INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Przed włączeniem sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada
napięciu w Twoim domu.
Żelazko Mozano ultimate smooth służy tylko do użytku domowego, nie używać do
celów przemysłowych.
Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.
Nie zanurzać żelazka i przewodu w wodzie lub innych płynach.
Nigdy nie ciągnąć za przewód podczas odłączania od gniazdka; zamiast tego należy
chwytać za wtyczkę i pociągnąć w celu odłączenia.
Nie dopuszczać, aby przewód dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
Zawsze odłączaj żelazko od zasilania podczas napełniania wodą lub opróżniania oraz
gdy nie jest używane.
Nie należy używać żelazka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie
działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy rozkręcać żelazka parowego, należy
oddać je do centrum serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji
mechanicznej.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po
poinformowaniu o korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
Nie zostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest gorące, podłączone lub na desce do
prasowania.
Jeśli prasowanie jest przerwane, należy postawić żelazko tylko na podpórce, nie
stawiać żelazka na metalowych lub szorstkich powierzchniach.
UWAGA: Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie włączaj do tego samego obwodu
innego urządzenia o dużej mocy.

ELEMENTY ŻELAZKA

SPOSÓB UŻYCIA
UWAGA
Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie etykiety, naklejki i folie ochronne, które mogą być
przyklejone do obudowy lub stopy żelazka.
Przy pierwszym użyciu żelazko może wydzielać dym i nieprzyjemny zapach - jest to
normalny proces, który jest bezpieczny i nie wpływa negatywnie na działanie żelazka.

Przekręć pokrętło regulacji temperatury dookoła, aby ustawić odpowiednią temperaturę
podaną w instrukcji prasowania lub na metce tkaniny.

Oznaczenie

Rodzaj tkaniny
Nie należy prasować

Syntetyki, Nylon, Akryl, Poliester, Wiskoza
Wełna, Jedwab
Bawełna, Len

Włóż główną wtyczkę do gniazdka. Lampka kontrolna zaświeci się.
Gdy lampka kontrolna zgaśnie, można rozpocząć prasowanie.
Jeśli po prasowaniu w wysokiej temperaturze ustawisz regulator temperatury na niższy
poziom, nie zaleca się prasowania przed ponownym włączeniem się lampki kontrolnej.
Czas ładowania pierwszego cyklu wynosi 40s, czas ładowania kolejnego cyklu 20s.
Czas pracy wynosi 2 min dla funkcji suchej, czas pracy dla funkcji parowej wynosi 50s.
WPROWADZENIE DWÓCH STANÓW: BEZPRZEWODOWEGO I Z PRZEWODEM
ZASILAJĄCYM
Jak pokazano na rys. 1, podstawa musi być ustawiona poziomo. Nie ma znaczenia jaki
przycisk w danym stanie jest wciśnięty.
Jak pokazano na rys. 2, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo stanu ładowania. Po
nałożeniu żelazka na bazę i naciśnięciu przycisku, aby zablokować , jak pokazano na rys. 3,
można używać żelazka z przewodem zasilającym.
Po naładowaniu, Jeśli chcesz korzystać z żelaza bez bazy, sprawdź przycisk odblokowania,
wciśnij go, aby odblokować, jak pokazano na rys. 4.
Baza może obracać się o 360 stopni.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy odłączyć żelazko od zasilania.
Trzymaj żelazko parowe w pozycji poziomej.
Powoli wlewaj wodę przez otwór wlewowy.
Nie wlewaj wody powyżej oznaczenia na zbiorniku, aby uniknąć rozlania wody.
UWAGA: Twoje żelazko parowe zostało zaprojektowane do używania wody z kranu.
Nie używaj wody destylowanej.
Zbiornik na wodę powinien być opróżniany po każdym użyciu.
UWAGA: w przypadku opróżniania zbiornika wody po ostygnięciu żelazka parowego, należy
ustawić żelazko w pozycji pionowej na podpórce, podłączyć je do prądu i ustawić pokrętło
regulacji temperatury w pozycji maksymalnej, podgrzewać przez 2 minuty. Odłącz żelazko od
zasilania.

SPRYSKIWACZ
Jeśli w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody, możesz użyć przycisku
spryskiwania przy każdym ustawieniu temperatury podczas prasowania parowego lub na
sucho.
Naciśnij przycisk spryskiwania kilka razy, aby uruchomić pompę podczas prasowania.
PRASOWANIE PARĄ WODNĄ
Ustaw pokrętło regulacji temperatury na wybrany poziom
Ustaw regulator pary w pożądanym położeniu.
UWAGA: Należy unikać kontaktu z wyrzucaną parą.
PRASOWANIE NA SUCHO
Żelazko parowe może być używane na sucho z lub bez wody w zbiorniku, najlepiej jest unikać
napełniania zbiornika wodą podczas prasowania na sucho.
Ustawić regulator pary w pozycji minimum.
Wybrać na pokrętle regulatora temperatury ustawienie najbardziej odpowiednie dla
prasowanej tkaniny.
UWAGA: Jeśli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest gorące i nie ma w nim
wody. Nie napełniaj go ponownie wodą, dopóki żelazko parowe nie ostygnie.
FUNKCJA UDERZENIA PARY
Funkcja uderzenia pary zapewnia dodatkową ilość pary do usuwania uporczywych zagnieceń.
Należy ustawić regulator temperatury na wybrany poziom.
Naciśnij przycisk uderzenia pary, aby uwolnić parę.
UWAGA: Aby zapobiec wyciekaniu wody z płytki, nie należy trzymać przycisku uderzenia pary
wciśniętego dłużej niż 5 sekund.
PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA
Ustaw pokrętło temperatury w pozycji minimum.
Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Postaw żelazko na podpórce.
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem żelazka parowego upewnij się, że jest ono odłączone od zasilania i
całkowicie ostygło.
Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych.
SAMOCZYSZCZENIE
Napełnij do połowy zbiornik wody.
Ustawić regulator temperatury na maksymalną pozycję.
Włóż główną wtyczkę do gniazdka ściennego.
Pozwól, aby żelazko nagrzało się do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej.
Odłącz żelazko parowe od zasilania.
Trzymając żelazko poziomo nad zlewem, przestaw regulator pary na pozycję maksymalną.
Z otworów w stopie wyrzucana będzie wrząca woda i para, a zanieczyszczenia zostaną
wypłukane.
Przesuń żelazko nad starym (najlepiej) kawałkiem materiału. Dzięki temu stopa będzie sucha.

SYSTEM ANTI-CALC
Specjalny filtr żywiczny umieszczony wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapobiega
osadzaniu się kamienia w płycie. Filtr żywiczny jest trwały i nie wymaga wymiany.
Proszę zwrócić uwagę:
Należy używać wyłącznie wody z kranu. Woda destylowana lub demineralizowana powoduje,
że system antywapienny "Zero-Calc" staje się nieskuteczny, ponieważ zmienia swoje
właściwości fizykochemiczne.
Nie stosować należy dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odwapniacza.
Nieprzestrzeganie powyższych przepisów prowadzi do utraty gwarancji.
SYSTEM ANTYKAPANIA
Dzięki systemowi anti-drip możesz doskonale wyprasować nawet najbardziej delikatne
tkaniny.
Takie tkaniny należy zawsze prasować w niskich temperaturach. Płyta może ostygnąć do tego
stopnia, że nie będzie już wydobywać się z niej para, lecz krople wrzątku, które mogą
pozostawić ślady lub plamy. W takich przypadkach automatycznie włącza się system Anti-drip,
który zapobiega parowaniu, dzięki czemu można prasować najdelikatniejsze tkaniny bez
ryzyka ich zepsucia lub poplamienia.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Automatyczny wyłącznik uruchamia się po pozostawieniu żelazka na około osiem minut w
pozycji pionowej lub nieużywanego przez około trzydzieści sekund w pozycji poziomej.
Pojawienie się sygnału dźwiękowego oznacza, że wyłącznik został uruchomiony. Gdy tylko
poruszysz żelazkiem, dźwięk ustanie i żelazko zacznie ponownie działać.
PRZECHOWYWANIE
Odłącz urządzenie od zasilania, opróżnij zbiornik na wodę (rób to po każdym użyciu) i
pozostaw żelazko do całkowitego ostygnięcia.
Owiń sznurek wokół podpórki pod piętę.
Aby chronić stopę żelazka, umieść je w pozycji pionowej na podstawce.

Prawidłowa utylizacja produktu

Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz
z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby
zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego
wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać
recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte
urządzenie, należy skorzystać z miejsc zwrotu i zbiórki odpadów lub
skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym produkt został
zakupiony. Mogą oni wziąć ten produkt dla bezpiecznego dla środowiska
recyklingu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MOZANO Wireless Iron
Model: Ultimate Smooth
AGD/ZEL/01
Power Supply: 220-240 V, 50/60 Hz
Rated Power: 2200-2600 W

Niniejszym MOZANO Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź
gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją.
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl
www.molde.pl

