
 

 
 

Aparat de curatat tesaturile 
 

 
 
 
 
 
 

INAINTE DE UTILIZARE 
Inainte de a utiliza acest aparat, cititi cu atentie 
instructiunile prezentate in acest manual. Acest 
aparat functioneaza cu 2 baterii tip “C” (UM-2). 
Daca aparatul nu este utilizat o perioada mai 
lunga de timp, scoateti bateriile din aparat. 
 

MOD DE UTILIZARE 
Intindeti hainele de curatat pe o suprafata plana, de preferat pe o masa de calcat sau orice 
alta suprafata acoperita cu panza sau suspendate pe un umeras de haine. 
Deschideti compartimentul bateriilor si introduceti bateriile respectand polaritatea indicata. 
Inchideti compartimentul bateriilor. Puneti comutatorul de Pornit/Oprit in pozitia Pornit si 
incepeti sa eliminati scamele aparute pe tesatura. 
Reglati ghidajul de protectie a tesaturii in pozitia dorita conform tipului si lungimii firului 
tesaturii de tratat. 
Cutia detasabila va aduna toate scamele si cocoloasele scoase din tesatura si poate fi golita 
si curatata la sfarsitul acestei operatii. 
 

DACA NU FUNCTIONEAZA 
• Verificati daca bateriile au fost introduse corect conform polaritatii indicate 
• Verificati daca bateriile nu sunt cumva epuizate 
• Verificati daca grila permite lamelor sa se roteasca uniform 

 

CURATAREA LAMELOR SI A GRILEI 
Puneti comutatorul de Pornit/Oprit in pozitia Oprit si scoateti bateriile. 
Scoateti ghidajul de protectie tragand de el in exterior si scoateti grila cu totul, ridicand din 
lateral cu ajutorul unei surubelnite cu cap plat sau al unei monezi. 
Scoateti lamele si curatati-le cu ajutorul periei speciale furnizate. Aceeasi operatie de 
curatare poate fi efectuata si pentru grila. 
Aceasta operatie fiind terminata, introduceti lamele in locasul lor rotind usor discul pentru a 
nimeri pozitia corecta. Reintroduceti grila si ghidajul de protectie. 
 

ATENTIUNE 
• NU lasati acest aparat fara supraveghere la indemana copiilor. 
• Acest aparat este conceput numai pentru utilizare casnica si exclusiv pentru hainele si 

tesaturile de mobila indicate in acest manual. 
• NU utilizati acest aparat ca epilator sau aparat de ras. 
• NU utilizati acest aparat pe animale ! 
• NU utilizati acest aparat pe tesaturi delicate cum ar  fi casmirul sau matasea. 
• NU curatati aparatul cu apa sau alte solutii chimice.  
 

A se utiliza numai cu baterii alcaline. 
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