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KÖSZÖNJÜK, HOGY UFESA KÉSZÜLÉKET VÁLASZTOTT, SZERETNÉNK, HA A KÉSZÜLÉK 

AZ ÖN MEGELÉGEDÉSÉRE ÉS ÖRÖMÉRE TELJESÍTENE. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT. 
TÁROLJA EZEKET BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL. 

 

LEÍRÁS: 
1. Spray gomb 
2. Gőzlöket 
3. Gőzintenzitás szabályozó 
4. Vízbetöltő nyílás 
5. Vízpermet kimenet 
6. Öntisztító gomb 
7. Hőmérséklet szabályozó 
8. Hőmérsékletjelző fény 
9. Víztartály maximális töltés jel  
10. Tápkábel 
11. Vasalótalp 
12. Automatikus bekapcsolás jelző 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Ezt a készüléket gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek abban az 
esetben használhatják, ha felügyeletet, vagy a készülék biztonságos használatára 
vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem 
végezhetik felügyelet nélkül. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak 
szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek 
elkerülése érdekében. 
A vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg az a hálózatra van 
csatlakoztatva. A dugót ki kell húzni a konnektorból, mielőtt a víztartályt megtölti vízzel. 
A vasalót sima, stabil felületen kell használni és pihentetni. Amikor a vasalót az 
állványra helyezi, ügyeljen arra, hogy a felület, amelyre az állvány kerül, stabil legyen. 
A vasalót nem szabad használni, ha leejtették, ha látható sérülésekre utaló jelek 
vannak, vagy ha szivárog. Tartsa távol a vasalót és a vezetékét 8 évnél fiatalabb 
gyermekektől, amikor az feszültség alatt van vagy éppen hűl. 

 
VIGYÁZAT Forró felületek. A felületek használat közben felforrósodhatnak. 



 

 

 

 
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
Ezt a készüléket otthoni használatra tervezték, és semmilyen körülmények között nem 
szabad kereskedelmi vagy ipari felhasználásra használni. A termék helytelen 
használata vagy szakszerűtlen kezelése miatt a garancia érvényét veszti. A termék 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék 
címkéjén feltüntetett feszültséggel. Ha egy adaptert használ, győződjön meg arról, 
hogy az elérheti a 16A-t, és földelő aljzattal van ellátva. Használat közben a hálózati 
csatlakozókábel nem lehet összegabalyodva vagy a termék köré tekeredve. Ne 
használja a készüléket és ne csatlakoztassa a hálózathoz, ha a kéz és/vagy a láb 
nedves. Ne húzza meg a csatlakozókábelt, hogy kihúzza, vagy fogantyúként 
használja. Ne irányítsa a gőzt emberekre és állatokra. Ne helyezze a készüléket a csap 
alá a víztartály feltöltéséhez, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Bármilyen 
meghibásodás vagy sérülés esetén azonnal húzza ki a terméket a hálózatból, és 
lépjen kapcsolatba egy technikai támogató szolgáltatással. A veszélyek elkerülése 
érdekében ne nyissa fel a készüléket. A készüléken csak a márka hivatalos műszaki 
támogatási szolgálatának képzett műszaki személyzete végezhet javításokat vagy 
egyéb eljárásokat. A tisztításhoz járjon el a jelen kézikönyv karbantartási és tisztítás i 
szakaszában leírtak szerint. 

 
B&B TRENDS SL. kizár minden felelősséget az emberekben, állatokban vagy 
tárgyakban bekövetkező károkért, amelyek ezen figyelmeztetések figyelmen kívül 
hagyásából erednek. 

 
 

 



 

 

 

 
 

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
A gőzölős vasaló használata előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót, és 
ismerje meg a gőzölős vasaló összes alkatrészét és jellemzőjét. Az első használat előtt 
feltétlenül távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét. Az első használat során 
ne permetezzen közvetlenül a ruhákra, mert szennyeződés nyomai lehetnek a talpon. 

 
HOGYAN KELL HASZNÁLNI 
Mindig ellenőrizze, hogy van-e vasalási útmutatót tartalmazó címke a vasalandó 
cikkhez. Minden esetben kövesse ezeket az utasításokat. Forgassa el a hőmérséklet-
szabályozó tárcsát, hogy beállítsa a megfelelő hőmérsékletet, amely a vasalási 
útmutatóban vagy az anyag címkéjén szerepel. 

 

Jelzés Anyag, például 
. (1 pont) Acetát, elasztán, poliamid, polipropilén 
. . (2 pont) poliészter, selyem, triacetát, viszkóz, gyapjú 
… (3 pont) / MAX pamut, lenvászon 

 
Dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. A jelzőfény kigyullad. Ha elérte a 
kiválasztott hőmérsékletet, a jelzőfény kialszik, jelezve, hogy elkezdheti a vasalást. 

 
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS 
Húzza ki a vasalót a konnektorból, mielőtt feltölti a víztartályt. 
A készüléket csapvízzel való használatra tervezték. Ha a környéken kemény vagy 
félkemény a víz, keverje össze a csapvizet a boltokban vásárolt desztillált vagy 
ioncserélt vízzel 2:1, illetve 1:1 arányban (desztillált víz: csapvíz). Érdeklődjön 
vízszolgáltatójánál, hogy meghatározza a víz típusát az Ön által lakott területen. Soha 
ne használjon 100%-ban desztillált vagy ioncserélt vizet, esővizet, lágyított vizet, 
illatosított vizet, más készülékekből, például hűtőszekrényekből, légkondicionálókból, 
szárítókból vagy egyéb háztartási vízkészítéshez használt vizet. 
Nyissa ki a fedelet a töltéshez. 
Lassan öntsön vizet a vízbemeneten keresztül. 
Ne töltse fel a víztartályon lévő jelzésnél magasabbra, hogy elkerülje a víz kiömlését. A 
víztartályt minden használat után ki kell üríteni. 

 
Permetezés 
Mindaddig, amíg elegendő víz van a víztartályban, a permet gombot bármilyen 
hőmérsékleti beállításnál használhatja gőz vagy száraz vasalás közben. 

Nyomja meg többször a permet gombot a szivattyú aktiválásához vasalás közben. 

 
 



 

 

 

 
GŐZVASALÁS 
Állítsa a hőmérséklet-szabályozó tárcsát a kívánt pozícióba a gyártó címkéjének 
megfelelően. A jelzőfény a hőmérséklet eléréséig világít. Ezután a jelzőfény kialszik. 
Állítsa a változtatható gőzszabályzót a kívánt helyzetbe. 
VIGYÁZAT: Kerülje a kifújt gőzzel való érintkezést. 
 
SZÁRAZ VASALÁS 
A gőzölős vasaló használható száraz fokozaton, vízzel vagy anélkül, száraz vasalás 
közben a legjobb elkerülni, hogy a víztartály tele legyen. Fordítsa a változtatható 
gőzszabályzót a minimális állásba. Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó tárcsán azt a 
beállítást, amely a legjobban megfelel a vasalni kívánt anyagnak. 
VIGYÁZAT: Ha a gőzölős vasalót hosszabb ideig használta, akkor forró. Ne töltse újra 
vízzel, amíg a gőzölős vasaló le nem hűl. 
 
GŐZKILÖVÉS 
A gőzkilövés funkció további gőzt biztosít a makacs ráncok eltávolításához. Kapcsolja 
ki a változtatható gőzszabályzót a min állásba. Nyomja meg erőteljesen a gőzgombot 
a gőzkitörés kiengedéséhez. 
MEGJEGYZÉS: A talpból való vízszivárgás elkerülése érdekében ne tartsa 
folyamatosan nyomva az erős gőzgombot, és várjon csaknem 5 másodpercet a 
nyomások között. 
 
FÜGGŐLEGES VASALÁS 
A gőzölő gomb időközönkénti megnyomásával függőlegesen is vasalhat (függöny, 
felakasztható ruha stb.) 
MEGJEGYZÉS: A talpból való vízszivárgás elkerülése érdekében ne tartsa 
folyamatosan nyomva erősen a gőzgombot, és várjon csaknem 5 másodpercet a 
nyomások között. 
 
AMIKOR BEFEJEZTE A VASALÁST 
Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a minimum állásba.  
Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. 
Állítsa a vasalót a saroktámaszra. 
 

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
Kéthetente javasolt az öntisztítás, ha a területen kemény vagy félkemény a víz, ha 
gyakori a készülék használata. A gőzölős vasaló tisztítása előtt győződjön meg arról, 
hogy ki van húzva az elektromos hálózatból, és teljesen kihűlt. Ne használjon súroló 
hatású tisztítószereket. 
A külső felületek tisztításához használjon nedves puha ruhát, és törölje szárazra. Ne 
használjon kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a felületet. 
A talp tisztítása: Ne használjon súrolókorongokat vagy durva tisztítószereket a talpon, 
mert ezek károsíthatják a felületet. Az égett maradványok eltávolításához vasaljon 
nedves ruhán, amíg a vas még forró. A vasalótalp tisztításához egyszerűen törölje le 
puha, nedves ruhával, majd törölje szárazra. 

 



 

 

 
Kérjük, vegye figyelembe: 
Ne használjon vegyi adalékanyagokat, illatosító anyagokat vagy vízkőoldó szereket. 
A fent említett előírások be nem tartása a garancia elvesztéséhez vezet. 

 

 

ÖNTISZTÍTÁS 
1. Töltse fel a víztartályt félig. 
2. Állítsa a hőmérsékletszabályozót a maximumra. 
3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba. 
4. Hagyja felmelegedni a vasalót, amíg a jelzőfény ki nem kapcsol. 
5. Húzza ki a hálózati csatlakozót. 
6. Tartsa vízszintesen a vasalót a mosogató fölé, és nyomja meg az Öntisztítás gombot. 
7. A vasaló forróvízzel és gőzzel együtt távolítja el a szennyeződéseket, vízkövet az 

alaplemez nyílásain keresztül. 
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. 

8. Ezután csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és melegítse fel, amíg a maradék víz 
el nem párolog. 

9. Nyomja meg még néhányszor az Öntisztítás gombot a szelep tisztításához. 
10. Húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja lehűlni a készüléket. 
11. Javasoljuk, hogy az öntisztítást legalább kéthetente/havonta végezze el használattól 

függően. 
Figyelem: A kiáramló gőz sérülést okozhat! 
 
Kérjük, vegye figyelembe: 
Ne használjon vegyi adalékanyagokat, illatosító anyagokat vagy vízkőoldó szereket. A fent 
említett előírások be nem tartása a garancia elvesztéséhez vezet. 



 

 

 

Anti-calc rendszer 
A víztartályban található speciális gyantaszűrő lágyítja a vizet és megakadályozza 
a vízkő lerakódását. Ennek ellenére az "anti-calc" patron nem tudja eltávolítani az 
összes olyan lerakódást, amely idővel természetesen keletkezik. A gyantaszűrő 
állandó és nem igényel cserét.  
Kérjük, vegye figyelembe: 
Ne használjon kémiai adalékanyagokat, illatosító anyagokat vagy vízkőoldó 
szereket. A fenti előírások be nem tartása a garancia elvesztéséhez vezet. 

Automatikus kikapcsolás 
Ez a gőzölős vasaló automatikus kikapcsoló rendszerrel van felszerelve. Ez 
megakadályozza a vasaló felmelegedését, ha a vasaló a talpán fekszik, és 
körülbelül 30 másodpercig nem mozdul el. Figyelmeztető hangjelzés hallható, és 
az automatikus kikapcsolási hőmérséklet/automatikus kikapcsolás ellenőrző lámpa 
villog. A vasaló nem melegszik fel. Az automatikus kikapcsolás funkció 
kikapcsolásához emelje fel a vasalót, és óvatosan mozgassa egyik oldalról a 
másikra. Az automatikus kikapcsolási hőmérséklet/automatikus kikapcsolás 
ellenőrző lámpája kialszik és a vasaló ismét felmelegszik. 
Ha a vasaló a talpán fekszik, és körülbelül 8 percig nem mozdul el, figyelmeztető 
hangjelzés hallható, és az automatikus kikapcsolás jelzőlámpája villogni fog. A 
vasaló nem melegszik fel. Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolásához 
emelje fel a vasalót, és óvatosan mozgassa egyik oldalról a másikra. Az 
automatikus kikapcsolás jelzőlámpái kialszanak, és a vasaló ismét felmelegszik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Hibaelhárítás 
 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

 
A talp nem 
melegszik, annak 
ellenére, hogy a 
vasaló be van 
kapcsolva. 

 
Csatlakozási probléma. 

Ellenőrizze a hálózati 
csatlakozó kábelét, 
csatlakozóját és az aljzatot. 

A hőmérséklet-szabályozó 
"min" helyzetben van. 

 
Válassza ki a megfelelő 
hőmérsékletet. 

 
A vasaló nem 
termel gőzt. 

 
Nincs elég víz a tartályban. 

 
Töltse fel a víztartályt. 

 
A gőzvezérlést nem gőz 
pozícióban választják ki. 

Állítsa be a gőzszabályozást 
a minimális gőz és a 
maximális gőz pozíciói 
között. 

A kiválasztott hőmérséklet 
alacsonyabb, mint a gőzzel 
való felhasználásra megadott 
hőmérséklet. 

 
Válasszon magasabb 
hőmérsékletet. 

A spray funkció nem 
működik. 

 
Nincs elég víz a tartályban. 

 
Töltse fel a víztartályt. 

 

A gőzsugár és a 
függőleges 
gőzsugár funkció 
nem működik. 

 
A gőzsugár funkciót nagyon 
gyakran használták   rövid 
időn belül. 

 
Helyezze a vasalót 
vízszintes helyzetbe, és 
várjon, mielőtt a gőzsugár 
funkciót használná. 

 
 A vasaló nem elég forró. 

Állítsa be a magasabb 
hőmérsékletet a gőzölő 
vasaláshoz. Helyezze a 
vasalót függőleges 
helyzetbe, és várjon, hogy a 
hőmérsékletjelző fény 
folyamatosan világítson. 

 
A vasaló szivárog. 

 

A hőmérséklet-beállítás túl 
alacsony ahhoz, hogy gőzt 
termeljen. 

 
A gőzválasztó gombot a  
helyzetre kell állítani, amíg a 
vasaló forróvá nem válik. 

A "Calc'nClean" rendszer 
nem záródik le megfelelően. 

 
Néhányszor működtesse a 
"Öntisztítás" gombot. 

 

Fehér csíkok jönnek 
át a talpon lévő 
lyukakon. 

A talpon lerakódott vízkő 
található, ami a gőzzel 
együtt távozik, ez okozza a 
csíkokat. 

Végezze el a tisztítási 
folyamatot.  Ne felejtse el 
legalább kéthetente 
megtenni. 

 
 



 

 

 
 
 
 

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA 
 

Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus eszközökről szóló 2012/19/EU, közismerten 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, azaz Elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló) irányelvnek, amely elektromos és elektronikus eszközök 
eltávolítására és újrafelhasználására vonatkozóan az Európai Unióban alkalmazandó 
jogszabályi kereteket szabja meg. Ne dobja a terméket hulladékgyűjtőbe! Keresse fel az 
önhöz legközelebb eső elektromos és elektronikus berendezéseket feldolgozó 
hulladékgyűjtő központot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

FORGALMAZÓ 
Eurowares Trading Kft. 
4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7. 
T.: 0652/526-281 
e.: info@eurowares.hu



 

 

 


