
Cleanmaxx Nadrágvasaló-tartozék 
Kedves Vásárló! 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a nadrágvasaló-tartozék mellett döntött. Ha kérdései lennének a termékhez, 

vagy pótalkatrészre/tartozékra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.sevice-

shopping.de weboldalunkon keresztül.  

 

A szimbólumok és jelzőszavak magyarázata 

 

 

Veszélyjelzés: Ez a szimbólum sérülésveszélyeket jelez. Olvassa el figyelmesen a hozzátartozó 

biztonsági tájékoztatót és tartsa magát ezekhez.  

 

Használat előtt olvassa el az útmutatót! 

 

Kiegészítő információk 

  

VIGYÁZAT Lehetséges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.  

TÁJÉKOZTATÓ Anyagi károkra figyelmeztet. 

 

Rendeltetésszerű használat 

Ez a termék a vasaló (cikkszámok: 00384, 00114, 00199, 00228) tartozéka. A terméket kizárólag ezen 

készülékek egyikével szabad használni! A fő készülék kezelési útmutatóját be kell tartani! 

- A termék rendeltetése a nadrágok szárítása és vasalása. Mindig vegye figyelembe a textíliák címkéinek 

mosási tájékoztatóját! 

- A termék otthoni használatra alkalmas, ipari felhasználásra nem. 

- A terméket csak úgy használja, ahogy az útmutatóban olvasható. Minden más használat nem 

rendeltetésszerűnek minősül.  

- A szavatosság alól kizárt minden olyan hiányosság, amelyet a szakszerűtlen kezelés, sérülés vagy 

javítási próbálkozás okozott. Ugyanez érvényes a normál kopásra is.  

 

Biztonsági tájékoztató 

Feltétlenül tartsa be a fő készülék kezelési útmutatójában található biztonsági utasításokat! 

 

 

VIGYÁZAT – fulladásveszély! A gyermekeket és állatokat tartsa távol a csomagolóanyagtól! 

 

TÁJÉKOZTATÓ – anyagi és tárgyi károk kockázata 

- Óvja a terméket a nyílt lángtól, a hőmérsékleti mínuszoktól, hosszan tartó nedvességtől és ütésektől.  

- A tisztításhoz ne használjon maró vagy dörzsölő tisztítószereket vagy tisztítópárnát. Ezek károsíthatják 

a felületet.  

 

Szállítás tartalma és készülék áttekintése 

Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát és a szállítási sérüléseket. Amennyiben a termék sérülést mutatna, ne 

(!) használja, hanem lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. 

 
1 Y-elem  nincs az ábrán: 

2 Nejlon ballon  - csepegésvédő rúd 

3 szárak 

 

 

 

 

 

http://www.sevice-/
http://www.sevice-/


Összeszerelés  

 

1. A szárat a csepegésvédővel helyezze a fő készülék erre szolgáló nyílásába.  

2. Az Y-elemet (1) helyezze a csepegésvédővel rendelkező szárra.  

3. Helyezze a két szárat (3) az Y elembe.  

4. Rögzítse a nejlon ballont (2):  

- húzza át a két szár felett. 

- Húzza a gumiszalagot a rögzítőperem felett a fő készüléken. 

A szétszerelés fordított sorrendben történik.  

 

Használat 

 

1. Amennyiben még nem történt meg, akkor húzza fel a nejlon ballont (2) 

(lásd az „összeszerelés” fejezetet. 

 

 

A nejlon ballonnak közvetlenül a rögzítő perem alatt kell ülnie, hogy 

teljesen fel tudjuk fújódni. 

 

2. Húzza át a vasalandó ruhadarabot a nejlon ballon felett és esetlegesen gombolja be a gombokat és húzza 

be a cipzárakat. Ügyeljen arra, hogy: 

- A nejlon ballon lábai rendesen feküdjenek a nadrágszárakban, és ne eltekeredve vagy összegyűrődve, 

- Minden gomb és cipzár zárva legyen a ruhadarabon (a nadrágszárakon is). 

3. A kapcsokat (a fő készülék szállítási tartalmában található) ossza el alul a ruhadarabon (elöl és hátul, a 

külső oldalon is), nehezékül és hogy a nejlon ballon felfúvódásakor ne mozduljon el.  

4. A készüléket a fő készülék kezelési útmutatójában leírtak alapján vegye üzembe.  

5. Ha a nejlon ballon felfúvódott, a ruhadarabot húzza még egyszer egyenesre, és simítsa ki.  

6. A szárítási / vasalási folyamat végeztével vegye le a ruhadarabot a nejlon ballonról.  

7. Kapcsolja ki a fő készüléket, válassza le a villamosenergia hálózatról és hagyjuk lehűlni.  

 

Tippek 

 A szárítási / vasalási folyamat centrifugaszáraz nadrág esetén cca. 10 percig tart. Az anyag és 

anyagvastagságtól függően az időtartam változhat. Ajánljuk, hogy rövidebb időtartammal indítson és 

ezt esetlegesen hosszabbítsa meg.  

 Előfordulhat, hogy a keskeny szárú nadrágokat nem lehet már felszerelt tartozék fölé húzni. Itt a 

következőképpen járjon el:  

- Tolja a nejlon ballont (2) egy darabon felfele, hogy a szárakba (3) kerüljön, 

- A két szár egyikét még egyszer húzza ki az Y elemből (1), 

- Húzza a nadrágot a két szár fölé, 

- Csak most helyezze be a szárat az Y elembe és 

- Ismét húzza át a nejlon ballont a rögzítő perem felett. 

 Az egymástól távol álló gombok ahhoz vezethetnek, hogy a gomboláspánt a vasalási folyamat közben 

kicsit hullámos lesz. Itt ajánlott a gomboláspántot a vasalási folyamat után kézzel még egyszer simára 

húzni.  

 A vasalási éleket a szárítási/vasalási folyamat után a kereskedelmi forgalomban szokásos vasalóval a 

nadrágba kell vasalni.  

 

Tisztítás és tárolás 

A tisztítás megkezdése előtt olvassa el a biztonsági utasításokat ezen termék és a fő készülék kezelési 

útmutatójának „Biztonsági tájékoztató” c. fejezetében! 

 A terméket igény szerint kissé nedves ruhával és lágy mosószerrel törölje le. Száraz ronggyal törölje át.  

 Elrakás előtt alaposan szárítson ki minden elemet. 

 A terméket száraz, tiszta, naptól védett valamint gyermekektől és állatoktól védett helyen őrizze meg.  

 

Ártalmatlanítás 

 

A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa és vigye gyűjtőhelyre. A terméket 

is környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Közelebbi információkat a helyi önkormányzatnál 

kérjen.  

  


