Maltec
Żelazko Parowe
HDS2500W
Instrukcja Obsługi

Para nie może być używana do czyszczenia urządzeń zawierających elektronikę.
Po użyciu, lub przed przeprowadzeniem konserwacji urządzenia, należy odłączyć je od
zasilania.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez serwis
urządzenia, lub inne osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje.
Urządzenie nie jest przystosowane do używania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych i psychicznych, lub nie posiadających
odpowiedniej wiedzy w zakresie jego działania. Należy dołożyć wszelkich starań, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Utylizacja

Urządzenie należy utylizować w wyznaczonych do tego miejscach, nie należy wyrzucać go
do ogólnych miejsc składowania śmieci. W celu uzyskania informacji o utylizacji skontaktuj
się z lokalnym przedstawicielem odpowiadającym za utylizację odpadów elektrycznych.
Nie należy pozbywać się urządzenia w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Warunki bezpieczeństwa
PRZED UŻYCIEM CZYŚCIKA PAROWEGO NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ. NIEPRZESTRZEGANIE ZAPISANYCH W NIEJ WYTYCZNYCH MOŻE
SKUTKOWAĆ W USZKODZENIU URZĄDZENIA, ORAZ UTRATĄ GWARANCJI.
Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy zawsze przestrzegać
podstawowych zasad podczas jego używania, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Upewnij się, że napięcie elektryczne podane na produkcie odpowiada napięciu w
gniazdku elektrycznym.
Napięcie znamionowe: 220-240V,50/60HZ,1000W
Aby zapewnić ciągłą ochronę przed ryzykiem porażenia prądem, urządzenie należy
podłączać tylko do prawidłowo uziemionych gniazd.
Urządzenie przystosowane jest tylko do użytku domowego.
Nie należy używać go na zewnątrz.
Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do gniazda zasilania bez nadzoru.
Przed konserwacją, lub po użyciu zawsze odłącz od źródła zasilania.
To urządzenie nie jest zabawką. Należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie
bawiły się tym urządzeniem. Szczególna uwaga jest konieczna, gdy używany jest w
pobliżu dzieci, zwierząt lub roślin
Urządzenie nie jest przystosowane do używania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych i psychicznych, lub nie posiadających
odpowiedniej wiedzy w zakresie jego działania. Należy dołożyć wszelkich starań,
aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt, roślin, oraz urządzeń
elektrycznych.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, lub innych płynach.
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Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli odkryłeś w nim uszkodzenia, dotyczy to zarówno
przewodu jak i wtyczki. Nie należy go używać gdy zaczyna wadliwie działać, zostało
upuszczone, lub zamoczone. Zwróć kompletny produkt do sprzedawcy, lub
autoryzowanego serwisu. Zawsze należy używać oryginalnych części do naprawy.
Nie ciągnij, lub przenoś urządzenia trzymając go za przewód. Nie przeciągaj
przewodu pod dywanem; nie przykrywaj żadnymi kawałkami materiałów; upewnij
się że przewód nie leży w przejściu, tak aby nikt na niego nie nadepnął. Nie należy
kłaść na nim żadnych przedmiotów, w tym mebli. Nie przeciągaj przewodu przez
ostre krawędzie ścian i mebli, oraz nie zwijaj go zbyt mocno po użyciu.
Nigdy nie wciskaj wtyczki do gniazda zasilania na siłę.
Nie używaj przedłużaczy, które nie pasują parametrami do gniazda zasilania
i urządzenia.
Odłącz urządzenie od zasilania po każdym użyciu. Odłącz od gniazda zasilania
trzymając za wtyczkę, nigdy za przewód.
Nie obsługuj wtyczki lub urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce, lub bez obuwia.
Nie należy wtykać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu, ani używać go
gdy którykolwiek jest zapchany.
Nie używaj urządzenia do czyszczenia podłóg bez założonej końcówki
materiałowej.
Nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
Urządzenie należy składować pod dachem, w chłodnym, suchym miejscu.
Utrzymuj miejsce pracy dobrze oświetlone.
Nigdy nie używaj gorącej wody, lub innych płynów poza wodą do uzupełniania
zbiornika urządzenia. Wszystkie inne płyny uszkadzają urządzenie.
Utrzymuj wylot pary w ciągłej czystości. Unikaj używania urządzenia na gładkich
powierzchniach, co może spowodować zatkanie wylotu. Wszystkie otwory
urządzenia należy zachować w czystości unikając dostania się do nich kurzu lub
włosów, co zakłóci przebieg pary.
Urządzenia należy używać wyłącznie tak jak opisano w tej instrukcji, używaj tylko
oryginalnych części.
Części nieoryginalne, pochodzące nie od producenta mogą doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia, jak również spowodować obrażenia ciała.
Para nie może być używana do czyszczenia urządzeń zawierających elektronikę.
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz.
Jeżeli zauważysz wyciek płynu, przestań używać urządzenia, wyłącz je, a
następnie skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającemu łatwopalne, wybuchowe lub
toksyczne substancje.
Nie należy używać urządzenia na skórze, woskowanych meblach i podłogach,
niezabezpieczonym drewnie lub parkiecie, syntetycznych materiałach, aksamicie
lub innych materiałach wrażliwych na parę.
Nie należy używać do celów ogrzewania pomieszczeń.
Przed serwisowaniem, odłącz od źródła zasilania.
Nie dotykaj gorących powierzchni.
Nie należy umieszczać urządzenia na lub obok grzejników, lub innych źródeł ciepła.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania, wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika
(OFF), wyłącz regulator pary, następnie odłącz wtyczkę, od źródła zasilania.
Urządzenia nie należy używać do innych celów, niż to do którego zostało ono
zaprojektowane.
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Należy zachować ostrożność podczas używania urządzenia, w szczególności z
użyciem pary.
Aby uniknąć przeciążenie obwodu zasilającego, nie należy używać innych urządzeń
podłączonych do tego samego gniazda, co żelazko parowe.
Żelazko można schować do opakowania po jego uprzednim ostudzeniu.
Wyłącznie do użytku domowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia
•
•
•

Tylko do użytku domowego
Używanie urządzenia w celach komercyjnych, narusza warunki gwarancji.
Instrukcję należy zachować

Opis produktu:
Multifunkcjonalny
• Prasowanie: w wyniku połączenia wysokiej temperatury, i dużej siły z jaką para
penetruje ubrania, produkt jest odpowiedni dla grubych i lekkich ubrań.
• Czyszczenie na sucho: para odświeża ubrania usuwając z nich kurz.
• Dezynfekcja: para o temperaturze 160℃ usuwa bakterie i wirusy.
• Ustawienia temperatury: dzięki możliwości regulacji, prasowanie staje się
niezwykle łatwe.
Usuwa napięcie statyczne.
Możliwość prasowania ubrań w pozycji pionowej, na wieszaku lub na manekinie.
Szybkie i wygodne Możliwość użycia w każdym miejscu i o każdej porze. W mgnieniu
oka odświeżysz lub wyprasujesz ubrania.
Do każdego materiału Można wyprasować tym urządzeniem każdy materiał: ubrania,
zasłony, pościele, poszewki, narzuty itp. Sprawdzi się w każdym domu oraz w trakcie
podróży.

Instrukcja obsługi:
1. Napełnij urządzenie wodą. Odkręć nakrętkę zbiornika i uzupełnij go wodą. Ilość
wody odmierzysz kubkiem załączonym do urządzenia. Zakręć nakrętkę zbiornika.
(Jedynie czysta, przegotowana woda lub destylowana, może być użyta do
uzupełnienia zbiornika).
2. Włącz zasilanie, zapali się czerwona dioda, urządzenie zacznie się nagrzewać. Po
około minucie, czerwona lampka powinna zgasnąć wskazując że urządzenie jest
gotowe do użycia. Przyciskaj włącznik aplikacji pary co 2 sekundy, co pozwoli na
równomierne jej rozprowadzenie. Uwaga! Jeżeli przycisk będzie wciskany zbyt
często, z urządzenia zacznie wydobywać się woda zamiast pary. Przed każdym
użyciem odpuść parę pierwszych aplikacji pary w powietrze, nim zaczniesz
prasować.
3. Instalacja akcesoriów: używaj jedynie kompatybilnych akcesoriów, umieść zaczep
na górze płyty prasującej, lub końcówce rozczesującej, następnie przeciwległy
koniec akcesoria dołóż do drugiego końca płyty i przyciśnij. Akcesoria uważa się za
zamontowane, gdy po przyciśnięciu usłyszymy „klik”. Aby odłączyć akcesoria
wystarczy wcisnąć przycisk zwalniający na spodzie urządzenia i akcesorium można
łatwo zdjąć.
4. Prasowanie ubrań: zamontuj odpowiednie akcesorium, powieś ubranie na wieszaku
i lekko naciągnij prasowaną powierzchnię jedną ręką. Drugą zaś przyciskaj przycisk
aplikacji pary i przesuwaj żelazkiem w górę i dół po prasowanej powierzchni. Jeżeli
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zamontowana jest jedynie płaska końcówka, żelazko może prasować w pozycji
poziomej i pionowej.
5. Przezroczysty zbiornik: zapewnia kontrolę stanu wody przez cały czas użytkowania.
Wodę można uzupełniać w trakcie pracy po uprzednim odłączeniu urządzenia od
zasilania. Po zakończonej pracy opróżnij zbiornik na wodę i pozostaw urządzenie
do ostygnięcia. Gdy już temperatura z niego ujdzie, można go wyczyścić.

Specyfikacja techniczna:
Napięcie:

220-230V~50Hz

Wymiary:

33 x 8,5 x 10 cm

Moc:

1000W

Ilość pary:

40g/min.

Waga:

0,7kg

Pojemność zbiornika: 250ml

Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Żelazko Parowe HDS 2500W
spełnia następujące standardy:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

Importer:
Malis sp. z o.o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10,
60-693 Poznań
www.maltec.pl
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