
WAŻNE OSTRZEŻENIA

* Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i odpowiednimi rysunkami.

* Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie nalepki, folie ochronne, 

  zwłaszcza ze stopy żelazka.

* Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić jego zgodność z napięciem w sieci. Dane 

   techniczne urządzenia umieszczone są na tabliczce znamionowej.

* Urządzenie można podłączać tylko do kontaktów z uziemieniem.

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

* Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

* Jeżeli istnieje konieczność nawet chwilowego oddalenia się od urządzenia, należy zawsze żelazko 

   odłączyć od prądu.

* Nie wolno stawiać gorącego żelazka na kabel sieciowy.

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

* Urzadzenie przeznaczone do użytku domowego.

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

* Podczas pierwszego użycia żelazka może wystąpić nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie

  normalne, ponieważ niektóre elementy żelazka zostały w trakcie montażu lekko naoliwione; zapach 

  powinien ustąpić w krótkim czasie.

* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.

* Przed pierwszym użyciem urządzenia, wypróbuj je na starym skrawku materiału, 

   aby sprawdzić, czy stopa żelazka i zbiornik na wodę są czyste.

* Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.

* Nie używać żelazka do innych celów niż prasowanie.

* Nadzorować pracę urządzenia, używanego w pobliżu dzieci.

* W razie konieczności używać tylko przedłużaczy nieuszkodzonych.

* Uważać na parę wydobywającą się z żelazka.

* Nie dotykać gorących części urządzenia.

* Przed napełnieniem zbiornika odłączyć urządzenie od prądu.
* Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego Ariete  jest zgodne z obowiązującymi

  normami i przepisami bezpieczeństwa.

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

* Nie należy używać urządzenia uszkodzonego.

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

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

   zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

* Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

TRAVEL CHIC

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o. 
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 Żelazko turystyczne

model 6224



A. Wlew zbiornika na wodę
B. Włącznik pary
C. Rączka obrotowa
D. Termostat
E. Kabel elektryczny
F. Podstawa 
G. Lampka kontrolna temperatury żelazka
H. Stopa bezpieczna dla guzików
I. Przełącznik napięcia
J. Etui

Podłączanie do sieci elektrycznej

Zawsze przed podłączeniem urządzenia do prądu sprawdź zgodność napięcia występującego

w sieci i wskazanego na urządzeniu. Ważne, aby w wypadku użycia adaptera podróżnego, 

urządzenie zostało podłączone do gniazdka z uziemieniem (wtyczka z trzema bolcami).

Żelazko wyposażone jest w obrotową rączkę umożliwiającą po obóceniu o 180 st. Prasowanie

w pionie Rys. 4 i 5. Konserwacja

Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz je od prądu.

Żelazko wyposażone jest w przełącznik umożliwiającym wybór napięcia 220V lub 210 V Rys. 2. Nigdy nie używaj żrących środków do czyszczenia stopy żelazka.

Przed użyciem przełącznika należy upewnić się, jakie napięcie jest w sieci elektrycznej. Obudowę urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką bez użycia środków żrących.

Po każdym użyciu należy opróżnić żelazko z wody.

Opis działania Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych przez kamień.

1. Przed przystąpieniem do prasowania należy sprawdzić metki z symbolami wszystkich rzeczy

przygotowanych do prasowania.

Prasowanie należy zacząć od rzeczy wymagających niskiej temperatury, stopniowo przechodząc do 

temperatury wyższej.

2. Napełnić zbiornik wodą - odciągnąć gumową zawleczkę A, wlać wodę.

Kontrolować poziom wody za pomocą wskaźnika Rys. 6 i 7.

3. Ustawić termostat D na właściwą temperaturę. Żelazko jest gotowe do pracy, kiedy lampka G zgaśnie.

4. Po zakończeniu prasowania odłącz urządzenie od prądu, wylej ewentualne pozostałości wody i 

odstaw w pionie do ostygnięcia.

Wyrzut pary

Funkcja pary jest gotowa, kiedy temperatura ustawiona jest na *** co najmniej pozycji.

wiskoza, jedwab, nylon

Ten znak na metce oznacza "nie należy prasować"

Bawełna, len

Wełna

Metka ze wskazówkami

dot. prasowania materiału

Rodzaj materiału Pokrętło temperatury

Syntetyki: acetat, akryl,
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