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Használati útmutató 

GŐZÖLŐS VASALÓ 
R-387 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzen éles tárgyakkal vagy a 
vasaló forró részeivel. 

• Javasoljuk, hogy nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson 
ugyanarra az áramkörre.  

• A készüléket háztartási felhasználásra tervezték, nem felel meg ipari 
használatra. A jelen termék nem szolgál kültéri használatra. 

• A vasalót csak a vasalásra szolgáló felületre tegye le, ne helyezze fémből lévő 
vagy durva felületekre. 

• Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt edény 
közelében. 

• Ne hagyja a vasalót felügyelet nélkül, amennyiben be van dugva a konnektorba 
vagy míg nem hűlt le teljesen. 

• Az égési sérülések elkerülése végett ne nyúljon a vasaló forró részeihez, illetve 
ügyeljen arra, hogy le ne forrázza magát forró vízzel vagy gőzzel. 

• A vasaló talpát soha ne fordítsa személyek vagy állatok irányába. 
• A vasalót stabil és vízszintes felületre tegye le illetve ilyen felületen használja. 
• A víztartály feltöltése előtt a vasalót mindig kapcsolja ki és húzza ki a 

hálózatból. 
• A vasaló használata során a víztartály fedele legyen jól lezárva. 
• A víztartályba ne öntsön illatos folyadékot, ecetet, keményítőt, vízkövet 

eltávolító készítményt, textilöblítőt, vegyi tisztítószereket,  stb. 
• Ne hagyja a vasalót semmiféle textílián vagy gyúlékony felületen. 
• Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni. 
• Minden használat után ürítse ki a víztartályt. 
• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a 

készülékhez vizes vagy nedves kézzel. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Permetező fúvóka 
2. Víztartály fedele 
3. Gőz szabályozó 
4. Permetgomb és gőzkapcsoló 
5. Fogantyú 
6. Termosztát 
7. Fedél 

8. Csatlakozó kábel 
9. Üzemet jelző dióda 
10. Hátsó burkolat 
11. Korpusz 
12. Víztartály 
13. Öntisztítás gomb  
14. Vasalótalp 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
• Első használat előtt a vasalótalpról távolítsa el a védőfóliát és törölje le puha 

ruhával. 
• Figyelmeztetés: Első használatkor enyhe füst távozhat  el a készülékből (a 

vasaló egyes részeit olajjal kezelték). Ez a jelenség normális és rövid idő után 
eltűnik. 
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• Kapcsolja be a vasalót a hálózatba, majd a termosztáton állítsa be a kívánt 
hőmérsékletet. Meggyullad az üzemet jelző dióda. A dióda elalvása után 
kezdheti a vasalást. 

Megj.: Kímélje a vasalótalpat a fémből készült anyagoktól, tárgyaktól, mint pl. 
cippzár, gomb, stb. 

 
A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE 

• Mielőtt feltölti a víztartályt, húzza ki a 
hálózatból a vasalót és a termosztátot 
állítsa a minimumra. 

• A vizet lassan töltse a tartályba. A víz 
szintje ne lépje túl a max. jelzést. 

• A víztartályba önthet csapvizet. Ha túl 
kemény a vize, használjon desztillált vagy 
deminerilazált vizet. 

• A készülék kikapcsolását követően a 
víztartályt mindig ürítse ki. 

   
SZÁRAZ VASALÁS 

• A vasalóval száraz vasalást is lehet végezni, akkor is, ha a víztartályban van 
víz (kerülje azonban, hogy száraz vasalás során a víztartály teljesen tele 
legyen). 

• A gőz szabályozót állítsa a minimális értékre. 
• A termosztáton a vasalandó anyagnak leginkább megfelelő hőmérsékletet 

állítsa be (minden esetben a textílián, ruhaneműn lévő utasítások szerint járjon 
el). 

• Figyelmeztetés: Hosszabb idejű használatot követően a vasaló forró. Ne 
töltsön vizet a tartálytba, amíg le nem hűlt.  

• Ha az adott ruhán nincs vasalási instrukció, de tudja, milyen típusú anyagról 
van szó, használja a lenti táblázatot. 

• A vasaló hamarabb melegszik be, mint hűl le, ezért azt javasoljuk, hogy a 
szintetikus anyagokból készült ruhákkal kezdje a vasalást alacsony 
hőmérsékleten. Ezután vasalja a magasabb hőmérsékletet igénylő anyagokat. 
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• Ha magas hőmérsékletről kapcsol alacsonyabbra, javasoljuk, hogy várjon a 
vasalással, míg meg nem gyullad a dióda. 

• Amennyiben világít az üzemet jelző dióda, a vasaló melegszik. A dióda elalvása 
a kívánt hőmérséklet elérését jelenti. 

 
Kelmék vasalására vonatkozó utasítások 

 Ne vasalja 

 
Szintetikus anyag, nylon, akril, 
polieszter, műselyem 

 Gyapjú, selyem 

 Pamut, lenvászon  
 
 
GŐZÖLŐS VASALÁS 

• A víztartályba töltsön vizet, majd csatlakoztassa a vasalót a hálózatba. 
• Gőzölős vasaláshoz a termosztátot •• vagy ••• fokozatra állítsa (ellenkező 

esetben a vasalóból folyhat a víz) és várja meg, míg az üzemet jelző dióda el 
nem alszik. 

• A gőzszabályozót állítsa a kívánt intenzitásra.  
 

VÍZPERMETEZŐ FUNKCIÓ 
• A vízpermetező funkció a termosztát bármilyen hőmérsékletre történő 

beállításával használható, akár száraz, akár gőzölős vasalás közben (a 
víztartályba vizet kell tölteni). 

• A vízpumpa aktiválásához nyomja meg többször a permetezés gombot. 
 
GŐZKAPCSOLÓ 

• A ruhán lévő feltűnő gyűrődések vasalásához használja a gőzkapcsoló 
gombot.  

• A termosztátot állítsa a maximális fokozatra és várja meg, amíg az üzemet jelző 
dióda el nem alszik. 

• A gőzszabályozót állítsa a legnagyobb intenzitásra. 
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• A vasalót tartsa vízszintes helyzetben. Ezután nyomja meg a gőzkapcsolót. 
• A gomb ismételt lenyomása előtt várjon néhány másodpercet. 
• A gőzkapcsolót ne tartsa nyomva 5 mp-nél tovább, hogy a vasalóból ne folyjon 

ki a víz. 
Megj.: Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4. A víztartályt legalább 
1/4-ig fel kell tölteni. Ezt a gombot max. háromszor nyomja meg. Esetenként - a gőz 
ismételt kiáramlása érdekében - szükség lehet ennek a folyamatnak az ismétlésére. 
Ezen funkció túl gyakori használata azt eredményezi, hogy a vasaló lehűl. 
 

A VASALÁS BEFEJEZÉSE UTÁN 
• A termosztátot állítsa a minimális értékre és a vasalót húzza ki a hálózatból. 
• Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe és hagyja teljesen lehűlni. A víztartályból 

öntse ki a vizet. 
• Tárolás előtt ellenőrizze, hogy teljesen lehűlt-e. 
• A csatlakozó kábelt lazán tekerje a vasaló hátsó felére (úgy, hogy ne érjen 

hozzá a kerámia talphoz). 
 
ANTI-DRIP FUNKCIÓ 

• Ez a funkció automatikusan leállítja a gőzölést, ha a termosztátot túl alacsony 
hőmérsékletre állították, és megakadályozza a víz esetleges folyását a 
gőzölőnyílásokon keresztül és azt, hogy foltok keletkezzenek. 

• Ezen funkció segítségével remekül kivasalhatja a legfinomabb anyagot is és 
nem kell tartania a textília tönkremenetelétől, sem elszíneződésétől.  

 
ANTI-CALC RENDSZER 

• A víztartályban speciális szűrő található, amely lágyítja a vizet és meggátolja a 
vízkő keletkezését. A szűrő végtelen élettartamúje és nem kell cserélni. 

 
ÖNTISZTÍTÓ RENDSZER 

• A víztartályt töltse meg félig vízzel és álltísa a vasalót függőleges helyzetbe. 
• A termosztátot állítsa a maximális értékre és csatlakoztassa a vasalót a 

hálózatba. 
• Hagyja a vasalót felmelegedni, amíg az üzemet jelző dióda el nem alszik, majd 

húzza ki a hálózatból. 
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• A vasalót a mosdó felett tartsa vízszintes helyzetben és a gőz szabályozót 
állítsa a maximális értékre. Ezután nyomja meg a ötisztítás gombot. A vasaló 
talpán lévő nyílásokból elered a forró víz és a gőz, majd a szennyeződésekkel 
együtt eltávozik. 

• Mozgassa úgy a vasalót, mint vasaláskor mindaddig, amíg a víztartály teljesen 
ki nem ürül. 

• A termosztátot állítsa a maximális értékre, csatlakoztassa a vasalót a hálózatba 
és ismét melegítse fel, hogy a maradék víz a vasaló talpán át elpárologjon. 
Eközben a vasalótalpat szárítgathatja egy darab ruhán. 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a vasalót húzza ki a hálózatból, hagyja lehűlni és ürítse ki a 
víztartályt. 

• A vasaló talpát mossa le ecetes vízzel. 
• A vasaló burkolatát törölje le kissé megnedvesített ruhával. Ezután törölje 

szárazra a vasaló minden részét. 
• Ne használjon agresszív vegyszereket. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges maximális teljesítmény  2800 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek. 


