny, bawełna z bawełną itd.

nawet podczas prasowania na sucho. Najpierw naleŜy prasować ubrania, które wymagają prasowania w niŜszych temperaturach. śelazko 

Prasowanie z parą szybciej się nagrzewa niŜ stygnie.

Umieścić urządzenie na poziomej, stabilnej powierzchni. WłoŜyć wtyczkę do kontaktu z uziemieniem -  W przypadku tkanin mieszanych, naleŜy wybierać niŜszą temperaturę dla danego materiału, np..: w 

przed podłączeniem urządzenia do prądu naleŜy sprawdzić, czy napięcie w sieci jest zgodne z danymi przypadku materiału, który zawiera 70% włókien syntetycznych i 30% bawełny, naleŜy ustawić

zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia. temperaturę prasowania na (�) (patrz tabelka) bez pary, gdyŜ odpowiada to włóknom syntetycznym.

Przy pierwszym uŜyciu naleŜy ustawić termostat na temperaturze powyŜej *** i poczekać na zgaśnięcie lampki K. Czysta wełna (100%) moŜe być prasowana na parę. Wełnę, jedwab i syntetyki naleŜy podczas prasowania

Wcisnąć przycisk pary (J), aŜ do wytworzenia się pary (ok. 1 minuta). gręplować, tak aby się nie wyświecały. Pozostałe tkaniny, zwłaszcza plusz, które lekko się błyszczą, 

UWAGA! Podczas pierwszego uŜycia Ŝelazka moŜe wystąpić nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie naleŜy prasować (przez ścierkę) tylko w jednym kierunku poprzez lekkie dociskanie. śelazko powinno być 

  normalne, poniewaŜ niektóre elementy Ŝelazka zostały w trakcie montaŜu lekko naoliwione; zapach w ciągłym ruchu podczas prasowania takich materiałów.

  powinien ustąpić w krótkim czasie. Po prasowaniu
Uwaga! Nigdy nie uruchamiać wyrzutu pary, gdy Ŝelazko znajduje się w bazie (D). Ustawić pokrętło (I) na pozycji MIN.

Podczas pompowania wody urządzenie wydaje dźwięk, który ustępuje po krótkiej chwili. Następnie naleŜy odłączyć Ŝelazko od prądu i opróŜnić zbiornik na wodę.

W tym momencie słabnie wyrzut pary i stabilizuje się po kilku sekundach. KONSERWACJA
Wciśnięcie przycisku pary (J) na 3-5 sekund powoduje silny wyrzut pary. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, naleŜy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i poczekać aŜ

Wciśnięcie przycisku pary na dłuŜej niŜ 30 sekund moŜe skutkować pojawieniem się wody zamiast pary. ostygnie. Urządzenie moŜna przecierać jedynie wilgotną szmatką. 

Jeśli urządzenie nie było uŜytkowane przez dłuŜszy czas, zaleca się uruchomienie pierwszego wyrzutu NaleŜy regularnie opróŜniać zbiornik na wodę i przepłukiwać czystą wodą.

pary w kierunku podłogi, aby strumień pary ustabilizował się i oczyściły się wewnętrzne kanały. Nie uŜywać środków Ŝrących do czyszczenia stopy Ŝelazka (moŜna uŜyć roztworu wody z octem).


