
 

 

 

 

Aparat portabil de călcat cu abur  

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

Stimate client, 

 

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru. 

Acest aparat de călcat cu abur ușor, portabil și eficient pentru îndepărtarea cutelor este 
perfect pentru îndepărtarea cutelor de pe hainele dumneavoastră acasă, atunci când 

călătoriți în afaceri, sau în vacanță. Încape cu ușurință în valize și genți, permițându-vă să 
îl luați cu dumneavoastră oriunde, și pretutindeni. Aparatul portabil de călcat cu abur 

este sigur de utilizat pe diferite tipuri de materiale și nu numai că elimină cutele nedorite 
ale articolelor de îmbrăcăminte, ci și elimină mirosurile din haine în același timp. Nu mai 

trebuie să cheltuiți o avere pentru curățarea chimică, după ce ați cumpărat aparatul 
Steamy, veți economisi sume mari și veți avea haine aranjate, fără riduri. 

 

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a folosi aparatul dumneavoastră și 

să le păstrați pentru consultare ulterioară. 



PACHETUL INCLUDE: 

1 x unitate principală (aparat de călcat haine cu abur) 
1 x perie cu fibre (s-ar putea să fie deja instalată pe capul aparatului) 
1 x manual de utilizare 

 
Atenție!  
Datorită lungimii, cablul poate provoca asfixiere dacă este înfășurat în jurul 

gâtului! Fiți extrem de atenți atunci când se află copii în apropiere. 
 

SPECIFICAȚII 

Tensiune nominală de alimentare: 230 V AC 50-60 Hz 

Tensiunea nominală de ieșire:  5,3 V = 1 A 

putere 1100 W 

Capacitatea rezervorului pentru apă: 100 ml 

Greutate: 0,85 kg 

Timpul de încălzire: 20 s 

Timpul de funcționare 8-10 min 

 

POTRIVIT PENTRU: 
• Îmbrăcăminte și articole de 
îmbrăcăminte 
• Draperii și perdele 
• Fețe de masă și lenjerie de pat 

• Perdele de duș din pânză 
• Mobilier tapițat 
• Covoare 

 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

VĂ RUGĂM CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A FOLOSI PRODUSUL ȘI PĂSTRAȚI-
LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. 
 
ATENȚIE 
Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de 
bază. 
 

• Verificați dacă tensiunea de alimentare a sursei de alimentare este aceeași cu cea a 
aparatului de călcat cu aburi și că sursa de alimentare nu prezintă niciun pericol. 

• Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie conectat numai la o 
rețea de alimentare cu circuit de împământare. 

• Acest aparat de călcat cu aburi este destinat numai pentru uz casnic. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență sau cunoștințe, decât dacă 



sunt supravegheate și instruite în ceea ce privește utilizarea aparatului, de către o 
persoană responsabilă pentru siguranța lor. 

• Copiii (chiar și sub supraveghere), nu ar trebui să se joace cu dispozitivul. 

• În timpul utilizării aparatului trebuie avut grijă la aburul emis. 

• Nu apăsați butonul de eliberare a aburului atunci când îndreptați capul aparatului către o 
persoană sau un animal de companie. 

• Nu utilizați acest aparat pe îmbrăcăminte atunci când aceasta este purtată de o 
persoană. 

• Nu folosiți aparatul de călcat cu abur în așa fel încât aburul eliberat să se intre în contact 
cu pielea utilizatorului. 

• Asigurați-vă că butonul de abur nu este apăsat în timpul schimbării accesoriilor. 

• În timpul umplerii și curățării scoateți aparatul din priză. 

• Atunci când scoateți cablul de alimentare din priză, prindeți ștecherul, nu cablul. 

• Nu permiteți aparatului de călcat cu aburi să intre în contact cu apa (cu excepția aceleia 
introdusă în rezervorul de apă), mai ales atunci când este conectat la o priză de 
alimentare. 

• Nu scufundați produsul în apă sau în alt lichid.  

• Nu folosiți acest aparat lângă căzi, dușuri, bazine, sau alte vase care conțin apă. 

• Păstrați toate contactele electrice curate și uscate. 

• Evitați să scăpați pe jos sau să loviți produsul în vreun fel. 

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a se evita orice pericol, 
acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service, sau de persoane calificate 

• Dacă trebuie să lăsați nesupravegheat aparatul de călcat cu abur, scoateți cablul de 
alimentare de la priza de perete. 

• Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor 

instrucțiuni, sau rezultate în urma utilizării în oricare alt mod necorespunzător, respectiv 

în urma manipulării greșite.  

• Nu folosiți și nu depozitați aparatul de călcat cu abur într-un loc în care este expus la 

lumina directă a soarelui, la căldură sau la frig extrem sau la rece, la apă, etc. 

 

 Nu este permisă nici o modificare a acestui echipament! 

Nu modificați acest echipament fără autorizația producătorului! 

 

Atenție! In cazul în care echipamentul, este modificat, trebuie efectuate verificări și 

teste pentru a asigura utilizarea în siguranță în continuare a echipamentului. 

 

 
 
 
 
 



COMPONENTELE APARATULUI 

 

1.  Lampă indicatoare 

2.  Butonul de eliberare a aburilor 

3.  Rezervor de apă 

4.  Dopul rezervorului 

5.  Cablu de alimentare 

6.  Perie cu fibre 

 

 PREGĂTIREA APARATULUI DE CĂLCAT CU ABUR 

1. Se umple paharul de măsurare cu 100 ml apă. (Vă recomandăm să utilizați apă 
distilată, purificată sau apă de la robinet fiartă și răcită. Utilizarea apei de la 
robinet sau a unei ape dure va conduce la formarea de depuneri de calcar 
(piatră), în canalele de trecere a apei, ceea ce va conduce la înfundarea acestor 
canale.) 

2. Apucați rezervorul de apă cu o mână și trageți-l ferm de pe mânerul aparatului 
de călcat în direcția cablului de alimentare. 

3. Scoateți dopul rezervorului din partea superioară a rezervorului de apă suficient 
de mult pentru a elibera orificiul de umplere și turnați 100 ml de apă în 
rezervor. Reintroduceți dopul rezervorului. 

4. Împingeți rezervorul de apă înapoi pe mâner. 
5. Conectați aparatul de călcat cu abur la o priză de 110/230 volți. În timpul 

perioadei de încălzire, de două minute, un indicator luminos va fi aprins. Când 
indicatorul se stinge, aparatul este gata de utilizare.  



 
UTILIZAREA APARATULUI DE CĂLCAT CU ABUR 

 
1. Apucați mânerul și apăsați butonul de 

eliberare a aburului cu degetul mare. 
(Dacă în timp ce utilizați aparatul de 
călcat cu aburi în sus și în jos  pe țesătură, 
constatați că degetele vin în contact cu 
jetul-ul de aburi, răsuciți ușor mâna, 
astfel încât să puteți apăsa butonului de 
eliberare a aburului cu degetul arătător. 
Acest lucru face ca celelalte degete să 
coboare mai jos pe mâner, departe de jetul de aburi). 
 

2. Cu mâna liberă, apucați țesătura și țineți-o întinsă în timp ce deplasați aparatul 
de călcat în sus și în jos.  

 

3. Eliberarea butonului de eliberare a aburului va opri brusc fluxul de abur, 
permițându-vă să mutați aparatul într-o poziție diferită pe material. Acest lucru 
va economisi apa și va reduce numărul de reumpleri pe care va trebui să le 
faceți. 

 
Utilizarea accesoriului perie cu fibre 
 

1. Pentru a conecta accesoriul la corpul aparatului de 

călcat cu abur, introduceți cele două fante pe marginea 

inferioară a accesoriului peste cele două urechiușe 

situate pe marginea inferioară a capului aparatului. 

2. Apăsați accesoriul în jos, până când este în contact duza 

de eliberare a aburului, apoi apăsați ferm pe clema de 

blocare până când se fixează în poziție. 

3. Accesoriul perie cu fibre poate fi utilizat fără a apăsa 

butonul de abur pentru a vă ajuta să îndepărtați scame, 

fire de păr etc. din țesătura de lână înainte de a netezi 

cutele. 



4. Pentru a netezi cutele, apăsați butonul de eliberare a aburului și treceți cu 

aparatul de călcat în sus și în jos pe material. 

5. Fără abur, accesoriul va ajuta la slăbirea particulelor din tapiseria mobilierului, 

iar atunci când se aplică aburul, accesoriul acționează ca o cârpă de curățare 

pentru petele care pot fi dizolvate cu apă. 

6. Pentru a scoate accesoriul, prindeți clema de blocare din partea superioară a 

accesoriului și trageți cu forță de capul aparatului eliberând fantele din 

urechiușele de fixare. 

                         

 

ALTE UTILIZĂRI PENTRU APARATUL DE MÂNĂ DE CĂLCAT CU ABUR 

 Aburul poate fi, de asemenea, folosit pentru a distruge bacteriile care se 

acumulează pe suprafețe, cum ar fi blaturile ceramice pentru chiuvetă. 

 De asemenea, aparatul de călcat cu abur va steriliza și va ajuta la eliminarea 

mirosurilor din țesături, eliminând mirosurile precum cele de fum de țigară de 

pe îmbrăcăminte. 

 Nu doar pentru haine, aparatul de călcat cu abur poate elimina cutele de pe 

draperii atunci când acestea sunt în poziție. Nu este nevoie să le dați jos și să le 

călcați pe o masă clasică de călcat. 

 Cearșafurile de pat și fețele de pernă pot fi reîmprospătate și sterilizate direct 

pe pat, deoarece aburul va îndepărta mirosurile înainte ca pânza să aibă timp să 

se satureze cu apă. Tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că păstrați 

aparatul de călcat cu abur în mișcare și evitați să treceți repetat peste aceleași 

zone. 

ÎNAINTE DE A DEPOZITA APARATUL DE CĂLCAT CU ABUR 

1. Când ați terminat de utilizat aparatul de călcat cu abur, scoateți 

rezervorul de apă din mâner.  

2. Apucați rezervorul de apă cu o mână și trageți-l ferm de pe mânerul 

aparatului de călcat în direcția cablului de alimentare. 



 

3. Deschideți rezervorul de apă scoțând dopul și scurgeți orice apă rămasă. 

4. În timp ce aparatul este încă conectat la priza de 

alimentare, apăsați butonul de abur pentru a permite 

evacuarea apei din sistemul de pompare. 

5. Deconectați cablul de alimentare, reintroduceți dopul rezervorului și 

remontați rezervorul de apă pe mâner.  

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE 

CURĂȚARE 

NU SCUFUNDAȚI CORPUL PRINCIPAL AL APARATULUI DE CĂLCAT CU ABUR ÎN 

APĂ SAU ALTE LICHIDE. ACEST LUCRU VA DUCE LA DETERIORAREA 

DISPOZITIVULUI. 

• Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă, pentru a curăța carcasa produsului.   

• Vă rugăm să nu dezasamblați produsul. 

Îndepărtarea depunerilor de piatră 

Depunerile de piatră pot înfunda aparatul de călcat și pot chiar să lase pete albe minerale 

pe îmbrăcăminte. Pentru a vă salva aparatul de călcat și a nu deteriora hainele, începeți 

prin curățarea aparatului de călcat cu abur la fiecare câteva luni sau ori de câte ori fluxul 

de abur începe să slăbească, urmând pașii simpli de mai jos. 

Sfat profesionist: Pentru a preveni din start depunerile de calcar, utilizarea doar apă 
distilată în aparatul de călcat cu abur. Deoarece apa distilată nu conține săruri sau 
minerale, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la acele pete minerale albe, care apar pe 
puloverul dumneavoastră negru preferat. 

 

De ce veți avea nevoie 

• Oțet alb • Apă distilată 



Urmați acești pași 

1. Umpleți rezervorul cu o parte oțet alb și două părți de apă distilată. 

Folosiți aparatul de curățat cu abur până când consumați aproximativ 

jumătate din soluție. 

2. Lăsați apa să se răcească complet, apoi goliți aparatul. 

3. Repetați procesul după în funcție de necesități, până când sunt 

eliminate toate depozitele de minerale. 

4. Înainte de a vă călca hainele, veți dori să clătiți orice rămășițe de oțet. Umpleți 

rezervorul cu apă distilată, apoi utilizați aparatul până când se consumă jumătate din 

apă. Goliți aparatul și lăsați-l să se usuce complet. 

 

 

 

 

DEPOZITAREA 

• Depozitați într-un loc sigur și uscat. Nu folosiți și nu depozitați STEAMY într-un 

loc în care este expus la lumina directă a soarelui, la căldură sau la frig extrem 

sau la rece, la apă, scame, părul animalelor de companie, praf etc. 

• Depozitați și păstrați departe de copii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPANARE 

Problemă Motive posibile Soluție 

 
Aparatul nu se încălzește. 

Aparatul nu este conectat 
la priză. 

Conectați la rețeaua de 
alimentare 

Comutatorul nu este 
acționat.  

Apăsați comutatorul de 
pornire / oprire. 
Comutatorul se va 
aprinde.  

 
 
Unitatea se încălzește, dar 
nu emite abur.  

Rezervorul de apă este gol. Umpleți rezervorul de apă.  

Depuneri de piatră în 
aparat. 

Urmați ghidul de eliminare 
a depunerilor.  

Defecțiune a siguranței 
termice. 

Apelați la un centru de 
service certificat.  

 
 
Jetul de abur este 
intermitent.  

 
 
Depuneri de piatră în 
aparat.  

Este normal ca unitatea să 
oprească jetul de abur 
periodic, timp de câteva 
secunde, dacă jetul 
rămâne oprit pentru 
perioade mai lungi, urmați 
ghidul de eliminare a 
depunerilor de minerale.  

 

 

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare 

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu 
trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni 
posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin 

eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil 
pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna 
dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să 
contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua 
acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele 
directivelor CE aplicabile. 

 


