
SZÁRAZ VASALÓ
FS-210

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.
A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-

ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 1000-1350 W

Érintésvédelmi osztály: I.

Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Europa Kft. 6723 Szeged,
Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.trendibolt.hu - E-mail: info@trendibolt.hu

Vasalási útmutató
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Egyenes háttal vasaljon! A vasalódeszka magasságát állítsa be úgy, hogy
a vasaló markolata a könyökével egy vonalban legyen.
Ha jól állította be a vasaló hőmérsékletét, nincs szüksége erőkifejtésre
vasalás közben.
A ruhákat benedvesítve a legcélszerűbb vasalni.

Helyeze a vasalót függőleges helyzetbe!
A hőmérséklet szabályzó tárcsát állítsa a legalacsonyabb fokozatra!
Áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból!
Hagyja hülni a vasalót legalább 30 percig!
A hálózati kábelt csak akkor tekeje össze, ha a készülék kihült!
A készüléket olyan helyen tároljuk, hogy ne érje a vasalótalpat semmilyen
sérülés!

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, és hagyja teljesen
kihülni a készüléket!
A készülék nedves ruhával tisztítható.

A vasalás végeztével

Tisztítás

Figyelem!
Mindig húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból, amikor nem
használja a vasalót!
Ha a hálózati kábel megsérül, vegye fel a kapcsolatot
kereskedőjével vagy egy illetékes szervízzel!
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Biztonsági Tudnivalók

Fontos:

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a
biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt
figyelmessen olvassa el a használati útmutatót.

Ha a készüléken vagy a hálózati kábelen sérülést észlel, ne használja azt!
Égési sérülést okozhat a forró vasalótalp, a készüléket olyan helyre
helyezze, ahol gyerekeinek nincs lehetősége hozzáférni.
A hálózati kábel nem szabad, hogy érintkezzen a forró vasalótalp
felületével.
A vasaló soha ne érintkezzen vízzel!
Ha használat közben leteszi a vasalót, illetve miután befejezte a vasalást,
mindig a hátulján található lapos felületre állítva tegye a vasalót.
Ha a készüléket nem használja, – még ha rövid időre is - húzza ki a kábelt
a hálózatból!
A vasaló munkafelülete száraz legyen, ne érintkezzen fém részekkel.
A vasaló valamely részei meg vannak zsírozva, így az első használatkor
égett szagot érezhet, ez rövid időn belül elillan.
A készüléket felügyelet nélkül soha ne hagyja bekapcsolva!
Amennyiben a hálózati kábel sérült, azt csak eredeti kábellel
helyettesíthető.
A csomagolószer, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől
fulladás veszélye miatt távol tartandó!

Hogy a biztosíték kisülését, a vasalót lehetőleg ne használja azon az
áramkörön (fázison), amelyen másik hasonló nagy fogyasztó van (pl: bojler,
sütő, stb.).

Ha hosszabító kábelt használ, ez legyen 10A minőségű! Ha a hosszabbító
nem képes 10A áramot átvinni, könnyen átmelegedhet és leéghet. Figyeljen
oda, hogy vasalás közben senki ne rántsa meg a hosszabítót!
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1 Hőmérsékletszabályozó tárcsa

2 Vasalótalp

3 Hőmérsékletjelző lámpa

4 Hálózati kábel

A vasaló használata
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Ha a vasalandó anyagban más érzékeny textilanyag van, alacsony
hőfokon ajáljuk a vasalást.

álogassa ki a
vasalandó ruhákat anyagminőség szerint (pamut, gyapjú).
A vasaló gyorsabban melegszik, mint ahogy kihül, ezért a vasalást kezdje
olyan ruhaanyaggal, amely alacsonyabb hőfokot igényel (pl: műszál), majd
a folytassa a magasabb hőfokot igénylőkkel (pl: pamut, len).
Ha a ruhaanyag több féle textilanyagból áll össze (pl: 60% műszál és 40 %
pamut) vasaljon a gyengébb hőfokot igénylő anyag fokozatán.
Amennyiben nem ismert a vasalandó anyag összetétele, kezdje

vasalást, majd fokozatosan emelje a hőfokot megfelelő
magasra.
A bársony és hasonló felületű anyagokat

ha erősen nyomjuk a vasaló talprészét,
.

A szintetikus anyagokhoz és a selyemhez ne használjon sprayt, és a
fénylő foltok elkerülése érdekében, ezeket a visszáján vasalja.

A vasalás megfelelő hőfokának kiválasztása miatt v

alacsony
hőmérsékleten a

óvatos mozdulatokkal vasaljuk
azt, mert gyorsan fénylő felületet
kapnak

Jelölés Az anyag fajtája A hőmérséklet-szabályozó beállítása

műszálas anyagok alacsony hőmérséklet

selyem, gyapjú közepes hőmérséklet

pamut, vászon magas hőmérséklet

Nem vasalható anyag!

Hőmérsékletszabályozás
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A hőmérséklet szabályzó tárcsa segítségével állítsa be a vasaló hőfokát a
fenti utasítások, vagy a vasalandó ruha anyagösszetétele alapján a kívánt
fokozatra.
A kábel végét csatlakoztassa a fali aljzatba.
A hőmérséklet jelző lámpa addig világít, míg a vasaló melegszik. Amikor
elérte a megfelelő hőfokot, kialszik, majd később - amikor a vasaló újra
melegíteni kezd - ismét kigyullad.
Ha a hőmérséklet szabályzó tárcsával kisebb hőfokot állít be, mint
amilyennel vasalt, várjon egy kicsit, amíg a vasaló lehül és újra melegíteni
kezd.
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5 Hálózati kábelt védő
mozgó huzat


