
1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

 

APARAT DE CURĂȚAT CU ABURI 
DR 3535 

Cod produs: 1218333 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

Elementele de control 
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Instrucțiuni de utilizare  
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dvs. aparat.  
 

Simbolurile folosite în manualul de utilizare  
Informațiile importante legate de siguranța dvs. sunt marcate în mod special. Respectați întocmai aceste informații pentru a evita 
accidentele și daunele aduse aparatului.  

 PERICOL: 
Pericole legate de sănătatea utilizatorului și riscuri de accidentare.  

 ATENȚIE:  
Pericole legate de aparat sau alte obiecte. 

 NOTĂ: 
Sfaturi și recomandări pentru utilizator.  
 

Instrucțiuni generale 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare, 
precum și bonul de garanție, bonul de casă și coletul de carton. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. 

 Nu folosiți produsul decât în scopuri private. Acest aparat nu este conceput pentru utilizare comercială. 

 Nu folosiți aparatul în aer liber. Feriți produsul de căldură excesivă, acțiunea directă a razelor de soare, umiditate (nu-l 
scufundați niciodată în lichide) și margini ascuțite. Nu folosiți aparatul cu mâinile umede. Scoateți imediat ștecărul din priză 
dacă aparatul se umezește sau se udă.  

 Atunci când nu folosiți aparatul, când atașați accesorii pe aparat, înainte de curățarea aparatului sau în caz de distorsiuni în 
funcționare opriți produsul și scoateți ștecărul din priză (nu trageți de cablu, ci numai de ștecăr).  

 Nu lăsați aparatul să funcționeze fără a fi supravegheat. Opriți întotdeauna aparatul atunci când părăsiți încăperea. Scoateți 
ștecărul din priză.  

 Verificați în mod regulat aparatul și cablul de alimentare pentru a descoperi eventuale daune. Dacă descoperiți daune nu mai 
folosiți produsul.  

 Nu folosiți decât accesoriile originale.  

 Pentru siguranța copiilor nu lăsați la întâmplare materialele folosite la împachetare (pungi de plastic, carton, polistiren etc.).  
 

 ATENȚIONARE:  
Nu lăsați copiii să se joace cu foliile. Pericol de sufocare!  
 

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru acest aparat  
Simboluri pe aparat 

 Pericol de arsuri din cauza aburilor expulzați!  
 Nu deschideți aparatul în timpul utilizării. 

 

 ATENȚIE: Pericol de arsuri!  

 Atunci când realimentați aparatul scoateți întotdeauna ștecărul din priză.  

 Nu atingeți suprafețele fierbinți. Dacă doriți să schimbați accesoriile, atunci așteptați până la răcirea completă a aparatului.  

 Nu orientați jetul de aburi spre persoane, animale sau aparate electrice (de ex. cuptor).  

 Nu umpleți aparatul în exces! Nu depășiți volumul maxim pentru apă!  

 Nu folosiți aparatul decât cu rezervorul de apă umplut în întregime.  

 Nu folosiți aparatul pentru curățarea aparatelor sau instalațiilor electrice.  

 Nu încercați să reparați singur aparatul, ci cereți sfatul unui specialist autorizat. În scopul de a evita pericolele legate de cablul 
de alimentare defect, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, serviciul său de reparații sau un tehnician specializat.  

 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii sub 8 ani) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limitate 
sau care nu au experiență și/sau cunoștințe legate de utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un adult 
responsabil care le-a oferit și informații legate de modul corect de manevrare al aparatului. 

 Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.  

 Operațiile de curățare și întreținere pot fi realizate de către copii, numai sub supraveghere.  

 Nu scufundați aparatul în apă pentru a-l curăța. Respectați instrucțiunile prezentate la capitolul „Curățare”.  
 

Lista cu elementele de control 
1 Furtun 
2 Duza de conexiune 
3 Închizător / orificiu alimentare 
4 Tasta aburi 
5 Mâner 

6 Cazan de încălzit / rezervor apă 
7 Indicator control încălzire 
8 Accesoriu duză 
9 Accesoriu universal curățare 
10 Accesoriu fereastră 

11 Perie rotundă (2 buc.) 
12 Duză în unghi  
13 Pahar gradat 
14 Cârpă textile
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Lipsă imagine: Pâlnie  
 

Despachetarea aparatului 
 Scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj.  

 Îndepărtați materialele folosite la ambalare.  

 Verificați conținutul coletului.  
 

Punerea în funcțiune 
Alimentarea cu apă 

 OBSERVAȚIE:  

 Volumul maxim este de 220 ml. Folosiți paharul gradat inclus în colet.  

 Recomandare: Pentru a evita depunerile de calcar folosiți apă distilată.  
 

 ATENȚIE:  
Nu folosiți apă distilată pentru baterii, apă din uscătorul de haine sau apă cu adaosuri, precum de ex. soluții de curățare, alcool, 
balsam de rufe sau alte substanțe chimice. Acestea pot dăuna aparatului sau pot avea efecte periculoase.  
 

 ATENȚIE: Pericol de rănire! 
1. Scoateți ștecărul din priză. 
2. Nu deschideți aparatul decât după eliberarea presiunii. În acest sens apăsați tasta aburi.  
3. Dacă aparatul este încă fierbinte așteptați cca. 5 minute înainte de a deschide zăvorul.  
4. Apăsați zăvorul în jos și deșurubați-l rotindu-l în sens anti-orar.  
5. Dacă este nevoie scurgeți restul de apă din cazan astfel încât să nu fie umplut peste nivelul maxim.  
6. Adăugați 220 ml de apă în cazan cu ajutorul pâlniei.  
7. Reînșurubați zăvorul prin rotirea în sens orar.  
 

Instalarea accesoriilor  
 OBSERVAȚIE:  

Respectați marcajele tip săgeată de pe aparat și accesorii.  
1. Introduceți conectorul furtunului în duza de pe aparat. Pentru fixare rotiți furtunul în sens orar.  
2. Introduceți conectorul unui accesoriu în duza de pe furtun. Pentru fixare rotiți accesoriul în sens orar.  

 Accesoriile pot fi fixate și direct pe aparat. Instalați-le în modul descris mai sus.  

 Pe accesoriul duză puteți instala suplimentar duza în unghi sau peria rotundă.  

 Dacă doriți să curățați suprafețe sensibile, instalați cârpa textilă pe accesoriul de curățare.  

 Pentru a putea folosi accesoriul fereastră prindeți-l pe accesoriul pentru curățare (fără cârpa textilă).  
 

Conexiunea electrică 
 Înainte de a introduce ștecărul în priză verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu valoarea indicată pentru aparat.  

 Datele sunt inscripționate pe plăcuța aparatului.  

 Conectați aparatul la o priză standard cu împământare.  
 

Utilizarea aparatului 

 ATENȚIE:  
Înainte de a începe curățarea verificați dacă materialele corespunzătoare sunt potrivite pentru metoda de curățare cu aburi. Nu 
mențineți niciodată duza de aburi prea mult timp și prea aproape de un anumit loc.  

 După ce ați introdus ștecărul în priză apa din cazan se încălzește. Se aprinde indicatorul pentru controlul încălzirii.  

 Presiunea crește în cazan după cca. 3 – 4 minute. Indicatorul control încălzire se stinge atunci când aparatul este pregătit de 
funcționare.  

 Pentru a elibera aburi apăsați tasta aburi.  
 

 OBSERVAȚIE: 
Cu volum maxim de apă și funcționare neîntreruptă aparatul generează aburi timp de cca. 8 minute.  

 

Umplerea rezervorului de apă în timpul funcționării 
Dacă rezervorul nu mai are apă, atunci nu mai ies aburi din aparat. Pentru realimentare procedați după cum urmează:  
1. Scoateți ștecărul din priză! 
2. Alimentați rezervorul cu apă proaspătă, așa după cum este descris în cap. „Alimentare cu apă” (punctele 1 - 6).  
3. Pentru a continua funcționarea reintroduceți ștecărul în priză.  
 

Oprirea funcționării 
1. Scoateți ștecărul din priză! 
2. Lăsați aparatul să se răcească complet. 
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3. Goliți rezervorul de apă.  
 

Curățarea 

 ATENȚIE: 

 Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de curățarea și întreținerea aparatului.  

 Nu scufundați niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța. Se pot genera electroșocuri și un incendiu.  
 

 ATENȚIE:  

 Nu folosiți perii cu sârmă sau alte obiecte abrazive.  

 Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau duri.  

 Înainte de curățare aparatul trebuie să se răcească complet.  

 Curățați aparatul și accesoriile sale cu o cârpă umedă.  

 Cârpa poate fi spălată în mașina de spălat la o temperatură de 60 °C. Nu uscați cârpa în uscătorul de haine.  

 Pentru a se putea garanta funcționarea aparatului o perioadă îndelungată de timp spălați în mod regulat resturile de calcar din 
cazan. Folosiți în acest sens apă curată, fără adaosuri.  

 

Date tehnice 
Model   DR 3535 
Alimentare  220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Putere absorbită  1000 W 
Clasa de protecție I 
Debit maxim aburi 36 g/min 
Capacitate rezervor 220 ml 
Greutate netă   aprox. 1.45 kg 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și de design în conformitate cu dezvoltarea permanentă a produselor noastre.  
 

Declarație de conformitate 
Prin prezenta firma Clatronic International GmbH declară că produsul DR 3535 îndeplinește cerințele de bază ale directivei 
europene pentru compatibilitatea electromagnetică (2004/108/EC) și directivei joasă tensiune (2006/95/EC).  
 

Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Clatronic International GmbH (Industriering 
Ost 40, D-47906 Kempen, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2017 Clatronic International GmbH & Co KG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


