
MANUAL DE INSTRUCTIUNI

STATIE DE CALCAT CU ABUR SK-188

220-240v 50/60Hz 2400W



Masuri importante de siguranta
Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare
• In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o
temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
• Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale 
sau
mentale reduse, de persoane care nu au experiența si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu 
exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana 
responsabila pentru siguranta acestora.
• Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
• Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se 
joace cu aparatul.
• Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
• Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul 
in scop comercial sau industrial.
• Nu folositi aparatul in aer liber.
• Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice 
alt lichid si nu il clatiti la robinet.
• In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
• Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata. 
• Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
• Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoa-
sa.
• Folositi aparatul numai in scopul specificat.
• Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe 
cablu. Asezați-l intro pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe 
masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
• Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet 
de stecar.
• Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
• In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un
service autorizat.
• Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
• Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului 
sau a accesoriilor sale.
Atentie!
Aparatul emite aburi foarte fierbinti. Acordati deosebita atentie pe durata utilizarii.
Nu atingeti suprafetele fierbinti ale aparatului.
Tineti aparatul la distanta de materialele inflamabile.

Intretinere
Inainte de a curata aparatul, deconectati-l de la sursa de curent si asteptati ca aparatul sa se raceasca.
1. Scurgeti apa ramas din rezervorul de apa.
2. Stergeti placa ceramica cu un prosop uscat.
3. Daca au ramas urme de poliester pe placa ceramica, stergeti placa cu un prosop moale si alcool metilic. 

Curatare si filtru anticalcar
Filtrul anticalcar necesita a fi curatat la ficare 2-4 saptamani sau dupa aproximativ 30 de ore de utilizare acumu-
late.
1. Scoateti rezervorul de apa si, folosind o surubelnita tip cruce, demontati filtrul.
2. Puneti filtrul anticalcar intr-o solutie de curatare a calcarului pentru aproximativ 4 ore.
3. Clatiti filtrul cu apa si montati-l inapoi in rezervorul de apa.
4. Plasati rezervorul de apa inapoi pe pozitie.   
 



Descrierea produsului
  1. Steam Surge Pro 2400W
  2. Disc de control
  3. Indicator temperatura
  4. Declansator aburi
  5. Blocare aburi
  6. Placa ceramica
  7. Sistem blocare
  8. Protectie cablu
  9. Suport cablu
10. Baza
11. Rezervor de apa
12. Duza de umplere
13. Filtru anticalcar
14. Gauri de abur 

  
 

Inainte de prima utilizare
Inainte de utilizarea fierului de calcat, cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire.
Desfaceti folia de ambalaj si folia protectoare de pe talpa (daca aceasta folie exista).
Inainte de parasirea liniei de fabricatie, produsele noastre sunt riguros testate. Cu toate acestea, statia de calcat ar 
putea contine apa reziduala în boiler sau în furtunul de alimentare cu aburi.
La prima utilizare este posibil sa apara un miros, eventual un usor fum, datorita talpii speciale, miros care va 
disparea în cateva minute.
Incalziti fierul de calcat la temperatura maxima si calcati o bucata de carpa umeda timp de cateva minute pentru a 
curata talpa de orice reziduri.

Pregatirea statiei de calcat
Inainte de utilizare, va rugam sa adaugati apa in rezervor.
Adaugati apa de la robinet in rezervorul de apa, pana la nivelul maxim marcat pe rezervor.
Dupa ce umpleti cu apa rezervorul, remontati rezervorul de apa în locasul sau pe aparat.
1. Cand rezervorul este plin, nu inclinati sau nu agitati aparatul, in caz contrar, apa se poate revarsa din rezervor.
2. Nivelul apei nu trebuie sa depaseasca marcajul nivelului maxim de pe rezervor. Daca supraumpleti rezervorul 
de apa, goliti apa din rezervor pana cand nivelul apei scade la nivelul maxim indicat pe rezervor.
Nota: Cand aparatul va functiona pentru prima data si pana cand pompa de apa va fi amorsata, zgomotul produs 
de aparat va fi relativ mare, ceea ce este normal.
Nota: Cand temperatura fierului de calcat se stabilizeaza si utilizati pentru prima data statia de calcat, exista 
posibilitatea ca la început sa fie cateva picaturi de apa odată cu aburul emis. Propunerea noastra este ca primele 
pulverizari de aburi sa fie efectuate pe o carpa veche pentru eliminarea picaturilor de apa si rezidurilor, abia apoi 
continuati calcarea hainelor.

Calcarea cu aburi
Apasati butonul de aburi al fierului de calcat pentru a incepe calcarea cu aburi.
Apasati din nou butonul pentru a opri aburul, eliberati butonul.
Calcarea în pozitie verticala este pentru indepartarea cutelor de pe haine asezate pe umeras. Pozitionati fierul de 
calcat, apasati butonul de aburi si apoi puteti pulveriza aburi in directia hainelor.
Sfat: Utilizati o mana pentru a tine haina dreapta, acest lucru va face calcarea cu aburi pentru indepartarea cutelor 
de pe haine sa fie mai eficienta.
Temperatura aburului emis este foarte fierbinte, de aceea este interzis sa incercati calcarea cu aburi pe hainele 
care le purtati in acel moment pe dvs., pentru a evita arsurile. Nu indreptati aburul catre alte persoane din jurul 
dvs.
Nota: Aparatul devine zgomotos in momentul cand apa este pompata in boiler si in fierul de calcat (acesta este un 
fenomen normal).

 
  
 



Curatare si intretinere
In scopul de a mentine aparatul in stare buna de functionare, curatati fierul si statia de calcat în mod regulat. 
Curatarea si intretinerea aparatului se recomanda dupa folosirea aparatului de zece ori sau o data pe luna.
Sfat: Curatati în mod regulat partea inferioara a aparatului, pentru a va asigura ca este neted.
1. Opriti aparatul.
2. Scoateti stecherul din priza si lasati aparatul sa se raceasca timp de minim 2 ore.
3. Scoateti dopul de golire cu o surubelnita pentru a deschide orificiul de scurgere.
4. Lasati apa ramasa sa se scurga, apoi montati si strangeti dopul de golire.
5. Inainte de a incerca orice operațiune de intretinere, asigurati-va ca intrerupeti alimentarea aparatului de la 
reteaua electrica.
6. Se poate folosi si apa potabila. Totusi, deoarece apa dura prin natura sa contine saruri de calciu care pot provo-
ca formarea de calcar in rezervor si boiler, in zonele cu apa dura recomandam utilizarea solutiei de otet (75% apa 
+ 25% otet) pentru curatarea rezervorului.
7. Pentru a curata corpul aparatului pur si simplu folositi o carpa umeda. Nu utilizati solventi sau detergenti care ar 
putea dauna carcasei aparatului.
8. Firma producatoare nu raspunde pentru eventualele daune sau accidente rezultate din utilizarea statiei de aburi
fara a respecta instructiunile din acest manual de utilizare.

Depozitare
1. Inainte de depozitare, goliti complet apa din aparat.
2. Tineti produsul intr-un loc aerisit, uscat, neincalzit si departe de materiale inflamabile.
3. Cand aparatul este ambalat, depozitat sau manipulat, scurgeti apa din rezervor pentru a prelungi durata de 
viata a produsului.

Sfaturi pentru o calcare eficienta
Va recomandam sa folositi temperatura minima pentru materiale care contin paiete, broderii, etc.
Daca materialul este mixt (de ex. 40% bumbac, 60% sintetic), setati termostatul la valoarea cea mai mica ceruta
de cele 2 materiale. Daca nu cunoasteti compozitia materialului, testati temperatura pe o parte ascunsa a hainei, 
pornind cu temperatura minima si crescand temperatura progresiv, daca materialul permite.
Nu calcati haine cu urme de transpiratie sau alte pete – caldura talpii va fixa aceste pete pentru totdeauna.
Pentru a evita stralucirea materialelor gen matase, lana sau sintetic, incercati sa le calcati pe interior. Pentru a 
evita stralucirea materialelor gen catifea, calcati intr-o singura directie (urmand fibra) si nu apasati foarte tare fierul 
de calcat pe material. Multe haine se vor calca mai usor daca dupa spalare nu s-au uscat complet (raman putin 
ude).
Nu incarcati masina de spalat si folositi turatii de centrifugare cat mai scazute, pentru a nu sifona foarte tare 
hainele.

Specifactii tehnice
Tensiune: 220-240 V, 50/60 Hz
Putere: 2200-2400 W
Capacitate: 1.2L
Lungime cablu: 1.7m

 
  
 

CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE
Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie 
tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau 
electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din 
Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau 
electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.
Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va 
preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a 
deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui 
mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate 
face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda. 

 


