Prasowacze parowe

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup produktu firmy SteamOne.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję
obsługi. Prosimy też o zapoznanie się z dołączoną książeczką Quick Start.
Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu w razie potrzeby
sprawdzenia jej w przyszłości.
Do stosowania w prasowaczu zalecamy wodę destylowaną lub
demineralizowaną.
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy produkt posiada certyfikat CE. Poddano testom reprezentatywną ilość produktu
i uznano, że jest on zgodny z obowiązującymi normami i rozporządzeniami.
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Uwaga! Napięcie instalacji elektrycznej w domu użytkownika musi odpowiadać napięciu urządzenia
(230 V). Nieprawidłowe podłączenie do sieci może spowodować nieodwracalne uszkodzenie
urządzenia i unieważnić gwarancję.
ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZED
UŻYTKOWANIEM PRODUKTU:
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Nie używać niniejszego urządzenia w innym celu niż ten, do którego jest przeznaczone.
By uniknąć ryzyka oparzeń wynikających z kontaktu z gorącą wodą lub parą, urządzenia
należy używać trzymając głowicę dyfuzora pary zwróconą od siebie.
By uniknąć ryzyka porażenia prądem nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym
płynie.
Przed odłączeniem urządzenia od sieci należy je wyłączyć. Odłączając urządzenie od
gniazdka sieci elektrycznej nie należy ciągnąć za przewód, tylko delikatnie wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka. Nie używać urządzenia jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Zawsze należy odłączyć urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej przed napełnieniem
zbiornika wodą, opróżnieniem go lub po skończonej pracy. Wodę należy wlewać wyłącznie
do zbiornika na wodę; nie wlewać wody bezpośrednio do miejsca przeznaczonego na
zbiornik.
Nie kierować pary w stronę osób lub zwierząt, nigdy nie prasować ubrania bezpośrednio na
człowieku.
W przypadku użytkowania urządzenia w obecności dzieci należy zachować szczególną
ostrożność; nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (włącznie z dziećmi poniżej 8 roku życia)
z ograniczeniami fizycznymi, upośledzone umysłowo lub ze stwierdzonymi chorobami
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psychicznymi, nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba, że
użytkowanie urządzenia odbywa się po przeszkoleniu w obecności i pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo osób wskazanych w tym punkcie.
Czyszczenie i obsługa urządzenia przez dzieci dopuszczalne jest tylko pod ścisłym nadzorem
dorosłych.
Przed schowaniem urządzenia powinno ono zupełnie ostygnąć. Należy unikać kontaktu
przewodu z powierzchniami gorącymi.
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem, którą można wetknąć tylko w
jednym kierunku do odpowiedniego gniazda ściennego. Jeśli wtyczka męska nie wchodzi do
gniazda należy ją obrócić i spróbować ponownie. By uniknąć ryzyka porażenia prądem, gdy
wtyczka wciąż nie działa, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem, który
zainstaluje odpowiednie gniazdo ścienne. W żaden sposób nie należy modyfikować wtyczki
męskiej.
Nigdy nie należy używać wadliwego lub uszkodzonego urządzenia.
By uniknąć ryzyka zranienia, pożaru bądź porażenia prądem, nie należy samodzielnie
demontować urządzenia ani go naprawiać. W celu kontroli lub naprawy należy zwrócić się do
wykwalifikowanego serwisu.
Po zakończonej pracy należy opróżnić zbiornik na wodę; woda w zbiorniku może być gorąca.
Nie dotykać części metalowych zanim zupełnie nie wystygną, by uniknąć ryzyka poparzenia.
Należy zachować ostrożność podczas wymiany akcesoriów, gdyż różne części mogą być
gorące lub zawierać gorącą wodę.
Należy pamiętać, by rura i głowica z parą zawsze były wyżej niż zbiornik na wodę.
Prasować należy wyłącznie ruchem pionowym z góry na dół. Nigdy nie używać głowicy
emitującej parę poziomo ani jej nie odchylać do tyłu, by uniknąć pryskania gorącej wody.
Zawsze należy odwieszać głowicę dyfuzora pary na przewidziany do tego celu haczyk. Nigdy
nie kłaść gorącej jeszcze głowicy dyfuzora na podłodze, meblu ani przewodzie zasilającym,
lub gdy urządzenie jest podłączone do prądu, gdyż istnieje wtedy ryzyko pożaru lub
porażenia prądem.
Nie wsuwać ani nie wpuszczać żadnego przedmiotu do rury urządzenia ani innego otworu.
Stanowczo odradza się używanie akcesoriów innych niż te dostarczone przez firmę
SteamOne, gdyż może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
Nigdy nie przecinać rury prasowacza parowego i nie próbować go przedłużać.
Przed zawieszeniem ubrania na wieszaku, by je wyprasować, należy złożyć wszystkie
elementy stelaża teleskopowego i maksymalnie je rozciągnąć, by uniknąć przegrzania się
urządzenia.
Gdy zbiornik wody jest pusty należy wyłączyć urządzenie.
By uniknąć przeciążenia elektrycznego należy unikać włączania innego urządzenia o dużym
poborze mocy na tym samym obwodzie.
Jeśli użycie przedłużacza jest absolutnie konieczne, należy się upewnić, że nie dojdzie do
przypadkowego odłączenia przedłużacza od sieci, że jest on całkowicie rozwinięty i że nikt się
o niego nie potknie.

PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
OCHRONA ŚRODOWISKA
•
Urządzenie zawiera materiały nadające się do odzyskania lub przetworzenia.
•
Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.
Zużyte urządzenie należy oddać w odpowiednim punkcie zajmującym się recyklingiem
odpadów elektrycznych i elektronicznych, który znajduje się w każdym mieście.
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Gwarancja SmartLife Polska
Niniejszy produkt jest objęty gwarancją firmy SmartLife Polska (dane kontaktowe na stronie 4)
na wszystkie wady fabryczne w czasie trwania gwarancji. Gwarancja jest ważna od daty zakupu
przez okres 24 miesięcy dla klientów indywidualnych lub 12 miesięcy dla klientów będących
osobami prawnymi lub fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Niniejsza gwarancja
firmy SmartLife dopełnia prawa konsumentów. Wszelkie koszty naprawy produktu uznanego za
wadliwy pokrywa gwarancja firmy SmartLife Polska tak by produkt ponownie spełniał oryginalne
specyfikacje techniczne, czy to przez naprawę, czy też wymianę wadliwych części. Zależnie od
przypadku, firma SmartLife Polska może zdecydować o zaproponowaniu produktu zamiennego
zamiast naprawy wadliwego produktu.
Obowiązki firmy SmartLife Polska w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do
naprawy lub wymiany wspomnianych powyżej.
Warunki i wykluczenia gwarancji
Gwarancja firmy SmartLife Polska jest ważna tylko po okazaniu oryginalnego dowodu zakupu.
Wadliwy produkt należy wysłać przesyłką poleconą do firmy SmartLife Polska, odpowiednio go
przedtem opakowując, lub przekazać bezpośrednio w firmie SmartLife Polska. Dane kontaktowe
firmy SmartLife Polska znajdują się na stronie 4.
Firma SmartLife Polska nie ma obowiązku naprawiać ani wymieniać produktu, do którego nie
dołączono dowodu zakupu.
Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
i konserwacji, użytkowanie z zasilaniem elektrycznym niezgodnym z tym podanym w instrukcji
lub na produkcie, nie są objęte gwarancją firmy SmartLife Polska.
Gwarancja firmy SmartLife Polska nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku
zaniedbania bądź napraw i nieautoryzowanych modyfikacji produktu. Normalne zużycie
produktu, konserwacja lub wymiana niektórych części nie są objęte gwarancją firmy SmartLife
Polska.
Gwarancja firmy SmartLife Polska nie ma zastosowania przy:
•
Stosowaniu wody zawierającej dodatki (takie jak skrobia, substancje zapachowe,
aromatyzujące, zmiękczacze do tkanin i inne substancje lub związki chemiczne)
•
Zalaniu urządzenia, dostaniu się kurzu lub ciała obcego do produktu.
•
Zakamienieniu (bezwzględnie należy stosować się do poleceń konserwacji opisanych w
niniejszej instrukcji obsługi).
•
Uszkodzeniu mechanicznym.
•
Uszkodzeniu lub wypadku związanym z ogniem, zalaniem, uderzeniem pioruna,
przepięciami w sieci.
•
Użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem produktu.
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku problemów związanych z opakowaniem lub
transportem produktu podczas wysyłki dokonanej przez posiadacza.
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Kontakt w sprawie gwarancji SmartLife Polska
adres

email

numer telefonu

okres
gwarancji

Smartlife Polska
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. 25 Stycznia 18
62-080 Tarnowo Podgórne

biuro@smartlifepolska.com

+48 61 846 23 13

2 lata.
12 miesięcy
dla klientów
będących
osobami
prawnymi lub
fizycznymi
prowadzącymi
działalność
gospodarczą.

..........................................................................................................................................................................
Karta Gwarancyjna SmartLife Polska
Data zakupu
Imię i nazwisko / Nazwa

Numer telefonu
Adres

E-mail
Miasto zakupu
Klient

Kraj zakupu
Kupiony model
Numer urządzenia
Uwagi
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