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Vertikális gőzölős vasaló 
Használati útmutató 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket. Használatba vétel előtt, kérjük, olvassa el 
figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. 

A vasaló gőzölős eljárással működik. Gyorsan, egyszerűen és kényelmesen távolítja el a 
gyűrődéseket, ráncokat a ruhákból vagy más anyagokból. Felfrissíti és eltávolítja a 
kellemetlen szagokat a ruhákból. A vasaló minden anyaghoz ideális. Kivitelezésének 
köszönetben a felakasztott függönyöket és a vállfára akasztott ruhákat is kivasalhatja vele. 

A vasaló elektromos készülék, ezért használata közben mindig tartsa be az alábbi biztonsági 
útmutatásokat: 

• a készüléket gyermekektől elzárva tárolja 

• soha ne használja a vasalót üres víztartállyal 

• a készüléket soha ne érintse meg nedves kézzel 

• a kefés kiegészítőket csak akkor helyezze fel a vasalóra, ha az megfelelően lehűlt 

• minden használat után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. 

• soha ne próbálja levenni a kefés kiegészítőt a vasaló felületéről működtetés közben 
vagy amíg a készülék forró 

• kizárólag a készlet részét képező eredeti tartozékokat használja 

• soha ne irányítsa a vasalót más személyek, állatok vagy növények felé, a forró gőz 
súlyos égési sérüléseket okozhat 

• az esetleges sérülések és anyagi károk elkerülése végett soha ne hagyja a bekapcsolt 
készüléket a padlón vagy bármely más felületen 

• védje a kábelt víz és egyéb nedvesség hatásától 

• ne csatlakoztasson a fali aljzathoz egyidejűleg más elektromos készüléket 

• ne használja a vasalót, ha a gőz a vasalófelületen kívül máshonnét is kiáramlik 

• ne végezzen a készüléken saját kezűleg javításokat, átalakításokat. A szükséges 
javításokat mindig szakszervizben végeztesse. 

• a vasaló kizárólag beltéri használatra alkalmas 

• védje a kábelt a forró felületekkel való érintkezéstől 

• ne rakjon a vasalóra semmilyen tárgyat 

• a biztonságos használat érdekében a készüléket nem használhatják gyermekek és olyan 
személyek, akiket bármilyen fizikai vagy mentális betegség gátol abban, hogy a 
készüléket biztonságosan és rendeltetésszerűen használni tudják 
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• gondoskodjon róla, hogy a készülék elektromos részeit ne érje víz 

• a vasalót kizárólag az útmutatónak megfelelően használja 
  

A készlet részei 

1. víztartály 

2. víztartály zárókupakja 

3. kontrollégő 

4. párakieresztő gomb  

5. fogantyú 

6. elektromos kábel 

7. mérőpohár 

8. tisztító kefe 

9. kefe a pöszmék, bolyhok eltávolítására 

10. feltét a por eltávolítására 

11. kefekioldó gomb  
 

Előkészítés 

1. A tartozékok felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy kikapcsolt állapotban legyen, 
és a vasaló kábelét húzza ki a fali aljzatból. A tartozékok felhelyezése és cseréje előtt 
várja meg, hogy a vasaló teljesen lehűljön. Saját biztonsága érdekében a felhelyezéskor 
használjon hőálló kesztyűt. 

2. Válassza ki az aktuális feladatnak megfelelő 
kiegészítőt. A vasaló különféle anyagok 
vasalására alkalmas: vászon, gyapjú, pamut, 
selyem, szintetikus. Válassza a pöszmék és 
bolyhok eltávolítására szolgáló vagy a por 
eltávolítására alkalmas kefét. A kiegészítők 
cseréjéhez nyomja meg a kioldó gombot és 
vegye le a kiegészítőt. Helyezze fel az új 
tartozékot az alapegységre. 
 

Feltöltés vízzel 

A víz betöltése előtt ellenőrizze, hogy a készülék 
kikapcsolt állapotban legyen, és ne legyen áram alatt. 
Soha ne használja a vasalót víz nélkül! 

1. Töltse meg a mérőpoharat vízzel - kb. 100 ml 
vízzel (max. a jelzésig) 

2. Nyissa ki a víztartályt, és óvatosan töltse fel vízzel 
a mérőpohár segítségével. Vigyázzon, ne töltse túl! Zárja vissza a tartályt. 
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3. A tartály újratöltése előtt nyomja meg a gőzkieresztő gombot - így meggyőződhet róla, 
hogy a tartály tényleg kiürült-e.  

4. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a vasaló megfelelően lehűlt-e és a víztartályt ürítse ki. 

 
Használat 

• Az anyagnak megfelelően válassza ki a kefés feltétet és helyezze fel a vasalóra 

• Töltse fel a víztartályt vízzel. 

• Csatlakoztassa a vasalót a fali aljzathoz, a zöld kontrollégő ekkor világítani kezd. 

• Várjon kb. egy percet, míg a vasaló felforrósodik, és a kontrollégő kialszik. Nyomja meg 
a gőzkieresztő gombot. A gőzkieresztő gombot csak akkor nyomja meg, ha a melegítést 
jelző piros kontrollégő nem világít. A gőzkieresztő gombot ne tartsa folyamatosan 
lenyomva - ezzel csökken a vasaló hőmérséklete és a gőznyomás. 

• A forró gőz hatását először próbálja ki a vasalandó anyag valamely félreeső részén 

• A hatékony eredmény érdekében finoman vasalja át az anyagot függőleges és vízszintes 
irányban is, miközben tartsa lenyomva a gőzkieresztő gombot. 

• Ha a víztartály kiürült, várja meg, míg a vasaló lehűl, majd töltse fel újra vízzel a tartályt. 
Soha ne használja a vasalót üres víztartállyal! 

• A vasaló működése közben időnként felvillan, majd kialszik a kontrollégő. Az égő addig 
világít, amíg a vasaló melegszik. Amikor eléri a megfelelő hőfokot, kialszik, majd amikor 
a vasaló újra melegíteni kezd, ismét kigyullad. 

Minden használat után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. 

 
Javaslatok / Tippek 

• Bizonyos anyagokat a visszájára fordítva kell vasalni. 

• A nadrágok vasalását mindig a nadrágszárak aljánál kezdje. 

• Simítsa ki a ráncokat és haladjon át a vasalóval a ruha teljes felületén 

• A vasaló nem távolítja el a ruhába száradt foltokat. 

• A vasaló különféle anyagok vasalására alkalmas: vászon, gyapjú, pamut, selyem, 
szintetikus. Mindig ellenőrizze az anyag címkéjén, hogy milyen hőfokon vasalható. 
Bizonyos fajta anyagok esetében, mint pl. bőr, bársony stb. nem javasolt a gőzölős 
vasalás. 

• Ha nem biztos valamilyen ruhadarab vasalását illetően, javasoljuk, hogy először egy 
félreeső helyen próbálja ki a vasalót. 
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Tisztítás és karbantartás 

• Minden használat után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. 

• Várja meg, míg a vasaló megfelelően lehűl, ez nagyjából 15 perc, majd öntse ki a 
tartályból a vizet. 

• A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a vasaló teljesen lehűlt. Az 
ásványi lerakódások eltávolításához használjon szűrt, desztillált vagy sima csapvizet, 
valamint a készlet részét képező tisztító kefét. 

• A vasalót száraz, biztonságos helyen tárolja. 

• Soha ne töltse fel illatszerekkel, vegyszerekkel, tisztítószerekkel, sóval vagy 
színezőanyagokkal a tartályt. Ezek rendkívül gyúlékonyak, és égési sérüléseket vagy 
egyéb súlyos baleseteket okozhatnak. 

• A tartály feltöltéséhez mindig desztillált vizet használjon, így elkerülhető az ásványi 
anyagok lerakódása. 

 
Ásványi lerakódások eltávolítása 

Az ásványi lerakódások eltávolításához használjon szűrt, desztillált vagy sima csapvizet. A 
lerakódásokat ajánlott havonta egy alkalommal eltávolítani. 

• húzza ki a vasalót a fali aljzatból 

• állítson össze 50% ecet / 50% víz arányú keveréket 

• töltse fel vele a tartályt 

• kapcsolja be 40 percre a vasalót és szükség esetén töltse újra a tartályt 

• ezután a tartályt öblítse ki tiszta vízzel. Egészen addig ismételje meg az öblítést, amíg az 
ecetszag teljesen eltűnik.  
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