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Köszönjük, hogy megvásárolta a JML-től a Phoenix Gold® FreeFlight 
vasalót. Hogy a vasalóval a legtökéletesebb, gyűrődésmentes 
eredményt érje el, kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót és őrizze meg 
későbbi hivatkozás céljából. 
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 Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok 
A Phoenix Gold® FreeFlight vasalót csak a jelen útmutatóban leírt 
tervezett célra használja. 
 
A Phoenix Gold® FreeFlight vasalót és vezetékét mindig tartsa távol 
gyermekektől. 
 
A forró alkatrészek megérintése, a forró víz vagy a gőz égési sérüléseket 
okozhat. A kerámiatalp használat közben nagyon forró lesz. Ne érjen a 
kerámiatalphoz használat közben vagy közvetlenül azután. 
 
Soha ne irányítsa a gőzsugarat emberek vagy állatok felé. Ügyeljen arra, 
hogy soha ne érjen a bőréhez. 
 
A szivárgás és az esetleges forrázás elkerüléséhez SOHA ne használja 
a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót fejjel lefelé fordított pozícióban. 
 
Csak beltéri háztartási használatra készült. Nem alkalmas ipari vagy 
kereskedelmi használatra. 
 
Ne használja olyan felületen, amelyet károsíthat a hő vagy a gőz, 
például munkalapon vagy polírozott fán. 
 
Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyek használata nem kifejezetten 
javasolt a vasalóval. 
 
Soha ne hagyja felügyelet nélkül az elektromos hálózathoz 
csatlakoztatva. 
 
A használatot követően mindig azonnal húzza ki a Phoenix Gold® 
FreeFlight vasaló csatlakozóját a konnektorból. 
 
Ne használjon sérült alkatrészeket. 
 
Soha ne használja a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót ha a vezeték 
vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett, 
megsérült vagy vízbe esett. 
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 Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok folytatás 

Ne próbálja megjavítani a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót, a tápkábelt 
vagy a csatlakozót, amennyiben azok megsérültek. Javításokat csak 
képesítéssel rendelkező szervizmérnök végezhet. 
 
Mindig húzza ki a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló csatlakozóját a 
víztartály feltöltése előtt. Ne töltse túl vízzel. 
 
A víztartályt desztillált vízzel (amely vasalókhoz megfelelő) vagy forralt 
vízzel töltse fel, hogy megelőzze a vízkőlerakódást. 
 
Soha ne nyúljon hozzá a kerámiatalphoz, amikor a vasaló bekapcsolt 
állapotban van, vagy közvetlenül kikapcsolás után. 
 
A tápkebelnek soha nem szabad a kerámiatalphoz hozzáérnie használat 
közben vagy közvetlenül azután. 
 
Győződjön meg használat előtt arról, hogy a víztartály fedele szorosan le 
lett zárva. 
 
Ne hagyja kiürülni a víztartályt használat közben. 
 
Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a kerámiatalpat. 
 
Ellenőrizze, hogy a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló adattábláján 
szereplő feszültség értéke megfelel az Ön háztartási áramforrásának, 
amelynek váltóáramnak (A.C.) kell lennie. 
 
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikális, 
érzékelési vagy mentális képességekkel vagy hiányos tudással és 
tapasztalattal rendelkező személyek is használhatják, amennyiben 
felügyelik őket vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos 
használatáról és megértették az azzal járó veszélyeket. 
 
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A vasalót használat közben 
gyermekektől tartsa távol. 

 Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok folytatás 

A tisztítási és felhasználói karbantartási munkákat nem végezhetik 
gyermekek felügyelet nélkül. 
 
Ez a készülék háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásra készült, 
például: 
 

- boltokban, irodákban, más munkakörnyezetben lévő személyzeti 
konyhák, 

- tanyaházakban, hotelekben, motelekben és más, szállás típusú 
környezetben az ügyfeleknél, 

- szállást és reggelit biztosító egységeknél. 
 
A vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni, miközben az elektromos 
hálózathoz csatlakoztatva van. 
 
A csatlakozót ki kell húzni a konnektorból, mielőtt a víztartályt feltöltené 
vízzel. 
 
Asztalon vagy más felületen történő vasaláskor mindig győződjön meg 
arról, hogy az stabil. 
 
Amikor a vasalót a foglalatába helyezi, győződjön meg róla, hogy a 
felület, amelyre a foglalatot helyezte, stabil. 
 
A vasalót csak a vele szállított foglalattal együtt szabad használni. 
 
Kérjük, a vasalót ne a foglalatra helyezve tartsa, hogy elkerülje, hogy víz 
csepegjen a csatlakozókra, valamint állítsa a gőzölő funkciót a kikapcsolt 
pozícióba vízzel történő feltöltés közben, hogy ne tudjon víz kifröccsenni 
a foglalatból. 
 
Függőleges vasalás közben ügyeljen arra, hogy megakadályozza, hogy 
gőz érjen a bőréhez úgy, hogy megfigyeli a gőzáramlás irányát. 
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 Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok folytatás 

Csak tiszta vizet használjon, amely nem tartalmaz szennyeződéseket 
vagy hozzáadott vegyszereket. 
 
A vasalót ne használja, ha leesett, ha látható sérülések vannak rajt, vagy 
ha szivárog. 
 
Ne használja a vasalót, ha a vezeték elhasználódik, vagy ha a 
vezetéken sérülések láthatók. 
 
Mindig ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne képezzen olyan 
akadályt, amely botlásveszélyt okozhat. 
 
Kérjük, nézze meg az adattáblán lévő műszaki adatokat, az erre 
vonatkozó információkat jelen dokumentum végén találja. 
 
Miközben vizet tölt a vasalóba, a gőzölő funkciót kikapcsolt (OFF) 
pozícióba kell állítani, mert a bekapcsolt (ON) pozícióban víz folyhat ki a 
talpon lévő nyílásokból. 
 
A víztartály feltöltésekor célszerű a vasalót nem a foglalaton hagyni, 
hogy ne tudjon víz fröccsenni az elektromos alkatrészekre. 
 
Az elszíneződések és a színek foltosodásának elkerülése érdekében azt 
javasoljuk, hogy a világos színű vagy erősen festett ruhákat 
védőszöveten keresztül vasalják. 
 
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Phoenix Gold® FreeFlight vasaló 
megfelelően csatlakozik a foglalat egységbe töltés közben. 

Az Ön Phoenix Gold® FreeFlight vasalója 
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zárókapcsolója (L) 

Flexibilis 

vezeték (M) 

Víztartály fedél (C) 

Vízpermetszóró fúvóka (B) 



A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata 
A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló 
első használata 

Mielőtt ruházatot vagy egyéb 
ruhaanyagot vasalna, javasoljuk, hogy 
használja a Phoenix Gold® FreeFlight 
vasalót egy nedves ruhán néhány percig. 
Ezáltal biztosítható, hogy a gyártási 
folyamatból származó maradványok 
kiégjenek a kerámiatalpból, és ne 
kerüljenek az Ön ruhájára. 
Ilyenkor enyhe szagot és kis mennyiségű 
füstöt tapasztalhat, de ez teljesen 
normális jelenség és gyorsan 
megszűnik. 
Ahol kemény a víz, ott javasoljuk 50% 
csapvíz és 50% desztillált vagy ásványi 
anyagokat nem tartalmazó víz 
használatát. 
Csak tiszta vizet használjon, amely nem 
tartalmaz szennyeződéseket vagy 
hozzáadott vegyszereket. 
 
Fontos – minden vasalót ellenőriznek a 
gyárban, így előfordulhat, hogy 
valamennyi víz marad a tartályban. 
Kérjük, öblítse át a rendszert úgy, hogy 
feltölti a tartályt, a vasalót a 
legmagasabb hőfokra állítja, és 
megnyomja a gőzkioldó gombot a gőz 
kieresztéséhez. 
Ezt legalább egyszer végezze el az első 
használat előtt, és ha hosszabb ideig 
nem használta a Phoenix Gold® 
FreeFlight vasalóját. 
 
Alapvető utasítások 

1. Nyissa fel a víztartály fedelét (C), és 
töltse fel vízzel. Ha üres tartályt tölt fel 
vízzel, tartsa közel függőlegesen, 
használja a csomagban lévő edényt, és 
töltse fel a Phoenix Gold® FreeFlight 
vasalón látható „max” jelzésig. Amikor 
felállítja, vegye le a vasalót a foglalatról, 
nyissa ki a víztartály fedelét és döntse 
felfelé a vasalót. Lassan töltse fel a 
„max” jelzés alá, majd zárja be a fedelet. 

 
Megjegyzés: valamennyi víz beszorulhat 
a fedélbe, és kifolyhat a kicsi 
levegőlyukon, amikor függőlegesen tartja 
a vasalót. Ez nem minősül szivárgásnak, 
csak nyissa ki a fedelet és ürítse ki a 
maradék vizet. 
Hangok is keletkezhetnek, amikor a 
levegő végighalad a fedélen lévő 
levegőlyukban. Ha ez történik, csak 
nyissa ki a fedelet a megszüntetéshez. 
2. Csatlakoztassa a Phoenix Gold® 
FreeFlight vasalót a hálózati 
áramforráshoz és kapcsolja be. 
Győződjön meg arról, hogy a gőz ki van 
kapcsolva, miközben a vasaló fűt (ezt a 
vasalón lévő termosztát fény jelzi). 
Ha vezetékkel használja, a fény ki- és 
bekapcsol, ahogy a hőmérsékletet 
szabályozza. Ha vezeték nélkül 
használja, a vasalót vissza kell 
helyezni a foglalatra, hogy a hőt 
fenntartsa. Amikor a termosztát fény 
kikapcsol, a vasaló kész. 
KÉRJÜK, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, 
HOGY A GŐZVÁLASZTÓ ZÁRVA VAN, 
AMIKOR TÖBBSZÖR EGYMÁS UTÁN 
HASZNÁLJA A GŐZÖLŐ GOMBOT, 
HOGY MEGAKADÁLYOZZA A VÍZ 
KIFRÖCCSENÉSÉT. Ne nyissa ki a 
választót közvetlenül a gőzfújás után, 
mivel a nyomás miatt víz távozhat a 
talpból. Mindig ellenőrizze, hogy az 
automatikus kikapcsoló (auto-off) funkció 
nem aktiválódott a gőzkifújás közben, 
mert így gyorsan kihűlhet a vasaló és víz 
fröccsenhet ki a talpból. 

 

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás 

Vízkőmentesítő rendszer 

A víztartályban lévő speciális 
szűrőgyanta megakadályozza a 
vízkőképződést a talpon. A szűrőgyanta 
tartós, nem szükséges cserélni. 
Ne használjon vegyi adalékokat, 
illatosítókat vagy vízkőoldót. 
 
Csepegésmentes rendszer 

A csepegésmentes rendszernek 
köszönhetően a legkényesebb 
anyagokat is kivasalhatja. 
 
Ezeket az anyagokat alacsony hőfokon 
vasalja. A talp lehűlhet annyira, hogy gőz 
már nem távozik, hanem csak forró 
vízcseppek, amelyek nyomokat vagy 
foltokat hagyhatnak. Forgassa a 
gőzválasztó gombot a kikapcsolt állásba 
(off), így a csepegésmentes rendszer 
aktiválódik a permetezés 
megelőzéséhez, így elkerülhető a 
foltosodás. 
 
 
 

Előkészületek 

Válogassa szét a kivasalandó ruhákat a 
címkéken lévő nemzetközi jelöléseknek 
megfelelően, vagy amennyiben ez 
hiányzik, az anyag fajtája alapján. 

Automatikus kikapcsolás 

Ha a vasalót (a foglalathoz 
csatlakoztatva, bekapcsolt állapotban) 
kb. 30 másodpercig érintetlenül hagyja 
vízszintes helyzetben, a fűtés kikapcsol. 
Ha ez megtörténik, az automata 
kikapcsolásjelző fény (K) villogni kezd. 
Mozgassa a vasalót függőleges 
helyzetbe, hogy deaktiválja ezt a 
biztonsági funkciót, és hagyja 
felmelegedni a vasalót, mielőtt ismét 
folytatná a vasalást. 
Ha a vasalót (a foglalathoz 
csatlakoztatva, bekapcsolt állapotban) 
30 percnél tovább használja, bekapcsol 
egy biztonsági funkció és a fűtés 
kikapcsol. Ha ez megtörténik, az 
automata kikapcsolásjelző fény (K) 
villogni kezd. Mozgassa a vasalót 
függőleges helyzetbe, majd vissza 
vízszintes helyzetbe hogy deaktiválja ezt 
a biztonsági funkciót (amelyet egy 
folyamatosan világító kék fény jelez) és 
hagyja felmelegedni a vasalót a kívánt 
hőfokra, mielőtt ismét folytatná a 
vasalást. 

 
A vasalást az alacsony hőfokot igénylő 
ruhákkal kezdje. Ez csökkenti a 
várakozási időket (a vasalónak tovább 
tart felmelegedni, mint kihűlni), és 
kiküszöböli annak kockázatát, hogy 
összehúzza a ruhát.  

 

Ruhacímke Anyag fajtája Termosztát beállítás 

 
Szintetikus Alacsony hőfok 

 
Selyem - gyapjú Közepes hőfok 

 
Pamut - vászon Magas hőfok 

 
Az anyagot nem szabad vasalni 
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A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás 

Gőzölős vasalás 

Víztartály feltöltése 
1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nincs 
bedugva a konnektorba. 
2. Mielőtt feltöltené, vegye le a vasalót a 
foglalatról. 
3. Állítsa a gőzválasztó gombot (D) a 

pozícióba (1. ábra) 
4. Nyissa fel a víztartály fedelét (C) 
5. Emelje meg a vasaló orrát, hogy a víz 
könnyebben a nyílásba jusson anélkül, 
hogy kifolyna. 
6. Öntse a vizet lassan a tartályba az 
edény (csomag része) segítségével, és 
ügyeljen rá, hogy ne töltse fel a tartályon 
látható „MAX” jelzés által mutatott (O) 
maximális szint fölé (kb. 370 ml). (2. ábra) 
7. Zárja le a víztartály fedelét (C) 
Gőz kiválasztása 
1. Használja a magasabb hőfokbeállítást 
a két ponttól a három ponttal jelölt 
pozíciókig az egyenletes 
gőzkibocsátáshoz, és hogy megelőzze a 
víz kifröccsenését. 
2. Győződjön meg arról, hogy elegendő 
víz van a víztartályban, állítsa a vasalót 
függőleges helyzetbe. Törölje az 
esetlegesen a fedél környékén lévő vizet. 
3. Válassza ki a kívánt hőfokot a 
hőmérséklet-szabályozó gomb 
segítségével (G) (a gőzöléshez jelzett 
tartományon belül kell lennie a gombon 
jelzettek szerint) (3. ábra) 
4. Csatlakoztassa a vasalót a foglalathoz, 
és dugja be a csatlakozót a konnektorba: 

 Ha a vasalót a foglalathoz 
csatlakoztatva használja (4. ábra), 
győződjön meg arról, hogy a foglalat 
zárókapcsolója (L) a bezárt állapotban 
van. 

 Ha a vasalót a foglalat nélkül használja 
(5. ábra), helyezze a vasalót 
függőlegesen a foglalatra és várjon, 
amíg 

 

 
 

 
 

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás 

eléri a megfelelő hőmérsékletet a legjobb 
teljesítményhez. 
5. Ha a hőfokjelző lámpa (H) kikapcsol, 
megkezdheti a vasalást. 

 Ha a vasaló a foglalathoz van 
csatlakoztatva, folytathatja a vasalást. 

 Ha a vasalót külön használja, még kb. 
30 másodpercig tudja használni, 
miután a hőfokjelző lámpa (H) kialudt 
(ez különböző tényezőktől függ), 
azután vissza kell helyezni a vasalót a 
foglalatra, hogy felfűtsön. és akkor 
tudja folytatni a vasaló használatát, 
amikor a hőfokjelző lámpa (H) kialszik. 

6. Forgassa a gőzválasztó gombot (D) a 
kívánt pozícióba (1. ábra) 
 
Gőzsugár kioldó gomb (F) használata 
és gőzölés függőleges vasalás közben 
FONTOS: A gőzválasztót állítsa zárt 
(CLOSED) pozícióba, hogy fenntartsa a 
nyomást a gőzsugár funkcióhoz, és 
hogy megakadályozza a víz 
kifröccsenését, amikor megnyomja a 
gőzkioldót. 
Miután a vasaló teljesen felfűtött, nyomja 
meg a gőzsugár kioldó gombot (F), hogy 
erőteljes gőzsugár keletkezzen, amely 
áthatol a textíliákon és kisimítja a nagyobb 
gyűrődéseket. 
Várjon legalább 2 másodpercig, mielőtt 
ismét megnyomná (6. ábra). 
A gőzsugár kioldó gomb (F) rendszeres 
időközönkénti megnyomásával 
függőlegesen is tud vasalni (függönyöket, 
felakasztott ruházatot, stb.) (7. ábra). 
Figyelmeztetés: a gőzsugár kioldó 
gombot (F) csak magas hőfok mellett 
lehet használni. Ne feledje 
visszahelyezni a foglalatra, ha vezeték 
nélküli üzemmódban használja a 
vasalót. Amint a hőfokjelző fény 
kikapcsol, vegye le a foglalatról és 
folytassa a gőzölést. Mindig olvassa el 
a ruhán lévő címkét. 
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4. ábra 

1. ábra 

2 ábra 

3. ábra 

5 ábra 

6 ábra 

7 ábra 



A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás 

Száraz vasalás 

Gőz nélküli vasaláshoz forgassa a 
gőzválasztó gombot (D) kikapcsolt 
(OFF) pozícióba. 
 
Vízpermetszóró funkció 
Győződjön meg arról, hogy van víz a 
tartályban. Nyomja meg a 
vízpermetszóró gombot (E) lassan 
(vastag vízsugárhoz) vagy gyorsan 
(permetezett vízsugárhoz) (8. ábra). 
Figyelmeztetés: kényes anyagoknál 
javasoljuk, hogy nedvesítse be az 
anyagot, mielőtt használná a 
vízpermetszóró gombot (E), vagy 
helyezzen nedves ruhát a vasaló és a 
vasalni kívánt anyag közé. A 
foltosodás elkerülése érdekében ne 
használja a vízpermetszóró funkciót 
selyem vagy szintetikus anyag 
esetében.  

 
Tisztítás 

Megjegyzés: a vasaló bármilyen 
tisztítása előtt győződjön meg róla, 
hogy leválasztotta az elektromos 
hálózatról. 
 
A talpon lévő maradékok letörölhetők 
nedves rongy vagy nem súroló hatású 
folyékony tisztítószer segítségével.  
Ne karcolja össze a talpat 
acélszivaccsal vagy fémes tárgyakkal. 

A műanyag alkatrészeket nedves 
ronggyal, majd száraz ronggyal áttörölve 
lehet tisztítani. 
 
Öntisztítás 

Az öntisztító (N) funkció a talp belsejét 
tisztítja meg úgy, hogy eltávolítja a 
szennyeződéseket. Használatát 10-15 
naponta javasoljuk. Útmutató: 
1. Töltse fel a víztartályt a maximum 
jelzésig (O) és állítsa a gőzválasztó 
gombot (D) kikapcsolt (off) pozícióba. 
2. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe. 
3. Forgassa a hőfokválasztó gombot (G) a 
maximális teljesítményhez. 
4. Csatlakoztassa a vasalót az elektromos 
hálózathoz és hagyja felmelegedni 2 
percig. 
5. Húzza ki a vasaló csatlakozóját a 
konnektorból, vegye le a foglalatról és 
helyezze vízszintesen mosogató vagy 
mosdó fölé. 
6. Nyomja meg többször egymás után az 
öntisztító gombot (N) nagyjából egy 
percen keresztül a tisztítási funkció 
aktiválásához. Így gőz és víz is távozik a 
talpon keresztül, és megtisztítja a 
lerakódásokat. Ha szükséges, ismételje 
meg a fenti lépéseket, főként kemény víz 
esetében (9. ábra). 
Vigyázat: az öntisztító funkció 
használatakor forró víz és gőz távozik a 
vasaló talpából. 

 
 

A Phoenix Gold® FreeFlight vasaló használata folytatás 

7. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, 
és hagyja kihűlni. Így meg tud száradni a 
benne maradt víz. 
8. Az öntisztító ciklus befejezését 
követően kapcsolja be ismét a vasalót, 
és hagyja felmelegedni 2 percig, hogy ki 
tudjon száradni a gőzkamrában maradt 
víz. 
9. Egy régi ruhadarabon vezesse végig a 
vasaló talpát, hogy az esetleges 
szennyeződések távozhassanak. 
10. Ha a vasaló talpa kihűlt, tisztítsa meg 
nedves ronggyal. A következő 
használatkor hagyja a vasalót teljesen 
felmelegedni és aktiválja a gőzölő 
funkciót, majd vasaljon ki egy régi 
ruhadarabot, hogy távozni tudjanak azok 
a szennyeződések, amelyek esetlegesen 
a gőznyílások körül rakódtak le. 
 
Tárolás 

1. Húzza ki a vasaló csatlakozóját a 
konnektorból. 
2. Ürítse ki a víztartályt úgy, hogy a 
vasalót fejjel lefelé fordítja és kicsit 
megrázza. 
3. Hagyja a vasalót teljesen kihűlni. 
4. Tekerje fel a tápkábelt a foglalat köré. 
Ne húzza túl szorosra a kábelt, mert úgy 
sérülhet a csatlakozási pont (10. ábra) 
5. A vasalót mindig függőleges 
helyzetben tárolja. 
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8. ábra 

9. ábra 

10. ábra 



Tanácsok a megfelelő vasaláshoz  
 
A nem szokványos felületű (gyöngyös, 
hímzett, betétes, stb.) anyagokhoz a 
legalacsonyabb hőfokok használatát 
javasoljuk. 
Ha az anyag kevert (pl. 40% pamut, 60% 
szintetikus), akkor a termosztátot az 
alacsonyabb hőfokot igénylő anyaghoz 
igazítva állítsa be. 
Ha nem ismeri az anyag összetételét, a 
megfelelő hőfokot a ruházat egy nem 
látható részén próbálja beállítani. Kezdje 
alacsony hőfokkal, és fokozatosan 
emelje, amíg eléri az ideális hőfokot. 
Soha ne vasaljon olyan részeket, ahol 
izzadság vagy más nyomok láthatók: a 
talp melege rögzíti a foltokat a ruhán és 

azok nem lesznek eltávolíthatók. 
Hogy a selyem, gyapjú vagy szintetikus 
ruházat felülete ne váljon fényessé, 
kifordítva vasalja őket. 
Hogy a bársony ruházat felülete ne 
váljon fényessé, egy irányba vasalja (a 
szövést követve), és ne nyomja a vasalót 
a ruhára. 
Minél jobban tele van a mosógép, annál 
több ruházat lesz benne gyűrött a mosás 
után. Ez olyankor is előfordul, ha túl 
magas fordulatszámon működik a 
centrifuga. 
Sok anyagot könnyebb vasalni, ha nem 
teljesen száraz. Például a selymet 
mindig nedvesen kell vasalni. 

 

Tisztítás és ápolás  
 
Általános ápolás 

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy 
a Phoenix Gold® FreeFlight vasalót 
kihúzta, és hogy teljesen kihűlt. 
A kerámiatalpat és a vasaló szerkezetét 
enyhén nedves ruhával tisztítsa. 

A vasaló egy részének tisztításához se 
használjon súroló hatású dörzsölőt vagy 
kefét. 
Ha bármilyen szintetikus anyag ragad a 
talphoz, állítsa a vasaló hőfokát a 
maximálisra, és húzza végig tiszta 
pamuton, hogy eltávolítsa a felületen 
lévő maradványokat. 
A külső részek tisztításához hagyja 
kihűlni a készüléket, és törölje át nedves 
ruhával és enyhe tisztítószerrel, majd 
törölje szárazra. 

 
 

Garancia 

 
A termékre teljeskörű garanciát vállalunk 
egy évig bármely kivitelezési- vagy 
anyaghibára vonatkozóan. Ez a garancia 

nem befolyásolja az Ön törvényes jogait. 
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen 
problémája vagy kérdése merül fel, 
vegye fel a kapcsolatot a JML 
ügyfélszolgálatával. 

 

Műszaki adatok 

Műszaki specifikáció 

Vezeték hossza Kb. 1,9 m 

Víztartály térfogata Kb. 370 ml 

Áramfelhasználás 2000-2400W 

Tápfeszültség 220-240V ~ 50/60Hz 

Modell ES2416S_02 

 
Biztosíték és hálózati csatlakozó 
cseréje (csak Egyesült Királyság és 
Írország) 

A készüléken BS 1363 13 amp 
csatlakozó található. Ha a biztosítékot ki 
kell cserélni, csak olyan, az ASTA vagy 
a BSI által BS1362 szerint jóváhagyott 
biztosítékra cserélje, amelynek névleges 
áramerőssége 13 amper. 
 
Biztosíték cseréje 
1. Lapos csavarhúzó segítségével 
vegye le a biztosítékdoboz fedelét. 
2. Óvatosan vegye ki a biztosítékot. 
3. Csíptesse az új 13 amperes 
biztosítékot a helyére. 
4. Óvatosan helyezze vissza a fedelet a 
helyére. 
Ha a villamos vezeték bármilyen módon 
megsérült, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a JML ügyfélszolgálatával.  

 

 
Hulladékként történő elhelyezés és környezetvédelem 

 

 

Erre a berendezésre érvényesek az elektromos- és elektronikai 
hulladékokra vonatkozó jogszabályok. A készüléket ne szokásos 
háztartási hulladékként, hanem újrahasznosítást végző helyi 
hulladéklerakó központban helyezze el. További információkért 
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a jóváhagyott 
hulladékkezelő ügynökséggel. 
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13 A biztosíték 



 
 
 
 
 
 
 

FONTOS! 
 

Győződjön meg róla, hogy a gőzválasztó zárt (CLOSED) pozícióban van, 
amikor egymás után többször megnyomja a gőzkioldót, hogy 

megakadályozza a víz kifröccsenését. 
 


