
 

 

 

 

 

FIER DE CALCAT CU ABUR 

R-344 

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT 

 
Instructiuni de siguranta importante 

 

Cititi cu atentie manualul de instructiuni si pastrati-le pentru o verificare ulterioara.  

Inainte de pornire, verificati daca voltajul indicat pe eticheta produsului corespunde cu cel al 

prizei dvs.  

Exclusiv pentru uz casnic. Nu utilizati in scopuri industrial. Utilizati fierul doar in scopurile pentru 

care a fost destinat.  

Nu utilizati in aer liber sau in zone umede. 

Nu scufundati fierul si cordonul in apa sau alte lichide.  

Nu trageti de cordon pentru deconectare; trageti de stecher.  

 

Nu lasati cordonul sa atinga suprafete fierbinti sau colturi ascutite.  

Intotdeauna deconectati de la priza cand umpleti sau goliti rezervorul sic and nu este utilizat.  

 

Nu operati fierul cu un cordon sau stecher deteriorat, sau daca aparatul prezinta defectiuni sau a 

fost deteriorat in vreun fel. Pentru a evita riscul de electrosoc, nu dezmembrati fierul, duceti-l la 

service-ul autorizat pentru examinare/reparare.  

 

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitate psihice 

reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.  

 

Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.  

Nu lasati fierul nesupravegheat daca este fierbinte sau conectat la priza sau lasat pe masa de 

calcat.  

Daca, calcarea este intrerupta, lasati fierul pe calcai, nu-l puneti pe metal sau suprafete dure.  

 

ATENTIE: Pentru a evita supraincalzirea circuitului, nu operati un alt apparat cu wattaj mare in 

acelasi circuit.  

 
INAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

Anumite componente ale fierului au fost usor unse, si din acest motiv fierul poate emite fum cand 

il utilizati pentru prima data. Dupa scurt timp va inceta.  

Indepartati protectia de pe talpa si curatati talpa cu un servetel moale.  

 

 
 

DESCRIERE COMPONENTE 



 

 

 

 
1. Buton jet de abur                     7. Orificiu umplere cu apa 

2. Buton stropire                        8. Disc selectare material 

3. Buton ajustare abur                   9. Carcasa 

4. Orificiu stropire                       10. Vizualizare rezervor apa 

5. Buton abur On/Off                    11. Calcai odihna 

6. Led indicator putere                   12. Talpa 

 

 

 

UTILIZARE 

Intotdeauna verificati daca exista instructiuni de calcare pe eticheta produsului care urmeaza a fi 

calcat. Urmati aceste instructiuni.  

Rotiti discul de temperatura la setarea apropiata ca temperatura indicata pe eticheta produsului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOL TIP DE TESATURA 



 

 

 

Nu calcati acest articol 

   . 
Sintetic, Nylon, Acril, Polyester, Matase artificiala 

  .. 
Lana, Matase 

 … 
Bumbac, In 

 

Conectati la priza. Ledul indicator se va aprinde.  

Cand ledul se stinge, puteti incepe sa calcati.  

Daca setati butonul de temperatura la cea mai mica setare dupa ce ati calcat la temperatura ridicata, 

nu este recomandat sa calcati inainte ca ledul sa se aprinda din nou.  

 

UMPLEREA REZERVORULUI CU APA 

Deconectati de la priza inainte de umplerea rezervorului cu apa.  

Tineti fierul in pozitie orizontala.  

Incat adaugati apa prin orificiul de umplere.  

Nu depasiti semnul de pe rezervor, pentru a evita aruncarea apei in exterior.  

 

NOTA: Fierul este conceput sa utilizeze apa de la robinet, dar daca aceasta este foarte dura, este 

recomandat sa utilizati apa distilata. 

Rezervorul trebuie golit dupa fiecare utilizare.  

 

 

NOTA: daca goliti rezervorul dupa racirea fierului, puneti fierul in pozitie verticala, pe calcai, 

conectati la prize si setati temperatura la pozitia maxima; incalziti timp de 2 minute. Deconectati 

fierul de la priza.  

 

 

STROPIRE 

Atata timp cat este suficienta apa in rezervor, puteti folosi butonul de stropire la orice setare de 

temperatura in timpul clacarii cu abur sau calcarii uscate.  

Apasati butonul de stropire de cateva ori pentru a active pompa in timpul calcarii.  

 

CALCAREA CU ABUR 

Setati butonul de control al aburului la pozitia dorita  . 

 

ATENTIE: Evitati contactul cu aburul emis. 

 

 

CALCARE USCATA 

Fierul de calcat poate fi utilizat pe setarea uscat cu sau fara apa in rezervor, este recomandat ca 



 

 

rezervorul sa nu fie plin in timpul calcarii uscate.  

Rotiti butonul de control abur la pozitia minima.  

Selectati setarea de temperatura corespunzatoare tesaturii care urmeaza sa fie calcata.   

 

ATENTIE: daca fierul a fost utilizat timp indelungat, este fierbinte si nu are apa, nu-l reumpleti 

pana ce nu s-a racit.  

 

JET DE ABUR 

Jetul de abur furnizeaza abur suplimentar pentru a indeparta cutele persistente.  

Rotiti butonul de control abur la pozitia maxima.  

Apasati butonul de abur puternic pentru a elibera jetul de abur.  

 

NOTA: pentru a preveni scurgerea apei din talpa, nu tineti butonul de jet de abur apasat mai mult 

de 5 secunde.  

 

CAND ATI TERMINAT DE CALCAT 

Setati discul de temperatura la pozitia minima.   

Deconectati de la priza. 

Lasati fierul sa se odihneasca pe calcai. 

 

 

CURATARE SI INGRIJIRE 

Inainte de curatarea fierului, asigurati-va ca este deconectat de la priza si ca este rece.  

Nu utilizati agenti abrazivi de curatare. 

 

AUTO-CURATARE 

Este important sa utilizati functia de auto-curatare la fiecare doua luni pentru a indeparta 

impuritatile.  

Tineti fierul in pozitie orizontala si modificati temperatura la pozitia maxima.  

Rotiti catre dreapta si mentineti butonul de ajustare a aburului , si in timp ce este in aceasta pozitia, 

apasati simultan butonul pentru jet de abut (Turbo).   

Apa fierbinte si aburul vor iesi prin orificiile din talpa impreuna cu impuritatile.  

Nota: Tineti fierul deasupra chiuvetei sau unui bol pentru a colecta impuritatile si apa care vor 

iesi.  

 

SISTEM  ANTI-CALCAR 

Un filtru special din rasina aflat in interiorul rezervorului de apa, dedurizeaza apa si previne 

depunerea calcarului pe talpa. Filtrul din rasina este permanent si nu necesita inlocuire.  

Nota: 

Utilizati numai apa de la robinet. Apa distilata si/demineralizata fac ineficient sistemul 

anti-calcar alterandu-I proprietatile fizico-chimice.  

Nu utilizati aditivi chimici, substante parfumate sau decalcifianti. Nerespectarea acestor reguli, 

conduc la pierderea garantiei.  

 



 

 

SISTEM  ANTI-PICURARE  

Avand acest sistem incorporat, puteti calca perfect chiar si cele mai delicate tesaturi.  

Intotdeauna calcati aceste tesaturi la temperaturi joase. Talpa se poate raci pana la punctual in 

care nu va mai iesi abur, dar cateva picaturi de apa fierbinte pot pata tesatura. In acest caz, 

sistemul anti-picurare se activeaza, pentru a preveni vaporizarea, astfel incat sa puteti calca si 

cele mai delicate tesaturi fara a exista riscul de patare.  

 

 

DEPOZITARE 

Deconectati de la priza, goliti rezervorul (dupa fiecare utilizare) si lasati fierul sa se raceasca 

complet.  

Infasurati cordonul in jurul calcaiului. 

Pentru a proteja talpa, asezati fierul in pozitie verticala, pe calcai.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 


