A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE
4 Kapcsológomb
4B Kapcsológomb jelzőfény (narancssárga)
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5 Gőzkapcsoló gomb
5B Készenléti jelzőfény (zöld)
6 Vízszintjelző fény
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7 Gőznyomásjelző fény

1. Helyezze a készüléket
vízszintes, stabil felületre.
2. Csavarja ki a biztonsági
szelepet, és töltse meg a
víztartályt min. 0,5 l,
max. 1,6 l vízzel.
3. Csavarja vissza a biztonsági
szelepet, és győződjön
meg róla, hogy a szelep
megfelelően zár.
4. Csatlakoztassa a készülékre
a gégecsövet és a kívánt
tartozékot.

5. Csatlakoztassa a készüléket
a hálózatra és nyomja meg
a kapcsológombot (4). Ekkor
a narancssárga jelzőfény (4B)
világítani kezd.
6. Nyomja meg a gőzkapcsoló
gombot (5). Amikor a víz megfelelő
hőmérsékletre melegedett, a zöld
jelzőfény (5B) világítani kezd.
A gőzölés csak akkor kezdhető
meg, ha a gőznyomásjelző fény (7)
is világít.
FONTOS!
A gőzölő funkciót csak akkor kapcsolja be, ha a zöld jelzőfény már világít. Amíg a víz nem melegedett fel
kellőképpen, a csőből gőz helyett forró víz csöpöghet.

VASALÁS A TUTTOSTEAMYVEL

5. Csatlakoztassa a készüléket
a hálózatra és nyomja meg
a kapcsológombot (4). Ekkor
a narancssárga jelzőfény (4B)
világítani kezd. Nyomja meg
a gőzkapcsoló gombot (5).

6. Állítsa be a kívánt
hőmérsékletet a vasalón
található hőmérsékletszabályzó
tárcsával.

7. A vasalás akkor kezdhető
meg, amikor a zöld jelzőfény
(7) világítani kezd és a vasaló
vörös ledfénye is folyamatosan
világít.

8. A készüléken található
gőzszabályzó gomb
segítségével állítsa a gőzsugár
erősségét 3-as fokozatra.

FONTOS! A gőzölő funkciót csak akkor kapcsolja be, ha a zöld jelzőfény már világít. Amíg a víz nem melegedett
fel kellőképpen, a csőből gőz helyett forró víz csöpöghet.
Ha a narancssárga vízszintjelző fény bekapcsol vasalás vagy gőztisztítás közben, akkor a vízszint túl alacsony,
a készüléket fel kell tölteni.
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A vasaló funkció használatához először végezze
el a fentiekben leírt 1–3. lépéseket.
4. Csatlakoztassa a vasalót a készülékhez.

