
Ariete 6235 gőzölős vasaló  
Használati útmutató 

 
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. 
- Ez a készülék kizárólag háztartási célra készült, és 
kereskedelmi vagy ipari célokra nem használható.  
- A használati útmutatóban felsorolt használaton kívüli, vagy 
hibás használatból eredő hibákért a gyártó semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert 
ingyenes szerviz szolgáltatásunk nem fedez olyan károkat, 
amik nem megfelelő csomagolásból erednek, amikor a 
készüléket visszaküldi a Hivatalos Márkaszervizbe. 
- Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 
2004/108/EC direktívának. 

 GYERMEKEKRE VESZÉLYES 

- Ne engedje, hogy 8 éven aluli gyermekek, csökkentett 
mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem 
megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek 
használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja 
instrukcióval őket egy, a biztonságukért felelős személy. 

- A tápkábel ne lógjon olyan helyre, ahol gyermekek 
elkaphatják. 

- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. 
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek ne 

végezzék felügyelet nélkül. 
- A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető 

helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet. 
- Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, 

hogy vágja le a tápkábelt, illetve hogy minden veszélyes 
alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek 
játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel. 

 ELEKTROMOS VESZÉLY 

- Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség 
megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek, és 
hogy a rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével, 
mielőtt csatlakoztatja a konnektorba. 

- Mindig földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket. 
- Ne kezdjen el vasalni ha a kezei nedvesek, vagy mezítláb. 
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

 EGYÉB VESZÉLYEK 

- Töltse fel a tartályt vízzel, mielőtt bekapcsolja a készüléket. 
Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt feltölti 
vízzel a tartályt. 

- A vasaló víztartályát a mellékelt mérőpohárral töltse fel, 
minden esetben. Soha ne tegye a vasalót közvetlenül a 
csap alá. 

- Csukja le a fedelet felöltés után, meggyőződve róla, hogy 
tökéletesen lezárta. 

- Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor működési 
pozícióban van. 

- Első használatkor a készülékből egy kevés füst áramolhat ki. 
Ez az átmeneti hatás teljesen normális és az okozza, hogy 
néhány alkatrész enyhén be van kenve. 

- Használat közben vízszintes, jól megvilágított felületre 
helyezze a készüléket. 

- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van 
dugva a konnektorba. 

- A készüléket stabil felületen használja és stabil felületre tegye 
le. 

- Amikor a vasalót az állványára teszi, győződjön meg róla, 
hogy az állvány stabil felületen áll. 

- Ha rövid időre felügyelet nélkül hagyja a vasalót, kapcsolja ki 
a készüléket, helyezze a vasalót az állványára és húzza ki a 
konnektorból. 

- Ne használja a készüléket, ha leesett, ha látható sérülés van 
rajta, ha meghibásodott vagy szivárog, illetve ha a tápkábel 
vagy a tápcsatlakozó hibás. A balesetek megelőzése 
érdekében minden javítást, a tápkábel cseréjét is beleértve, 
csak valamelyik hivatalos márkaszerviz végezheti, vagy 
legalább is hozzáértő személy.  

 ÉGÉSI VESZÉLYEK 
- Soha ne próbáljon anyagokat viselés közben vasalni. 
- Ne érjen a fém részekhez, a vasaló működése közben és 

kikapcsolás után néhány percig, mert ez égési sérüléseket 
okozhat. 

- Ne irányítsa a gőzt testrészek vagy háziállatok felé. 

 ANYAGI KÁR 
- Első használat előtt távolítson el minden matricát és 

védőcsomagolást a talpról. 
- Használat előtt mindig tekerje le a tápkábelt. 
- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata 

személyi és tárgyi sérüléseket okozhat. 
- Ne használjon szénsavas vizet. Ha a csapvíz nagyon 

kemény, azt javasoljuk, hogy tisztított vizet használjon 
helyette. 

- Amikor a vasaló forró, ne tegye a csatlakozó kábelre vagy a 
tápkábelre. Különösen figyeljen oda, hogy a kábelek nem 
érintkeznek a talppal, amikor az forró. 

- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a tápdugót a konnektorból. 
- Ne hajlítsa meg a tápdugó védőt, amikor a vasaló köré van 

tekerve: idővel a dugó eltörhet. 
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa, miután 

kihúzta a konnektorból, és minden része lehűlt. Soha ne 
használjon műanyagra ártalmas vegyszereket. 

- Ne tekerje a tápkábelt a talp köré, amikor a vasaló forró. 
- A talp ne érintkezzen fém felületekkel. 
- Mindig kapcsolja ki a vasalót a termosztát gomb MIN-ra 

állításával, húzza ki a konnektorból, mielőtt leveszi a tartályt, 
hogy feltöltse vízzel vagy hogy kiürítse, mielőtt a vasalót 
tisztítja, és használat után azonnal. 

- Ne tegye ki a készüléket az időjárás veszélyeinek (eső, 
napsütés...). 

- TARTSA EZEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT MINDIG 
BIZTOS HELYEN. 

Megjegyzés: első használatkor egy régi anyagdarabon 
győződjön meg róla, hogy a talp és a víztartály teljesen 
tiszta. 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
A – Spriccelő fúvóka  
B – Víztartály feltöltő fedél 
C – Gőz beállítás választó 
D – Spriccelő gomb 
E – Gőzgomb 
F – Mérőpohár 
G – Hőmérséklet beállítási referencia 
H – Tápkábel védő 
I – Vasaló állvány 
J – Vasaló hőmérséklet jelző fény 
K – Hőmérséklet állító gomb 
K – Öntisztító gomb 
M – Tartály 
N - Talp 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

A TARTÁLY FELTÖLTÉSE HASZNÁLAT ELŐTT 
FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van 
húzva a konnektorból, mielőtt feltölti a tartályt vízzel. 
Állítsa be a gőzgombot (C) (2. ábra). 
Nyissa ki a fedelet (B) felfelé nyomva, és a vasalót 
vízszintesen tartva, töltse fel a víztartályt a maximum szintig a 
mérőpohár (F) segítségével (5. ábra). 
Csukja vissza a fedelet (B), ha a csapvíz nagyon kemény, 
használjon tisztított vizet. 
SOHA ne töltse a MAX szinten túl. 
Ne öntsön ecetet, vízkőtelenítőt vagy más illatos anyagokat a 
tartályba, mert ez a jótállás azonnali megszűnését 
eredményezi. 
Ha használat közben vizet kell töltenie a tartályba, mindig 
kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból. Nyissa ki 
a feltöltő nyílást, és fejjel lefelé fordítva öntse ki a vasalóból a 
vizet. 
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 
Fehér por szivároghat a készülék talpából, amikor először 
használja a vasalót, ez normális, és néhány gőzkilövellés után 
megszűnik. 
Első használatkor a gőz létrejötte késhet, ez normális, és azért 
történik, mert a víz keringeni kezd a vasaló belsejében. 
Lehetséges, hogy a gőzgombot és a spriccelés gombot 
néhányszor meg kell nyomni, hogy megfelelően működjön. 
Helyezze a vasaló felfelé a lábára (7. ábra). 
Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. A hőmérséklet 
jelző fény (J) bekapcsol.  
Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a gombbal (K), a 
referenciának (G) megfelelően beállítva a vasalón. Amikor a 
vasaló eléri a kiválasztott hőmérsékletet, a lámpa (J) kikapcsol 
(a hőmérséklet jelző fény ki-be kapcsol vasalás közben, 
jelezve, hogy a vasaló tartja a megfelelő hőmérsékletet. 
Kövesse az utasításokat a ruha címkéjén, hogy a vasalón lévő 
pöttyök megegyezzenek a címkén lévőekkel. 
JAVASLATOK 
Ne érintse a vasalót cipzárakhoz vagy más kemény 
anyagokhoz, hogy ne károsodjon a tapadásmentes felület. 
Válogassa szét a vasalni kívánt anyagokat fajta szerint: gyapjú, 
pamut, stb. 
Mivel a vasaló gyorsabban melegszik fel, mint ahogy lehűl, 
javasoljuk, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű vasalással 
kezdjen, majd magas hőmérsékleten folytassa. Ha az anyag 
többféle összetevőből áll, mindig az alacsonyabb 
hőmérsékleten vasalhatóhoz állítsa a hőfokot. Például, ha az 
anyag 70%-ban szintetikus és 30%-ban pamut, állítsa a 

hőfokot a (•) szimbólumra (lásd a táblázatot) gőzölés nélkül, 

amely a szintetikus anyagokhoz való.  
Ha nem ismeri az anyag fajtáját, válasszon ki egy részt, ami 
nincs látható helyen. Ezen a részen végezzen teszt vasalást, 
hogy ki tudja választani a megfelelő hőmérsékletet (mindig 
alacsonyabbról kezdje, míg eléri az ideálist). A tiszta (100%) 
gyapjú ruhák vasalhatók az egyik gőzölős pozícióban. Hogy a 
tiszta gyapjú, a selyem és a szintetikus anyagok ne 
fényesedjenek ki, vasalja őket kifordítva. Más anyagok, főleg 
bársony esetén, amely nagyon könnyen fényessé válik, takarja 
le a vasalandó anyagot egy ruhával, és egy irányba vasalja, 
enyhén lenyomva a vasalót. A vasalót folyamatosan mozgatni 
kell az anyagon. 

Címke Anyag fajtája Hőmérséklet 
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VASALÁS GŐZZEL 
A gőzölős vasalás csak magas hőmérsékleten lehetséges. 
Győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a tartályban. 
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe. Csatlakoztassa a 
készüléket a konnektorba.  
Állítsa a hőmérséklet állító gombot (K) magas fokozatra: 

•••. Amikor a jelzőfény (J) kialszik, állítsa a gőzgombot © a 

kívánt állásba.  
Megjegyzés: Ez a készülék csepegés elleni védelemmel 
ellátott, ami azt jelenti, hogy ha a vasaló hőmérséklete túl 
alacsony, akkor a gőzölést megszünteti, és a talpból nem 
csöpög a víz. 
GŐZ KILÖVELLÉS 
Ha a tartályban van víz, és a hőmérséklet magasra van állítva, 
csak meg kell nyomnia a gőzgombot (E). 
VÍZ SPRICCELÉS 
Győződjön  meg róla, hogy a gőz választó az áthúzott gőzölés 
jelre van állítva, és a tartályban van víz. Nyomja meg a 
spriccelés gombot (D). 
Lehetséges, hogy többször meg kell nyomni a spriccelés 
gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót.   
SZÁRAZ VASALÁS 
Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. Állítsa a gőzállító 
gombot (C) az áthúzott gőzölés jelre.  
Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot (K) a kívánt 
hőmérsékletre az anyag fajtájától függően. 
Várjon néhány percet, amíg a talp eléri a beállított 
hőmérsékletet. 
FÜGGŐLEGES VASALÁS 
A folyamatos gőzt használhatja lógó anyagok vasalására. Ez a 
különleges vasalási eljárás segít eltávolítani a gyűrődéseket 
függönyökből, stb. Állítsa be a kívánt vasalási hőmérsékletet a 
gombbal (H) a (•••) jelen túl. Tegye a vasalandó anyagot oda, 
ahol függőlegesen vasalni szeretné, és nyomja meg a gőz 
gombot. 
Figyelem! Ne vasaljon ruhát viselés közben, vagy úgy, hogy 
valaki tartja. 
VASALÁS UTÁN 
Kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló OFF-ra állításával (K). 
Húzza ki a tápdugót a konnektorból. Állítsa a vasalót 
függőleges helyzetbe, és hagyja lehűlni.  
Ürítse ki a tartályt: nyissa ki a tartály fedelét (B), fordítsa a 
vasalót fejjel lefelé, és hagyja a vizet kifolyni (8. ábra).  
FIGYELEM! Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt kiüríti a 
tartályt: égési veszély. 
Tekerje a tápkábelt a vasaló köré, anélkül, hogy túl szorosra 
húzná (6. ábra). A vasalót függőleges helyzetben tárolja (7. 
ábra). 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem! Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a 
konnektorból és hagyja lehűlni a rácson. 
Figyelem! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más 
folyadékba. 
Figyelem! Rendszeresen ellenőrízze a tápkábel állapotát 
használat előtt, és ha sérült, vigye el a legközelebbi szervizbe, 
hogy szakképzett személy cserélje ki. 



ÖNTISZTÍTÓ RENDSZER 
A vasaló élettartamának meghosszabbítása érdekében 
javasoljuk, hogy végezze el havonta 1-2 alkalommal. 
Töltse fel a tartályt egynegyed részig vízzel a mellékelt 
mérőpohár segítségével.  
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe (I). Csatlakoztassa a 
konnektorba. A gőzválasztót állítsa gőzölésre. 
A hőmérséklet gombot állítsa MAX-ra. 
Melegítse a vasalót, amíg a jelzőfény (J) másodszor is 
kikapcsol. 
A hőmréséklet állító gombot állítsa OFF helyzetbe. 
Húzza ki a készüléket, és helyezze a vasalót vízszintesen egy 
mosdókagylóra. 
A vasaló talpán lévő lyukakból gőz és víz folyik ki. Eltávolítják a 
vízkőképződéseket és az esetleges szennyeződéseket a 
tartályból. 
Óvatosan mozgassa a vasalót előre-hátra, amíg a tartály 

teljesen kiürül. A gőzállító gombot állítsa vissza, hogy ne 
gőzöljön, amikor vége a tisztítási folyamatnak. 
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várja meg, amíg a 
talp teljesen lehűl. 
Győződjön meg róla, hogy a talp teljesen száraz, mielőtt újra 
használatba veszi a vasalót. 
A következő használat előtt először egy régi ruhadarabon 
próbálja ki a vasalót, hogy minden maradék szennyeződés 
távozzon, és a talpon lévő víz elpárologjon.  
A TALP ÉS A TEST TISZTÍTÁSA 
A talpon lévő bármely lerakódás nedves, ecetes ruhával 
letisztítható. Mindig törölje a talpat szárazra. 
Figyelem! Ne használjon vegyszereket a talp tisztításához. 
Próbálja simán tartani a talpat: ne érintse fém tárgyakhoz. 
A műanyag részeket nedves, vegyszermentes ruhával törölje 
át, majd törölje szárazra. 
 
A fenti szabályok be nem tartása a jótállás elveszítéséhez 
vezet. 
 

 
 
 


