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Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a PHILCO márka termékét. Annak érdekében, hogy a készüléknek jó hasznát 

vegye, olvasson el fi gyelmesen minden utasítást ebben a felhasználói kézikönyvben.



1 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

HU

TARTALOM

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....................................................................................................................2

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA .............................................................................................................................................4

3. RÉSZ: ÖSSZESZERELÉS ...................................................................................................................................................... 6

4. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ............................................................................................................................ 6

5. RÉSZ: JAVÍTÁS ........................................................................................................................................................................ 6

6. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................................................................................7



2 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

HU

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, valamint 

csökkent fi zikai vagy szellemi képességű, illetve 

gyakorlatlan személyek csak akkor használhatják, ha 

felügyelet alatt vannak, vagy megismertették velük 

a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak 

az esetleges veszélyekkel. A tisztítást és a felhasználói 

karbantartást csak akkor végezhetik gyerekek, ha 

8 évesnél idősebbek, és megfelelő felügyelet alatt állnak. 

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fi atalabb 

gyerekektől.

• Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gratulálunk, hogy ezt a nagy teljesítményű és hasznos terméket választotta. Könnyű és profi  vasalást tesz 

lehetővé otthon. Megfelelő hőmérsékletű homogén gőz segítségével gyorsabban vasalhatja ki a lepedőket, 

törülközőket, farmereket stb. A vasaló hegyén lévő nyílások gőzáramot engednek ki, amely a legmakacsabb 

ráncokat is kiegyenesíti.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

 A nem megfelelő kezelés és használat a készülék meghibásodásához és a felhasználó sérüléséhez vezethet

 Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem vállalunk felelősséget a helytelen 

használatból és kezelésből eredő semmiféle kárért.

 Ne használja ezt a készüléket vízcsap, kád, mosdó, zuhany és más vizes tároló közelében.

Ne tegye a készüléket vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba. Ha a vasaló véletlenül vízbe esik, 

azonnal húzza ki a hálózatból, és ellenőriztesse szakszervizben. Soha ne dugja a kezét a vízbe, hogy 

a készüléket megmentse. Ezeknek a szabályoknak a fi gyelmen kívül hagyása áramütés veszélyét hordozza 

magában.

 Ne használja ezt a készüléket vizes kézzel, vagy ha a padló, illetve maga a készülék nedves.

Ne érjen a csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel.

 Ne használja a készüléket, ha leesett, más módon sérült, vagy megsérült a kábel vagy a csatlakozó. Sérülés 

esetén vigye el a készüléket szakszervizbe ellenőrzés és esetleges javítás céljából.

 Soha ne próbálja a készüléket maga megjavítani, különben áramütést szenvedhet. Ne vezesse a kábelt éles 

peremek mentén, és tartsa megfelelő távolságban a hőforrásoktól és a nyílt tűztől.

 Amikor kihúzza a csatlakozót a hálózati aljzatból, mindig a csatlakozót fogja meg, és azt húzza, soha ne 

a kábelt.
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 Győződjön meg róla, hogy a feszültség azon a helyen, ahol a vasalót használja, megfelel a termékcímkén 

feltüntetett feszültségnek.

 Ezt a készüléket nem professzionális használatra tervezték.

 Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, az ő szerelőjének vagy más szakképzett embernek kell kicserélnie, hogy 

ki lehessen zárni minden veszélyt.

 Működés közben a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

 Mielőtt vizet tölt a víztartályba, a készülék csatlakozóját ki kell húzni a hálózati aljzatból.

 A gyerekek nem ismerik fel, milyen veszélyt jelent, ha egy elektromos készüléket nem megfelelően 

használnak, ezért semmilyen elektromos készülék használatát ne engedélyezze nekik felügyelet nélkül.

 Ha már nem fogja a készüléket használni, a tisztítása előtt húzza ki a csatlakozóját a hálózati aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: A feltüntetett feszültség egész idő alatt jelen van, amíg a készülék csatlakoztatva van 

a hálózatba. Mielőtt kihúzza az aljzatból, kapcsolja ki a készüléket. Ne tartsa a készüléket a kábelnél fogva. 

Ne használjon hosszabbító kábelt.

 Ne használja a készüléket korróziós vagy robbanásveszélyes környezetben, hogy elkerülje a rövidzárlat 

vagy robbanás veszélyét.

 Nem eredeti tartozékok használata befolyásolhatja a készülék működését, és a jótállás elvesztéséhez 

vezethet.

 A hálózati aljzatba csatlakoztatott készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

 Mielőtt a vasalót az állványra teszi, győződjön meg róla, hogy a felület, amin az állvány van, stabil 

 Ne használja a vasalót, ha leesett a földre, láthatóan sérült vagy víz szökik belőle 

 Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek (beleértve 

a gyermekeket is), elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha nincsenek felügyelet alatt, 

vagy nem kaptak tájékoztatást a berendezés használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.

 A gyermekeknek állandóan felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játsszanak a készülékkel.

 Bekapcsoláskor vagy hűléskor tartsa a vasalót és kábelét a 8 évnél fi atalabb gyermekektől távol.

FONTOS

-  Az üzemelés során a vasaló és a vízmelegítő nagyon magas hőmérsékletet ér el, ezért legyen nagyon 

óvatos, nehogy megégesse magát. Ne érjen hozzá a vasaló forró fémrészeihez.

- Mielőtt elteszi vagy tisztítja, húzza ki a készüléket a hálózatból, és várja meg, míg teljesen kihűl.

- Ne használja ezt a készüléket a szabadban.

- Ne használja ezt a készüléket függönyök, bútorok vagy más gyúlékony tárgyak közelében.

- Figyelmeztetés: a gőz nagyon forró, égési sérülést okozhat. Soha ne irányítsa a gőzáramot személyekre, 

állatokra, mert megsérülhetnek vagy megéghetnek.

- A vízmelegítő töltésére csak csapvizet vagy ionmentes vizet használjon. Az egyéb folyadékok árthatnak 

az alkatrészeknek és a tömítéseknek, és a termékre vonatkozó jótállás elvesztésével járnak. Ne töltsön 

a vízmelegítőbe túl sok vizet.

- Ne tegyen a vízmelegítőbe egyéb folyadékot vagy egyéb anyagot ill. adalékot.

- Ha a fedél nem nyílik könnyen, ne próbálja kinyitni.

-   A vasalót mindig egyenes és stabil hőálló felületre helyezze.

- A csőre ne tegyen terhelést, és ne próbálja megnyomni.

- Ne tekerje a kábelt a készülék köré.

- Gondosan ellenőrizze, hogy a vasaló beállításai és hőmérséklete megfelelnek-e a vasalt anyag címkéjén 

feltüntetett adatoknak.

-   A vasalót mindig a vízmelegítőn levő alapzatra állítsa, ne hagyja se a textílián, se más helyen.
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2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

9.

13.

14.

15.

1. Gőzgomb 9. Gőz rendelkezésre állását jelző indikátor

2. Gőzkioldó 10. Alacsony vízszint indikátor

3. Hőmérsékletszabályzó forgatható kapcsoló 11. Gőzbeállító kapcsoló

4. Vasaló 12. Kapcsoló

5. Alapzat 13. A vízbevezetés fedele

6. Az öntisztító fedele 14. Víztartály

7. Csatlakozókábel 15. A víztartály doboza

8. Tápkábel
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Néhány modell esetében a gőzgomb vagy a gőzkioldó különbözhet; a termék kezelése azonos.

Gőzgomb

Gőzkioldó

a)  A készüléket stabil és hőálló felületre helyezze

b) Nyissa ki a tartályt

c) Töltse meg csapvízzel vagy ionmentes vízzel. A tartály űrtartalma 1,6 liter.  

d) Dugja be a csatlakozót a hálózati aljzatba, és kapcsolja be.

e) Várjon, amíg ki nem gyullad a vízmelegítő működését jelző indikátor.

f) Kapcsolja be a vasalót a vasaló kapcsolójával, amely kigyullad; vele együtt kigyullad a vasaló üzemelését 

jelző indikátor is.

g) Állítsa be a hőmérsékletszabályzó forgatható kapcsolót a vasalt anyagnak megfelelő fokozatra.

MEGJEGYZÉS: 

Ha gőzzel akar vasalni, javasoljuk, hogy a hőmérsékletszabályzó forgatható kapcsolót MAX fokozatra állítsa.

Miután a vasaló üzemelését jelző indikátor kialszik, a készülék használatra kész.

 

MEGJEGYZÉS: 

Az üzemelés teljes időtartama alatt a vasaló üzemelését jelző indikátor rendszertelen időközönként 

be- és kikapcsol – ez a viselkedés teljesen normális.

h) A gőz áramát a gőzbeállító forgatható kapcsolóval módosíthatja. Gőzáram kiengedéséhez nyomja meg 

a gőzkioldót. A folyamatos gőzáramhoz használja a gőzgombot. Ha a gőzáram abbamarad, annak valószínű 

oka, hogy nincs elég víz a tartályban. Hogy folytathassa a vasalást, kövesse a „VÍZ BETÖLTÉSE MŰKÖDÉS 

KÖZBEN” fejezet utasításait

Anyagok gőzölése

Cselekedjen az „UTASÍTÁSOK” rész (a) - (h) pontjai szerint

Helyezze a vasalót függőlegesen legalább 20-30 cm távolságba a függönytől vagy anyagtól, és nyomja meg 

a gőzgombot – ezután körkörös mozdulatokkal gőzölje az anyagot.

MEGJEGYZÉS: 

Figyelmesen ellenőrizze, hogy a ruha címkéjén lévő utasítások lehetővé teszik-e ezt a módszert. A vasaló 

víztartályának kapacitása rendkívül nagy, ezért sokáig lehet használni. Ha a vasalás során nincs elég víz, 

megszólal egy hangjelzés (ez a hang 30 másodpercig szól); a víztartályt könnyen kiveheti, és kényelmesen 

megtöltheti.
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Száraz vasalás (gőz nélkül)

a) A készüléket stabil és hőálló felületre helyezze

b) Kapcsolja be a vasalót a vasaló kapcsolójával, amely kigyullad; vele együtt kigyullad a vasaló üzemelését 

jelző indikátor is.

c) Állítsa be a hőmérsékletszabályzó forgatható kapcsolót a vasalt anyagnak megfelelő fokozatra.

d) Miután a vasaló üzemelését jelző indikátor kialszik, a vasaló használatra kész

3. RÉSZ: ÖSSZESZERELÉS

Vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítsa el a csomagolást. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében 

a vasaló és a fal, ill. más tárgyak között 15 cm távolság legyen mind oldalt, mind hátul.

4. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Miután kihúzta a készüléket a hálózati aljzatból, várja meg, míg teljesen kihűl, majd nedves ronggyal tisztítsa 

meg. Ne használjon semmilyen tisztítószert, csak langyos vízzel megnedvesített puha rongyot. Tegye vissza 

a vasalót függőlegesen egy száraz és tiszta helyre. 

Megjegyzés: A vízkőképződés eredményeképpen kialakuló hibák és sérülések javítására nem vonatkozik 

a jótállás.

5. RÉSZ: JAVÍTÁS

VIGYÁZAT: 

Ezt a készüléket csak szakszervizek szakképzett szerelői javíthatják.
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6. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK

MODELL: PHSS 4516

Névleges feszültség 230-240 V, 50/60 Hz

Névleges fogyasztás 2150 W

A vízmelegítő teljesítménye 1350 W

A vasaló teljesítménye 800 W

Energiatakarékossági funkció Nincs
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a  jelzés a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 

elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A  megfelelő megsemmisítéshez és 

újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai 

országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. 

A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti 

erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 

környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A  további részletekről a helyi önkormányzati 

hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő 

megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást 

eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a  jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a  terméket, a  megfelelő 

megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló 

irányelveivel.

Változtatások a  szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek, 

minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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