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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

1. Informații generale 

O stație de abur este un aparat de uz casnic excelent care conține un fier de calcat 

tradițional, care îndepărtează în mod eficient toate cutele de pe țesături fără a fi nevoie de 

călcarea tradițională. 

 

Caracteristicile produsului: 
• Stația de abur netezește perfect țesăturile. Indispensabil în fiecare casă, atelier de 

croitorie sau magazine de îmbrăcăminte. 

• O stație de abur este un dispozitiv complet care va elimina efectiv orice pliuri de țesături, 

prin vaporii de apă, care penetrează fibrele și le face să se înmoaie. 

• Fierul cu aburi este perfect pentru curățarea perdelelor, scapă de petele vechi și uscate și 

de mucegai. Toate acestea fără utilizarea de substanțe chimice. 

• Funcția de călcare verticală și orizontală nu afectează țesăturile în timpul călcatului. 

Temperaturile ridicate distrug majoritatea bacteriilor care locuiesc pe material. 



• Dispozitivul este echipat cu o protecție împotriva supraîncălzirii, o conductă de alimentare 

cu aburi izolată groasă și o carcasă care minimizează pierderea de căldură. 

• Simplitatea utilizării și tehnologia de curățare cu abur vor economisi un timp foarte valoros 

pe care îl puteți dedica familiei dumneavoastră. 

• Datorită puterii mari, fierul este gata imediat să funcționeze după ce este pornit și este 

presat eficient și rapid. 

• Mânerul în formă ergonomică ușurează funcționarea dispozitivului. 

• Economie mare de timp comparativ cu călcarea tradițională 

• Roți încorporate pentru mișcarea convenabilă a întregului dispozitiv. 

 

Specificații: 
• Capacitatea rezervorului de apă: 2,2 litri 

• Suport telescopic (max. 1,4 m), cuier cu aburi, suport pentru haine, cleme pentru 

pantaloni 

• 2 perii incluse 

• Temperatura aburului de ieșire maximă: 98 grade Celsius 

• Moduri de lucru: haine ude, nailon, mătase, Dacron, lână, catifea, bumbac, lenjerie 

• Lungimea conductei: 1,35 m 

• Debit de abur: 40g / min 

• Timp de lucru la putere maximă cu rezervor plin: 60min 

• Putere: 1500W 

• Alimentare: 230V ~ 50Hz 

 

2. Informații privind securitatea 

1. Pentru a asigura o protecție continuă împotriva șocurilor electrice, conectați dispozitivul 

numai la prize cu o împământare corespunzătoare. 

2. Acest produs este destinat utilizării la domiciliu in interior, nu pentru utilizare în exterior. 

3. Nu lăsați aparatul pornit fără supraveghere. Când dispozitivul nu este utilizat sau înainte 

de inspecție, aparatul trebuie oprit și apoi deconectat de la rețeaua de alimentare. 

4. Nu lăsați aparatul să fie folosit ca jucărie. O atenție deosebită ar trebui acordată în cazul 

în care există copii și animale în apropiere. 

5. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii mici sau de către oameni cu 

probleme de sanatate, cu responsabilitate redusa. 

6. Nu îndreptați niciodată jetul de abur către persoane, animale, instalații sau echipamente 

care conțin componente electronice. 

7. Nu scufundați capatul în apă sau în alt lichid. 

8. Nu utilizați dacă ștecherul sau cablul sunt deteriorate. Dacă curăţatorul nu funcționează 

așa cum ar fi trebuit să fie, a fost scapat sau este deteriorat, lăsat în aer liber sau a fost 

scufundat în apă, returnati aparatul la vanzator. Dacă cablul electric a fost deteriorat, acesta 



trebuie înlocuit de producător sau de o persoană calificată pentru a evita orice pericol. 

9. Nu trageți de cablu, nu purtați aparatul cu ajutorul cablului, nu folosiți cablul ca mâner, nu 

prindeti cablul la ușa, nu trageți cablul peste muchii și colțuri ascuțite. Țineți cablul departe 

de suprafețele fierbinți. 

10. Nu forțați conectorul in priza. 

11. Nu atingeți fișa și dispozitivul dacă aveți mâinile ude. Nu utilizați fără a purta 

încălțăminte. 

12. Nu utilizați fără apă în rezervor. 

13. Nu așezați detergenți de curățare în curăţator. Adăugarea de detergenți înseamnă că 

funcționarea dispozitivului nu va fi sigură și poate deteriora dispozitivul. 

14. Nu blocați niciodată găurile de aburi sau nu amplasați dispozitivul pe o suprafață moale, 

deoarece găurile de aburi pot fi blocate. 

  

 

3. Utilizare  

Despachetați toate elementele kitului din pachet, apoi: 

 

          1.Atașați tubul în locul de montare din dispozitiv 



2. Conectați furtunul la dispozitiv 

3. Glisați cârligul pe trepied 

4. Scoateți rezervorul de apă, răsuciți-l, deșurubați supapa din rezervor și umpleți 

rezervorul cu apă. Apoi înșurubați supapa la rezervor și introduceți rezervorul în 

dispozitiv. 

5. Reglați intensitatea aburului la țesăturile pe care intenționați să le călcați. Porniți 

dispozitivul - aburul va ieși după aproximativ 60 de secunde. 

6. Așezați hainele de pe mâner. Când călcați, direcționați fluxul de abur direct pe 

materialul presat. Deplasați curatatorul de-a lungul hainei de jos în sus până când 

toate cutele dispar. 

7. După terminarea lucrului, puneți comutatorul în poziția OFF și asigurați-vă că 

dispozitivul a fost deconectat de la priza. 

 

Notă: dispozitivul poate utiliza apă de la robinet. Cu toate acestea, dacă există apă 

dură în robinet se recomandă utilizarea apei distilate pentru obținerea unei 

performanțe mai bune a dispozitivului. 

 

IMPORTANT: 

• Nu utilizați abur într-un singur loc prea mult timp pentru a deteriora țesătura 

presată.   

• În timpul primei utilizări, ar putea dura ceva timp înainte ca aparatul să producă 

abur, deoarece apa trebuie să treacă prin filtru la încălzitor. Această întârziere va 

avea loc numai în timpul primei utilizări. 

• Când umpleți aparatul cu apă, pot apărea zgomote. Acest lucru este normal și se va 

opri când dispozitivul este gata de utilizare 

 

4. Curățarea aparatului 
 

Pentru a curăța rezervorul de apă în care a fost format precipitat de calciu, turnați 

unul sau mai multe două linguri de oțet alb în recipient, se toarnă apă inauntru pana 

este plin, se amestecă și se lasă câteva ore. Apoi goliți recipientul, umpleți-l cu apă 

curată și clătiți până când este curat. 

 


