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FIER DE CĂLCAT CERAMIC CU ABUR 2400W CHINO 

 
Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție informațiile de mai jos și manualul de utilizare și păstrați-l 
pentru consultări ulterioare. 
 
INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A 
DISPOZITIVULUI: 

1. Pe perioada garanției este recomandat să păstrați ambalajul original și dovada achiziției, 
pentru garanție. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original. 

2. Înainte de prima utilizare, scoateți ambalajul și tot ce este în interior. 
3. Nu atingeți dispozitivul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză. 
4. Nu utilizați dispozitivul niciodată lângă o cadă de baie, cabină de duș sau piscină. 
5. Nu depozitați aparatul în locuri unde ar putea intra în contact cu apa. 
6. Dispozitivul trebuie deconectat de la priză imediat după utilizare. 
7. Deconectați dispozitivul de la priză în timpul curățării. 
8. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce funcționează. 
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot utiliza produsul doar dacă sunt 

supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 
10. Dispozitivul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copii. Dispozitivul nu este o jucărie. 
11. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu 

cea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați dispozitivul la priză. 
13. Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate împreună cu produsul și care nu sunt 

recomandate de producător. 
14. Deconectați dispozitivul de la priză, trăgând de ștecher, nu de cablu. 
15. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Acestea trebuie schimbate 

sau reparate la un service autorizat. Dacă încercați să le reparați singur pe perioada garanției, 
aceasta se va pierde. 

16. Dacă orice componentă este deteriorată, pentru a evita orice pericol, aceasta trebuie înlocuită 
de producător sau de un tehnician service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate doar de 
personal calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la accidentarea utilizatorului. 
Pentru orice defecțiune, contactați un service autorizat. 

17. Nu depozitați și nu puneți dispozitivul, accesoriile și cablul acestuia în apropierea suprafețelor 
calde. 

18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea dispozitivului. 
19. Dispozitivul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în 

exterior. 
20. Păstrați-l într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui. 
21. Nu puneți dispozitivul, în timp ce funcționează, pe suprafețe de metal sau pe pervaze. 
22. Nu atingeți dispozitivul, în timp ce funcționează, cu mâinile ude. 
23. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea 

necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor acestuia. 
24. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească complet. 
25. Dispozitivul atinge o temperatură mare. Este nevoie de o atenție suplimentară în timpul 

utilizării. 
26. Nu atingeți talpa călcătorului în timpul utilizării și imediat după utilizare. 
27. Aparatul produce aburi la temperaturi ridicate. Utilizați-l cu atenție. 
28. Aparatul trebuie utilizat pe o suprafață fermă. 
29. Înainte de a umple rezervorul cu apă, ștecherul trebuie deconectat de la priză. 
30. Gura de intrare pentru umplerea rezervorului cu apă nu trebuie deschisă în timpul utilizării 

aparatului. 
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31. Aparatul nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos, are urme vizibile de deteriorare sau dacă 
curge apă din el. 

32. Rezervorul de apă trebuie golit după călcare. 
33. Trebuie să aveți grijă când călcați în apropierea copiilor. Nu îi lăsați să atingă aparatul în timpul 

funcționării. 
34. Este interzis să călcați haine sau materiale pe oameni sau animale. 
35. Nu pulverizați aburi direct pe oameni sau animale. 

 
ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni pot duce la deteriorarea produsului sau la punerea în 
pericol a sănătății! 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

1. Talpă ceramică 
2. Gură de alimentare cu apă 
3. Comutator control abur; (1), (2), 

(3) aburul este activat; (4) aburul 
este dezactivat 

4. Buton jet de abur 
5. Buton pulverizare 
6. Pulverizator 
7. Rezervor de apă 
8. Nivel maxim de umplere cu apă 
9. Indicator temperatură 
10. Buton control temperatură 
11. Indicator de reglare a butonului 

de temperatură 
12. Buton auto-curățare 

 
ÎNAINTE DE UTILIZARE 
ATENȚIE! În timpul primei utilizări este posibil să iasă fum. Acest lucru este normal și nu se 
datorează unei defecțiuni ale aplicației. Fumul ar trebui să dispară după puțin timp. Dacă acesta nu 
dispare, deconectați imediat produsul de la priză. 

1. Îndepărtați foliile de protecție sau autocolantele de pe talpa ceramică și de pe carcasă. 
2. Desfaceți cablul complet îaninte de a utiliza aparatul. 
3. Umpleți aparatul cu apă folosind recipientul furnizat. 
4. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă talpa ceramică. 
5. Conectați întotdeauna aparatul la priză cu pământare (doar AC) la tensiunea specificată pe 

plăcuța aparatului. 
6. Nu utilizați un prelungitor fără pământare! 
7. Nu introduceți alt lichid în rezervorul pentru apă (7) cum ar fi: parfum, apă parfumată, oțet – 

acesta ar putea deteriora grav aparatul. 
8. Nu străngeți cablul de alimentare dacă aparatul nu s-a răcit complet. 
9. Nu deșurubați și nu dezasamblați aparatul. 
10. Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control de la distanță. 
11. După ce ați terminat de călcat sau dacă aparatul nu este utilizat pentru puțin timp, Butonul de 

control al temperaturii (10) trebuie setat în poziția ”MIN”. Iar comutatorul pentru aburi (3) – în 
poziția (4). 

12. Utilizați funcția de auto-curățare (12) cel puțin o dată la două săptămâni; frecvența de utilizare 
a acestei funcții depinde de duritatea apei. 

 
UMPLEREA APARATULUI CU APĂ 
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 Utilizați apă proaspătă demineralizată sau apă distilată de fiecare dată pentru a obține cel mai 
bun rezultat. 

 Aparatul trebuie deconectat de la priză. 

 Puneți-l în poziție verticală. 

 Deschideți capacul rezervorului pentru apă. 

 Umpleți rezervorul pentru apă fără a depăși nivelul maxim marcat. Pentru a face acest lucru, 
utilizați recipientul de măsurat furnizat. 

 
CĂLCAREA USCATĂ 

1. Puneți aparatul în poziție verticală. 
2. Setați comutatorul pentru aburi (3) în poziția (4). 
3. Conectați aparatul la priză. 
4. Setați temperatura dorită la indicatorul de reglare a butonului de temperatură (11) localizat pe 

carcasă rotind butonul de control al temperaturii (10) în poziția dorită: 
• - material sintetic, plastic (acril, nailon, poliamidă, poliester) 
•• - mătase, lână 
••• - bumbac, in 
Dacă nu știți tipul materialului, verificați temperatura aparatului pe o perțiune de haină care nu se 
vede când este purtată. 
Începeți să călcați prima dată materiale care necesită o temperatură mai mică. 

5. În momentul setării temperaturii, indicatorul de temperatură (9) va lumina. 
6. Când indicatorul (9) se stinge, înseamnă că aparatul a ajuns la temperatura setată și poate fi 

utilizat. 
 
CĂLCAREA CU ABURI 

 Umpleți rezervorul (7) cu apă. 
 Comutatorul de control al temperaturii (10) trebuie setat în poziția  •• - mătase, lână sau 

••• - bumbac, in. 
 Setați comutatorul pentru control al aburilor (3) în poziția (1), (2), (3). 
 Conectați aparatul la priză. 
 Indicatorul de temperatură (9) va lumina. 
 Începeți să călcați. Aburul va ieși când aparatul este în poziție orizontală. 
 După ce ați călcat cu aburi, setați comutatorul pentru control al aburilor (3) în poziția (4). 

 
CÂND AȚI TERMINAT DE CĂLCAT 

1. Puneți aparatul în poziție verticală. 
2. Deconectați-l de la priză. 
3. Lăsați-l să se răcească. 
4. Turnați apa rămasă în rezervor (7). 

 
FUNCȚIA ANTIPICURARE 
Această funcție previne automat scurgerile de apă prin orificiile pentru aburi atunci când aparatul este 
setat la o temperatură prea scăzută. 
 
FUNCȚIA ANTICALCAR 
Această funcție previne depunderea și extragerea calcarului care s-a depus în timpul călcării cu aburi. 
 
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
Dacă aparatul este curățat în mod corespunzător și în mod regulat, este garantată utilizarea în 
siguranță și prelungește durata de viață. Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul, deconectați-
l de la priză și lăsați-l să se răcească. Placa de ceramică trebuie să fie rece. 



Manual de utilizare ESP-EHI009 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a SC LECHPOL ELECTRONIC  SRL (B-dul Republicii nr. 5, Reșița, România) .  Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace necesită în prealabil aprobarea scrisă a companiei. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale 
produsului la data elaborării manualului.  © 2019 SC LECHPOL ELECTRONIC  SRL (ediția în limba română) Toate drepturile rezervate 

pag. 4 

1. Talpa ceramică și carcasa trebuie șterse cu un material textil umed. 
2. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi pentru curățare. 
3. Nu utilizați oțet, clor sau alte chimicale. 
4. Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide. 

 
Auto-curățare / funcția de auto-curățare (12) 
Este utilizată pentru a îndepărta impuritățile care se blochează în orificiile din talpa ceramică. Trebuie 
să utilizați această funcție o dată la două săptămâni. Dacă apa este foarte dură, trebuie curățat mai 
frecvent. 

1. Aparatul trenui oprit și setat în poziția (4). 
2. Umpleți rezervorul pentru apă (7) cu apă curată, rece. Nu introduceți niciodată oțet, acid citric 

sau orice alt decalcifiant în rezervor (7). 
3. Setați comutatorul pentru control al temperaturii (10) în poziția ••• . 
4. Conectați dispozitivul la priză. Indicatorul (9) va lumina iar aparatul va începe să se 

încălzeasacă. 
5. Când indicatorul de temperatură (9) se stinge, deconectați aparatul de la priză. 
6. Țineți aparatul în poziție orizontală deasupra chiuvetei, apăsați și țineți apăsat butonul (12) și 

scuturați ușor aparatul. 
7. Repetați acest pas până când apa iese din aparat și toate impuritățile și calcarul sunt eliminate. 

 
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 

1. Lăsați aparatul să se răcească. 
2. Goliți rezervorul de apă. 
3. Înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. 
4. Aparatul (când este gol) trebuie depozitat în poziție verticală pe o suprafață stabilă, într-un loc 

bine ventilat, departe de copii. 
5. În timpul transportului, este recomandat sî puneți aparatul în ambalajul original pentru a-l 

proteja de șocuri și vibrații. 
 
SPECIFICAȚII  
Putere max.: 2000 - 2400W 
220-240V; 50/60Hz 
Lugime cablu:  aprox. 150 cm 
 

 
SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL. 

 
RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  


