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BIZTONSÁGI EL ÍRÁSOK
• Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat és
3rizze meg a kés3bbiekben is.
• Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha
be van dugva, vagy ha nem h;lt legalább 1 órán
keresztül.
• A vasalót helyezze sima, stabil és h3álló felületre,
és azon használja.
• Ha a vasalót a lábára helyezi, ellen3rizze, hogy a
felület stabil.
• Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból:
miel3tt feltölti vagy kiöblíti a víztartályt, miel3tt
megtisztítja, és minden használat után.
• Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne
játsszanak.
• A vasalót, illetve a hozzá tartozó vezetéket, ha az
áram alatt van, illetve éppen leh;l, a nyolc évnél
fiatalabb gyerekekt3l tartsa távol.
• A készüléket 8 éves, illetve id3sebb gyerekek,
valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkez3 személyek, továbbá a
készülék használatával kapcsolatos gyakorlattal
vagy ismeretekkel nem rendelkez3 használhatják,
amennyiben a biztonságukért felel3s személy
felügyelete alatt állnak, vagy akikkel a felel3s HU
személy el3zetesen ismertette a készülék
biztonságos használatára vonatkozó utasításokat
és a lehetséges veszélyeket.
• A készülék tisztítását és karbantartását gyerek
kizárólag akkor végezheti, ha felügyelet alatt áll.
• A készüléket ne használja, ha leesett, vagy
nyilvánvalóan megsérült, folyik, vagy hibásan
m;ködik. Soha ne szerelje szét a készüléket! Vigye
el egy szervizközpontba, hogy elkerülje a veszélyt.
• Az ezen jelzéssel ellátott felületek, és a
vasalótalp a készülék használata során
rendkívül felforrósodnak. Ne érintse meg
ezeket a felületeket, miel3tt a vasaló le nem
leh;lt!
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FONTOS TUDNIVALÓK
• A hálózati feszültségnek meg kell egyezni a vasaló feszültségével (220-240V).
A vasalót mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem megfelel3
feszültséghez csatlakoztatja, az visszafordíthatatlan károkat okozhat a
vasalóban, és érvényteleníti a garanciát.
• Ha hosszabbítót használ, ellen3rizze, hogy megfelel3 besorolású (16A), és
földelt.
• Ha az elektromos vezeték megsérül, azonnal ki kell cseréltetni egy
szervizközpontban, hogy elkerülje a veszélyt.
• Ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból.
• Soha ne merítse a vasalót vízbe, illetve más folyadékba! Soha ne tartsa vízcsap
alá!
• Soha ne érintse meg a vasalótalppal az elektromos vezetéket!
• A készülék g3zt fejleszt, amely megégetheti, különösen akkor, ha a
vasalódeszka szélén vasal.
• Soha ne irányítsa a g3zt emberek vagy állatok felé.
• Ez a készülék megfelel a jelenleg hatályos biztonsági m;szaki el3írásoknak és
szabványoknak (kisfeszültség; környezet, elektromágneses megfelel3ség,
környezetvédelmi irányelvek).
• A terméket kizárólag háztartási célokra tervezték. Kereskedelmi használat,
helytelen használat vagy az útmutató be nem tartása esetén a gyártó nem
vállal felel3sséget, és a garancia érvényét veszti.

ElsŒ a környezetvédelem!

Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyıjtŒhelyen.

Ãrizze meg ezeket az utasításokat!
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Automatikus kikapcsolás
GŒzlövet gomb
Gőz BE
/ Gőz KI
Tápkábel
Fogantyú
PermetezŒ gomb
Hőszabályozó jelzőfény
Víztartály
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14.
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Öntisztítás funkció gombja
PermetezŒ
Nagy precizitású csúcs
Vasalótalp
TöltŒnyílás
HŒfokszabályozó tárcsa
Hátsó burkolat

STEAMFORCE, SZÍNTISZTA INNOVÁCIÓ…
A kis méretű Steamforce beépített kompakt gőztermelőjének köszönhetően a készülék az erő és a
teljesítmény lenyűgöző kombinációját nyújtja. Verhetetlen, 220g/perc sebességű gőztermelésével
és az akár 50g/perc erősségű váltakozó gőzöléssel a Steamforce akár 35%-kal több gőzt** juttat az
anyag rostjai közé. Az anyag belsejében ez az extra gőz gondoskodik a tökéletes és hosszan tartó
eredményekről.
A mozgásérzékelő egy intelligens rendszer, amely ideiglenesen elzárja a gőzt, amikor a vasaló nem
mozog, még akkor is, ha vízszintesen helyezik el. Ezzel a funkcióval kiküszöbölhető a gőzveszteség a
ruhák kezelése közben!

HASZNÁLAT ELÃTT
FONTOS Miel3tt bármi mást tenne, távolítsa el az oldalt lév3 matricát fig.1
Figyelem! MielŒtt vasalóját elŒször használná gŒz helyzetben, azt tanácsoljuk, hogy egy kis
ideig mıködtesse vízszintes helyzetben a vasalnivaló mellett.
A fenti feltételek mellett nyomja meg többször is az extragŒz gombot.
Az elsŒ alkalmakkor, használat közben ártalmatlan füst és furcsa szag képzŒdhet.
Ennek a jelenségnek nincs semmi jelentŒsége, és rövidesen megszınik.
Els3 használatkor kis részecskék távozhatnak a talpon keresztül. Ez a gyártási folyamat
eredménye és nem jelent veszélyt ruháira nézve. Néhány használat után a jelenség megsz;nik.
Az öntisztító funkció használatával (fig.13a – 13b) és a vasaló finom rázogatásával
felgyorsíthatja ezt a folyamatot.

Milyen vizet használhat?
Az ön vasalóját kezeletlen, 17° dH-s (német vízkeménységi fokozat) csapvízzel való használatra
tervezték. Ennek ellenére, ha az ön által használt víz nagyon kemény, akkor 50%-nyi kezeletlen
csapvizet összekeverhet 50%-nyi desztillált vagy demineralizált vízzel.
FONTOS! A hŒ párolgás közben összesıríti a vízben található ásványi anyagokat.
Az alább felsorolt, szerves szennyezŒanyagokat vagy ásványi anyagokat tartalmazható,
vízköpködést, barna foltokat, vagy a készülék idŒ elŒtti tönkremenését okozható vízféléket: a
ruhaszárító készülékekbŒl származó víz, kölnivíz vagy lágyított víz, a hıtŒszekrényekbŒl,
akkumulátorokból vagy légkondicionálókból származó víz, desztillált vagy demineralizált víz,
vagy esŒvíz, nem szabad használni a készülékben. Továbbá, ne használjon fŒtt, szırt vagy
palackozott vizet.

HASZNÁLAT

1 • A víztartály feltöltése
• A víztartály feltöltése elŒtt húzza ki a vasaló csatlakozódugaszát a hálózati aljzatból fig.2.
• Állítsa a hŒfokszabályozó tárcsát (Min.) pozícióba fig.3.
• Nyissa ki a töltŒnyílást fig.4. Töltse fel a tartályt a Max. jelzésig fig.5. Zárja vissza a töltŒnyílást,
majd állítsa vissza a vasalót vízszintes pozícióba.
• Ez után csatlakoztathatja a vasalót az elektromos hálózatra fig.6.

2 • A hŒmérséklet beállítása
A vasaló rendelkezik az Autosteam elnevezésı funkcióval, amely az optimális eredmény elérése
érdekében automatikusan beállítja a gŒzmennyiséget és a hŒfokot, a választott szövet típusától
függŒen.
A termosztát tárcsáján válassza ki a vasalni kívánt szövettípust. A tökéletes eredmény elérése
érdekében minden szövettípushoz elŒre meg van határozva az optimális pozíció. A pozíció fel van
tüntetve a tárcsán.
A vasalót a nemzetközi hŒfok-értékek alapján is beállíthatja • •• •••.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a termosztát tárcsája ezen beállítások egyikén helyezkedik el.
Amikor a vasaló eléri a kívánt hŒfokot, a termosztát jelzŒfénye kikapcsol fig.7. Most már
elkezdheti a vasalást.
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Nejlon (szintetikus
szálak, például
viszkóz, poliészter)

NYLON

selyem

SILK

gyapjú

WOOL

pamut

COTTON

len

LINEN

VASALÁSI
JEL

FONTOS! A vasaló lehılése hosszabb ideig tart, mint a felmelegedése. Mi azt tanácsoljuk,
hogy az alacsonyabb hŒmérsékleten vasalandó anyagokkal kezdje. Kevert anyagok esetén a
vasalót az érzékenyebb anyag vasalásához elŒírt mérsékletre állítsa.
A hideg vasaló els3 felmelegítésekor várja meg, amíg a h3mérséklet szabályozó jelz3fénye
kétszer kialudjon. Ekkor a vasaló elérte a beállított h3mérsékletet és megkezdheti a vasalást.
TIPP: A keményítŒt mindig a vasalandó anyag túloldalára spriccelje.

3 • Száraz vasalás
G3z nélküli vasaláshoz állítsa a vasalót
tökéletes eredmények eléréséhez.

funkcióra. Ez tökéletes a kényes anyagokhoz és a

4 • GŒzvasalás (Autosteam & Steamforce)
Állítsa be a vasalót g3zöl3s
vasalásra. A vasaló beépített kompakt g3zfejleszt3vel felszerelt,
amely akár 35%-kal több g3zt visz be a szövetekbe. A vasaló a g3z mennyiségét és a h3mérsékletet
automatikusan a kiválasztott anyaghoz igazítja.

5 • GŒzkilövellés (a •• hŒmérsékleti fokozattól felfelé)
Er3s, a hegynél koncentrálódó g3zsugár létrehozásához nyomja meg a g3zadagoló gombot fig.8.
Ez a koncentrált, az elüls3 területre összpontosító precíz g3zsugár a makacs gy;r3dések
eltávolítását is lehet3vé teszi. A g3zlöketetek között várjon néhány másodpercet a gomb
megnyomásával.
FONTOS! Hagyjon pár másodperc szünetet minden gŒzkillövellés között és mielŒtt
visszaállítaná a vasalót a sarkára, várja meg, míg a gŒzsugár befejezŒdik.

6 • FüggŒleges gŒzsugár (a •• hŒmérsékleti fokozattól felfelé)
Tartsa függŒlegesen a vasalót, és nyomja meg a gŒzkilövellés gombot, hogy eltüntesse a
gyırŒdéseket a ruhákból, függönyökbŒl stb. fig.9. Minden g3zlöket el3tt várjon néhány
másodpercet a gomb megnyomásával.
FONTOS! A gŒzt soha ne irányítsa az emberekre vagy az állatokra!
TIPP A vasalót 10-20 cm-re tartsa a ruháktól, hogy elkerülje a finom ruhaanyagok
megégetését.
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7 • Spriccelés
A makacs gy;r3dések eltávolításához nyomja meg a permetez3 gombot az anyag
benedvesítéséhez fig.10. A permetez3 funkciót bármilyen h3mérsékleten használhatja.

8 • Csepegésgátló rendszer
Alacsony h3mérséklet esetén segít megakadályozni, hogy a víz kicseppenjen a talpból.

9 • Automatikus kikapcsolás funkció
• Az Ön biztonsága érdekében az elektronikus rendszer megszakítja az áramellátást, az autostop
jelzŒfény pedig villogni kezd fig.11 a következŒ esetekben:
- A vasaló több mint 8 percig mozdulatlanul áll a sarkán
- A vasaló több mint 30 másodpercig vízszintesen vagy oldalra döntve áll
A vasaló újraindításához csupán mozgassa addig, amíg a figyelmeztetŒ jelzŒfény abbahagyja a
villogást.

HASZNÁLAT UTÁN
10 • Ürítés
Húzza ki a vasaló csatlakozódugaszát fig.2. Ürítse ki a tartályban maradt vizet fig.12.
Állítsa a hŒfokszabályozó tárcsát Min. pozícióba fig.3. Állítsa a vasalót száraz üzemmódba

.

11 • Tárolás
Miel3tt a kábelt a kábeltartó talp köré tekeri, hagyja teljesen kih;lni a készüléket. A vasalót
felállítva, száraz és biztonságos helyen tárolja fig.14.
FONTOS Soha ne tekerje a kábelt a forró talp köré. Soha ne tárolja a vasalót a talpára fektetve.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Karbantartás és tisztítás el3tt húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja leh;lni a készüléket.

12 • VízkŒgátló rendszer
Az Ön vasalója vízkŒelleni patront tartalmaz, amely csökkenti a vízkŒképzŒdést.
Ezzel jelentŒsen meghosszabítja a vasaló élettartamát.
Az vízkŒgátló patron egy beépített része a víztartálynak és nem szükséges cserélni.

13 • A vasaló tisztítása
Ha kih;lt, törölje át a vasalót nedves ronggyal vagy szivaccsal. A tisztításhoz használhat nem súroló
hatású tisztítószert is.
Másik lehet3ségként a ROWENTA ZD100 D1 tisztító készletet is használhatja. A talp tisztítás után
az öntisztító funkció használatával távolítsa el a g3zadagoló lyukakból a tisztítószer maradványait.
FONTOS! A talp és a vasaló többi részének tisztításához ne használjon agresszív vagy
karchatású tisztítószereket.

14 • Self Clean (Öntisztító) funkció

(meghosszabbítja a vasaló élettartamát)

VIGYÁZAT: Ne használjon vízkŒoldó szereket, még akkor sem, ha azokat gŒzvasalókhoz
ajánlják. Ezek a szerek a készülék maradandó károsodását eredményezik.

a
y

A Self Clean (öntisztítás) funkció eltávolítja a szennyezŒdéseket és a vízkŒ-lerakódásokat a
gŒzkamrából.
1. Töltse fel a víztartályt kezeletlen csapvízzel a max jelzésig, majd melegítse fel a vasalót •••
hŒmérsékletre. Kapcsolja ki a g3z funkciót.
2. Húzza ki a csatlakozódugaszt, majd tartsa a vasalót vízszintes pozícióban egy kagyló fölé.
3. Tartsa lenyomva az öntisztítás gombot 1 percig (fig.13a-13b) és rázza meg finoman a vasalót:
ekkor elkezd felgyülemleni a g3z. Néhány másodperc elteltével a vasalótalpból víz kezd kifolyni,
amely kimossa a szennyezŒdéseket és a vízkŒ-lerakódásokat a gŒzkamrából.
4. Csatlakoztassa a vasalót az elektromos hálózatra, és hagyja felmelegedni a vasalót. Várjon addig,
amíg a megmaradt víz elpárolog.
5. Húzza ki a dugaszt az aljzatból, majd hagyja, hogy a vasaló teljesen lehıljön. Miután lehılt, a
vasalótalpat letörölheti egy nedves törlŒkendŒvel.
TIPP: A Self Clean (Öntisztítás) funkciót hozzávetŒleg kéthetenként használja. Ha a víz nagyon
kemény, a vasalót hetente tisztítsa.
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PROBLÉMÁK?
Problémák

Ok

Megoldás

A vasaló csatlakoztatva van,
de a vasaló talpa hideg
marad.

Nincs áramellátás.

EllenŒrizze, hogy a hálózati
csatlakozó dugasz
megfelelŒen van-e bedugva,
vagy próbálja egy másik
csatlakozó aljzatba dugni a
vasaló csatlakozó dugaszát.

A hŒmérséklet túl alacsonyra
van állítva.

Állítsa a hŒmérsékletet egy
magasabb fokozatra.

Az automatikus elektronikus
kikapcsoló aktív.

Mozgassa meg a vasalót.

A termosztát jelzŒfénye
bekapcsol, majd kialszik

Ez természetes.

Amikor a termosztát
jelzŒfénye bekapcsol és
kialszik, a vasaló
felmelegedett.

Semennyi vagy túl kevés gŒz
kibocsátása történik.

A hŒfok túl alacsonyra van
állítva.

Állítsa a h3mérsékletszabályozót
a g3zöl3 tartományba.

Nincs elég víz a víztartályban.

Töltse fel a víztartályt.

A csepegésgátló rendszer
aktív („8” §).

Várja meg, hogy a vasalótalp
elérje a megfelelŒ hŒfokot.

Szennyezések a gŒzkamrában
vagy a talpon.

Használja a Self Clean
(Öntisztítás) funkciót, majd
tisztítsa meg vasalóját.

Barna folyadék távozik a
vasalótalp lyukaiból, és
összefoltozza a szövetet.

Vegyi vízkŒoldószer,
illatosított adalékok
használata.

A víztartályban lévŒ vízhez
ne keverjen semmilyen
vízkŒoldószert vagy
illatosított adalékot.
Használja az öntisztítás
funkciót és tisztítsa meg a
vasalót, amennyiben használt
valamilyen fentebb említett
anyagot.

Textília szálak halmozódtak fel Tisztítsa meg a vasalótalpat
a talp nyílásaiban és égnek.
egy fémmentes szivaccsal.

A vasaló szivárog.

Az öblítés nem sikerült
megfelelŒen vagy mosás elŒtt
kivasalta a ruhát.

Bizonyosodjon meg arról,
hogy a ruhák megfelelŒen ki
lettek öblítve.

Tiltott típusú vizet használt.

Kizárólag kezeletlen csapvizet
használjon.

Szövetszálak gyıltek a talp
nyílásaiba és most égnek.

Egy fémszál nélküli szivaccsal,
tisztítsa meg a talpat.
IdŒnként porszívózza ki a talp
nyílásait.

A gŒzkilövellés gombjának
túlzott használata.

Az egyes kilövellések között
hagyjon több idŒt.

Ha a hiba okát képtelen megállapítani, lépjen kapcsolatba egy hivatalos Rowenta márkaszervizzel.
A márkaszervizek címét a mellékelt listában találja meg. Az ingyenes telefonszámok e könyvecske
elején találhatók. További tanácsok és tippek honlapunkról szerezhetŒk be: www.rowenta.com"

Módosítás tárgyát képezheti!
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