
STEAMY ruhagőzölő – használati utasítás 

 

Figyelmeztetés! 

Az elektromos gőzkefe a háztartási készülékek közé tartozik, ezért a felhasználónak a 

következő biztonsági intézkedéseket kell megtennie: 

• Tartsa távol a gyerekektől. 

• Ne használja víz nélkül a tartályban. 

• A gőzkefe használatakor tartsa mindkét kezét szárazon. 

• A termék lehűlése után helyezze be a tartozékokat. 

• Használat után húzza  ki a tápegységet. 

• A termék használata közben ne húzza meg a víztartály nyílás fedelét. 

• Ne szerelje be és ne szerelje szét a tartozékokat, ha a termék csatlakoztatva van az 

áramforráshoz, vagy ha a termék hőállapotban van. 

• Ne használja külön a tartozékot. 

• Ne irányítsa a gőzölőt emberekre, állatokra vagy más elektromos eszközökre, hogy 

elkerülje a baleseteket vagy a sérüléseket. 

• Ne vasalja a ruhát viselés közben. 

• A személyi sérülések és a tárgyfelületek károsodásának elkerülése érdekében, amikor 

a terméket nem használja, kérjük, ne helyezze az elektromos gőzkefét a padlóra vagy 

más tárgy felületére. 

• Ne áztassa a tápkábelt vagy a terméket vízbe vagy bármilyen más folyadékba. 

• A háztartási áram túlterhelésének elkerülése érdekében ne használja a terméket 

egyidejűleg más háztartási készülékkel. 

• Ne használja a terméket, ha gőz érkezik a termék bármely részéből (a gőzlap normál 

gőze kivételével). 

• A tápkábelt ne érintkezzen magas hőmérsékletű felületekkel. 

• Használja a dedikált tápkábelt. 

• Ne hagyja el az elektromos gőzölőt, amikor csatlakoztatva van az áramforráshoz. 

• Ne szedje szét, ne javítsa vagy szerelje össze az elektromos gőzkefét engedély nélkül. 

• Ne gyakoroljon nagyobb erőt az elektromos gőzkefére. 

• A fogyatékkal élő, értelmi fogyatékos vagy önálló viselkedési képességgel nem 

rendelkező személyek számára tilos a termék használata. 

• Gyermekeknek tilos a termékkel játszani. 

• Vigyázzon arra, hogy a gőz nem érintkezik más elektromos készülékekkel. 

• Kérjük, használja az elektromos gőzkefét az utasításoknak megfelelően. 

• Az elektromos gőzkefe 100% -os teszten megy keresztül, így gyakori, hogy a tartályban 

van némi víz. 
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A kiegészítő alkatrészek beszerelésének módszerei 
1. A tartozék alkatrészek beszerelése előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a termék 

nincs csatlakoztatva az áramforráshoz, és nem jön ki gőz, ugyanakkor győződjön meg arról, 

hogy a szétszerelendő kiegészítő alkatrészek hidegek-e. Ha a terméket hőállapotban kell 

szétszerelni, kérjük, használjon hőszigetelő kesztyűt. 
2. Válassza ki a telepítéshez szükséges tartozékokat. A hajkefe alkalmas rami, gyapjú, pamut, 

nejlon, selyem stb. ruhák vasalására. 
3. A hajkefe felszerelésekor tegye a hajkefét a gőzlapra, és nyomja be. 
4. A hajkefe szétszerelésekor nyomja meg a csatot, és emelje felfelé a hajkefét két oldalán. 
 

A víz feltöltésének módszere 
Először is, ne csatlakoztassa a terméket az áramforráshoz; töltse fel a vizzel a termék lehűlése 

után, és ne használja a terméket, ha nincs benne víz. 

1. Töltsön vizet a pohárba a teljes vízszintig (100 ml). 
2. Nyissa ki a víztöltő lyuk fedelét, és a vizespohárral töltse fel a vizet a víztartályba, vigyázzon, 

ne lépje túl a teljes szintet, a víz feltöltése után rögzítse a víztöltő lyuk fedelét. 

3. A víztartály újratöltése előtt nyomja meg a gőz gombot, és ellenőrizze, hogy a víztartályban 

lévő víz elfogyott-e. 



A termék használati útmutatója 
1. Szerelje be a használni kívánt tartozékokat. 

2. Töltse fel a víztartályt vízzel. 

3. Csatlakoztassa az áramot; forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot és ellenőrizze, 

hogy az áramjelző lámpa rendesen világít-e. 

4. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a megfelelő hőmérsékleti értékre, és várjon 1 

percet; miután a termék befejezte a felmelegedést, nyomja meg rendszeresen a gőz 

gombot, és erős gőz jön ki. Ha a jelzőfény világít, abba kell hagyni a gőzgomb 

megnyomását, és a gőzfunkciót kell használnia, miután a jelzőfény kialudt. 

5. A ruhák vasalása előtt tesztelje a gőzhatást ugyanazon anyagú régi ruhán. 

6. Amikor megnyomja a gőz gombot, mozgassa a vasalót az egész ruhán, hogy egyenletes gőz 

legyen. A termék vízszintesen és függőlegesen is használható. Használatkor a ruhával való 

könnyű érintkezés rendben van. 

7. Ha a víztartályban lévő víz a vasalás befejezése előtt elfogyott, húzza ki az áramellátást, és 

töltse fel a vizet, miután a termék lehűlt. (A részletekért lásd: A víz feltöltésének módszere) 

8. Vasalás közben a jelzőfény időnként kigyullad és kikapcsol, és ez egy normális jelenség, 

mivel az elektromos gőz automatikusan megőrzi a hőt. 

9. Ha nem fogja használni a kefét vasalás után, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót. 

Figyelem: győződjön meg arról, hogy a tápkábelt kihúzta. Ne szakítsa meg az áramellátást 

a tápkábel meghúzásával, emellett győződjön meg arról, hogy az áramjelző lámpa kialszik. 

10. Ez a termék száraz vasalási funkcióval is rendelkezik. 

 

Tippek a vasaláshoz 
- Néhány ruhát belülről kifelé kell vasalni. - Vasaláskor könnyedén érintse meg a ruhákat, és 

távolítsa el a redőket különböző szögekből, nagyon fontos, hogy a vaskefe érintkezzen a 

ruhával. - Az elektromos gőzkefe nem tudja eltávolítani a foltokat. - Az elektromos gőzkefe 

használható a legtöbb anyagból készült ruha száraz tisztítására (beleértve a selymet, pamutot, 

nejlonot, gyapjút stb.). Kérjük, olvassa el figyelmesen a ruhák címkéjén szereplő információkat 

a termék használata előtt, hogy ellenőrizze, a ruhák vasalhatók-e vagy sem. - Annak 

érdekében, hogy ellenőrizze ruhája vasalható-e, kérjük, tesztelje egy kis belső ruhadarabbal. 

Ha nem okoz károkat benne, elkezdheti a vasalást. 

 

Tisztítás és karbantartás 
1. A termék tisztítása előtt ellenőrizze, hogy az le van kapcsolva. 

2. Tizenöt perccel a víz feltöltése és a lehűlés után óvatosan nyissa ki a lyuk fedelét, hogy a 

víz kifolyjon. 

3. Forgassa el a terméket az összes víz eltávolításához. 

4. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a termék és a tartozék alkatrészei teljesen kihültek-e. 

5. Tartsa a terméket biztonságos és száraz helyen. 

6. Kérjük, használjon tiszta vizet. Szűrővíz, ásványi forrásvíz vagy desztillált víz használata 

meghosszabbíthatja a termék élettartamát. Csapvíz is használható. 



7. Ne adjon a víztartályba vízen kívül más folyadékot, például tisztítószert, vegyszereket, sós 

vizet, parfümöket és festékeket. Közülük sok gyúlékony és sérülést okozhat. A hozzáadott 

cikkek károsíthatják vagy elzárhatják a termék gőzét is. Ezenkívül ne adjon fűszert a vízbe. 

 

A vízkő eltávolításának módszere 

 
Az elektromos gőzkefe gyakori problémája, hogy a csapvíz hosszú távú használata után a vízkő 

felhalmozódik a gőzkamrában. A method of reducing scale is to use filtered water, mineral 

spring or distilled water. Ha nem engedheti meg magának a tisztított víz használatát, akkor a 

vízkő csökkenthető a következő lépések betartásával, havonta legalább egyszer:  

- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, és teljesen kihűlt. 

- Egyesítsen 60 g folyadékot vízzel és ecettel az 1: 1 aránynak megfelelően. 

- Nyissa ki a víztöltő lyuk fedelét, és lassan töltse fel a folyadékkal a víztartályt. 

- Nyomja meg a gőz gombot egymás után 40 percig, és időben töltse fel a vizet, amíg  a 

tartályban lévő víz elfogy. 

- Öntse ki a vizespohárban lévő maradék folyadékot a mosogatóba vagy más tartályba. 

- Tisztításhoz töltse fel a poharat vízzel, és öntse ki a vizet, ismételje meg, amíg a vizespohárnak 

nincs már ecet szaga. 

 

 

Műszaki adatok: 

Frekvencia: 50 / 60Hz 

Teljesítmény: 1000W 

Feszültség: 200V - 240V CA 



STEAMY HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat. 

1. Ne nyomja meg a gőz gombot, amikor a gőzölő fejét személy vagy háziállat felé irányítja. 

2. Ne hagyja, hogy a gőzölő vízzel érintkezzen (kivéve a víztartályba helyezett elemeket), 

különösen akkor, ha a fali aljzathoz van csatlakoztatva. 

3. Fogja meg a csatlakozót, és ne a vezetéket, amikor eltávolítja a tápkábelt egy konnektorból. 

4. Győződjön meg arról, hogy a gőzgomb nincs megnyomva a mellékletek cseréjekor. 

5. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

6. Ne használja ezt a készüléket ruházaton, amelyet valaki visel. 

7. Ne működtesse a gőzölőt úgy, hogy a gőz felszabaduljon és érintkezzen a  felhasználó 

bőrével. 

8. Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki egy képzett szakemeberrel. 

9. A gőzölő csak háztartási használatra van szánva. 

10. Ha felügyelet nélkül kell hagynia a gőzölőt, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. 

11. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek 

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nincs tapasztalatuk és 

tudásuk a termékről, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak 

vagy utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban. 

12. A készülék használata során körültekintően kell eljárni a gőzkibocsátás miatt. 

13. Töltés és tisztítás közben húzza ki a készüléket a konnektorból. 

14. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a 

szervizképviseletnek vagy hasonló képzett személyeknek kell kicserélnie. 

 

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA 

 

1. jelző lámpa 

2. gőz gomb 

3. víztartály 

4. tápkábel 

5. tartálydugó 

6. mérőedény 

7. szálkefe 

 

 

 



A gőzölő előkészítése 

1. Töltse fel a mérőedényt 100 ml vízzel. (Desztillált, tisztított vagy hűtött, előtte felforralt 

csapvíz használatát javasoljuk. Ha a kút vizet vagy csapvizet használ közvetlenül a 

mosogatóból, a vízjáratokban vízkő (edzett ásványi anyagok) képződik, ami a belső 

vízcsövek eltömődését eredményezi. 

2. Fogja meg egyik kezével a víztartályt, és húzza határozottan le a gőzölő fogantyújáról a 

tápkábel irányába. 

3. Húzza ki a tartály dugóját a víztartály tetejéből éppen annyira, hogy a dugó a töltőnyílás 

felett lógjon, és öntse a 100 ml vizet a tartályba. Helyezze vissza a tartály dugóját. 

4. Csúsztassa vissza a víztartályt a helyére. 

5. Dugja be a gőzölőt egy 110/220 voltos aljzatba. A készenléti fény egy kétperces 

bemelegedési időszak után kigyullad. Amikor a fény kialszik, a gőzölő használatra kész. 

 

A ruhagőzölő használata 

1. Fogja meg a fogantyút, és hüvelykujjával nyomja meg a gőz gombot. (Ha a gőzölő felfele és 

lefelé történő futtatása közben azt tapasztalja, hogy az ujjai érintkeznek a gőzpermettel, 

kissé csavarja meg a markolatát, hogy mutatóujjával megnyomja a gőz gombot. Ezáltal a 

többi ujja messzebbre kerül a fogantyún, és távol a gőzkitöréstől. 

2. Szabad kezével fogja meg a szövetet, és húzza meg feszesen, miközben a gőzölőt felfelé és 

lefelé mozgatja. 

3. A gőzgomb elengedése hirtelen leállítja a gőz áramlását, lehetővé téve a gőzölő másik 

helyzetbe helyezését a szöveten. Ez megtakarítja a vizet és csökkenti az utántöltések 

számát. 

 

A gyapjú és kárpit tartozékok használata 

1. A rögzítések bármelyikének csatlakoztatásához helyezze a két rést a rögzítés alsó peremére 

a permetezőfej alsó peremén található két fül fölé. 

2. Nyomja le a tartozékot teljes érintkezésben a gőzfejjel, majd nyomja le erősen a 

reteszelőfület, amíg a helyére nem kattan. 

3. A gyapjúkefe-rögzítés a gőzgomb megnyomása nélkül is használható, hogy segítsen 

eltávolítani a gyapjúszövetről a laza szöszöt, a szőrt stb., mielőtt elkezdené a ruha vasalását 

4. A ráncok eltávolításához nyomja meg a gőz gombot, és csúsztassa felfelé és lefelé a párolót 

a szöveten. 

5. Gőz nélkül a kárpitos rögzítés elősegíti a bútorszövet részecskéinek fellazulását, és gőz 

alkalmazásakor a vízben oldható foltok tisztítókendőjeként működik. 

6. A három melléklet bármelyikének eltávolításához fogja meg a rögzítő reteszelő fülét, és 

erőteljesen húzza le a gőzölőről. 

 

 



Mielőtt eltenné a ruhagőzölőt 

1. Ha végzett a gőzölővel, vegye le a víztartályt a fogantyúról. 

2. Fogja meg egyik kezével a víztartályt, és erősen húzza le a gőzölő fogantyújáról a tápkábel 

irányába. 

3. Nyissa ki a víztöltőt a tartály dugójának eltávolításával, és engedje ki a maradék vizet. 

4. Amíg még be van dugva, nyomja meg a gőz gombot, hogy a szivattyúrendszerben lévő víz 

távozzon. 

5. Húzza ki a tápkábelt, helyezze vissza a tartály dugóját és tegye vissza a víztartályt a 

fogantyúba. 

 

A kézi ruhagőzölő egyéb felhasználási módjai 

1. A gőzölővel baktériumok is elpusztíthatók, amelyek felhalmozódnak olyan felületeken, mint 

a mosogatók és a pultok. 

2. A gőzölő sterilizálja és segíti szagtalanítani a szöveteket, eltávolítva a ruhák cigarettafüst-

maradványainak szagát. 

3. Nemcsak ruhára felel meg, a gőzölő ki tudja vasalni a függönyöket, amikor lógnak. Nem kell 

levenni őket, és rátenni őket a vasalódeszkára. 

4. Az ágyneműket és a párnahuzatokat a helyükön fel lehet frissíteni és sterilizálni, mert a gőz 

eltávolítja a szagokat, mielőtt a ruha vízzel telítődne. Csak ügyeljen arra, hogy a gőzölő 

mozogjon, és ne haladjon át többször ugyanazon a területen. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

1. Ha megnövelt szívbetegségben, súlyos rosaceában, ekcémában vagy pikkelysömörben 

szenved, kérjük, ne használja ezt a terméket. 

2. Terhes nőknek és súlyos betegségekben szenvedő betegeknek a termék használatakor 

gyógynövényeket és illóolajokat kell hozzáadniuk a vízhez, előtte kérjük, forduljanak 

orvoshoz. 

3. Ha bőrgyulladás jelenne meg vagy kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba az illóolajok 

és gyógynövények használatát. 

4. Ez a termék csak családi használatra alkalmas, nedves környezetben nem használható. 

5. Ellenőrizze a terméket, mielőtt bekapcsolná a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a családi 

termék dugója állandó feszültségű-e. 

6. A gyakori tisztítás és a mosószer használata biztosíthatja a legjobb hatást és 

meghosszabbíthatja a termék élettartamát. 

7. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy 

annak karbantartási osztályához, vagy hasonló teljes munkaidős személyzethez. 

8. Tartsa a terméket gyermekektől távol. 

9. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek 

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nincs tapasztalatuk és 

tudásuk a termékről, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak 

vagy utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban. 



10. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

FIGYELMEZETÉS: Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb 

vizet tartalmazó edények közelében. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Nettó súly:  0,65 kg 

Bruttó súly: 0,85 kg 

Víztartály kapacitása: 100 ml 

Teljesítmény: 1100W  

Felmelegesés idő: 25s 

Munkaidő: 5-8 perc  

Feszültség: 230V 50Hz 

 

 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Probléma Lehetséges okok Megoldás 
 
 

Az egység nem melegszik fel. 

Az egység nincs 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa a hálózati 
áramforráshoz. 

 
A kapcsoló nincs aktiválva. 

Nyomja meg a Be / Ki 
kapcsolót. A kapcsoló 

világítani kezd. 

 
 

Az egység felmelegszik, de 
nem gőzöl. 

A víztartály üres. Töltse fel a víztartályt. 

Ásványi anyag 
felhalmozódása az 

egységben. 

Kövesse az ásványi anyagok 
felhalmozódási útmutatóját. 

A hőbiztosíték 
meghibásodása. 

Vigye el egy tanúsított 
szervizközpontba. 

 
 

A gőz kimenete szakaszos. 

 
Ásványi anyag 

felhalmozódása az 
egységben. 

Normális, hogy az egység 
néhány másodpercig 

periodikusan abbahagyja a 
gőzölést, ha a gőz hosszabb 
ideig nem működik, kövesse 
asványi anyagok eltávolítása 

útmutatót. 

 


