
 

   
 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI 
MODEL: R-332 

 
 

 
DESCRIERE COMPONENTE: 

1. Orificiu stropire 
2. Orificiu umplere apa 
3. Buton control abur 
4. Buton jet de abur 
5. Buton stropire 
6. Disc control temperatura 
7. Cordon de alimentare 
8. Rezervor apa transparent 
9. Nivel apa maxim 
10. Talpa ceramica 

IMPORTANT 
●Asigurati-va ca voltajul aparatului corespunde cu cel al prizei dvs.  
●Fierul trebuie oprit inainte de conectarea sau deconectarea de la priza.  
●Nu trageti de cordon pentru a deconecta de la priza; trageti de stecher.  
●Nu utilizati aparatul daca este deteriorat in vreun fel.  
●Daca plecati, chiar si pentru o perioada scurta, deconectati fierul de la priza.  
●Raniri pot avea loc de la atingerea componentelor metalice fierbinti, apa fierbinte sau 
abur.  
●Nu scufundati fierul in apa.  
●Puneti fierul pe o suprafata plata, cand intrerupeti calcatul sau dupa utilizare.  
●Cordonul nu trebuie sa atinga talpa cand este fierbinte.  
●Cand folositi fierul pentru prima data, testati-l pe o bucata de material pentru a va asigura 
ca talpa si rezervorul de apa sunt curate.  
●Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati 
psihice scazute sau fara experienta, fara a fi supravegheate de catre o persoana 
responsabila de siguranta lor.  
●Copiii trebuiesc supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.  
●Fierul trebuie utilizat pe o suprafata stabila.  
●Cand puneti fierul pe calcai, asigurati-va ca suprafata este stabila.  



 

●Fierul nu trebuie utilizat daca a fost scapat, sau daca prezinta semne vizibile de 
deteriorare sau daca curge.  
●Daca cordonul este de deteriorate, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.  

 
 
 
UMPLEREA CU APA  
Asigurati-va ca fierul este deconectat de la priza.  

Rotiti butonul de control abur la pozitia “ ” 
Umpleti cu apa prin orificiul de umplere. (nu depasiti nivelul maxim de pe rezervor.) 
 
SETAREA TEMPERATURII 
**Sinthetic-matase 
**Lana 
***Bumbac~in 
-   Puneti fierul in pozitie verticala.  
-   Setati discul de control al temperaturii la temperatura de calcare.  
-   Conectati la priza.   
-   Dup ace ledul indicator se stinge si se reaprinde, puteti incepe calcarea. Se vas tinge 

din cand in cand in timpul calcarii.  
CALCAREA CU ABUR 
●Setati discul de control la pozitia ** pentru abur moderal si la pozitia *** pentru abur 
maxim. Cu fiarele de calcat conventionale, apa se poate scurge din talpa daca o 
temperature prea mica a fost selectata.  
●Asigurati-va ca exista apa suficienta in rezervor.  
﹣    Puneti fierul pe calcai.  

﹣    Conectati la priza.  

﹣    Asteptati pana ce ledul indicator se va stinge si se va reaprinde.  

﹣    Folositi butonul pentru abur pentru a ajusta aburul.  

 
JET DE ABUR 
●Prin apasarea butonului un abur intens este scos prin talpa.  

  ●Pentru a preveni scurgerea apei prin talpa ceramica, nu lasati butonul de 
abur apasat mai mult de 5 secunde.    

SETARE STROPIRE 
●La orice temperatura, prin apasarea butonului de stropire de cateva ori, rufele pot fi 
umezite.  
●Asigurati-va ca exista apa suficienta in rezervor.  
CALCAREA USCATA 

●Rotiti butonul de abur la pozitia “ ”(=fara abur). 
DEPOZITARE 
●Deconectati de la priza.  
●Turnati apa ramasa in rezervor.  
●Setati butonul de abur la pozitia fara abur.   
●Puneti fierul in pozitie vertical si lasati-l sa se raceasca.  
AUTO-CURATARE 

  Functia de auto-curatare este pentru a curata talpa dupa utilizarea fierului timp de aprox. 



 

6 luni.  
●Umpleti fierul si conectati la priza.  

●Cand temperatura ajunge la MAX, apasati si rotiti butonul de abur de la semnul “ ” la 

“ ” ,apoi scoateti butonul de auto-curatare pentru 1 minut, apoi repuneti-l in pozitie.  
●Conectati la priza pentru a usca talpa.  

●Utilizati functia de auto-curatare cu atentie si deasupra unui bazin. Apa 

fierbinte este aruncata din fier si poate stropi utilizatorul daca nu este atent.  

CURATARE 
●Inainte de curatarea fierului, asigurati-va ca este deconectat de la priza si ca s-a racit 
complet.  
●Depunerile de pe talpa pot fi indepartate cu o carpa inmuiata in solutie otet/apa.  
●Nu utilizati produse abrazive pe talpa.  
●Mentineti talpa nezgariata. Evitati contactul cu obiectele dure din metal.  
 
 
      

 

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A 

PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni 

deseurilor menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui 

dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor 

consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge 

din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea 

materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si 

resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat 

cu o lada de gunoi incercuita. 

 


