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TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük bizalmát, hogy BEKO gyárt-
mányú háztartási készüléket vásárolt. 
A készülék a legújabb műszaki fejlesztés 
eredménye, egyike a gyártó esztétikus, 
igénye felépítésű és jó minőségű készü-
lékeinek. A tervezésnél a biztonságra 
nagy fi gyelmet fordítottak. A megbízha-
tó működés alapfeltétele a szakszerű 
használat, ezért kérjük, hogy üzembe 
helyezés előtt fi gyelmesen olvassa el 
a használati útmutatót, őrizze meg, hogy 
segítségére lehessen!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GŐZÖLŐS VASALÓ
BKK 2304

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a BEKO BKK2304 típusú gőzölős vasaló az alábbi műszaki 
adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:   230V~50Hz
Teljesítményfelvétel:   1800-2200W
Érintésvédelmi osztály:   I.
Folyamatos gőzkibocsátás:  25g/min
Gőzkibocsátás kifújáskor:  70g/min
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános fi gyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük fi gyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!
Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!
A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes! 

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy 
más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS:
• a készüléket vízbe vagy más folyadékba martani,
• sérült vezetek kel használni,
• mechanikai sérülés esetén használni!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék cím-
kéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket 
vízszintes, stabil felületen használja!
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, 
továbbá azon személyek, akik csökkent fi zikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapaszta-
lattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy 
utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készü-
lék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készü-
lékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást 
a készüléken.
Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózat-
ból! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!
Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét a 8 év alatti gyermekektől, ha az mű-
ködik, vagy forró állapotban van!
Nem előírás szerinti használat esetén a forró felület, a kiáramló gőz égési sérülést 
okozhat, ezért mindig a berendezés fogójánál vegye kézbe a berendezést, vala-
mint a lehetséges veszélyekre (pl. forró gőz és víz, különösen a vasaló függőleges 
irányú helyzetében) a gyermekek fi gyelmet is fel kell hívni.
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A következő esetekben mindig áramtalanítsa a készüléket:
• víztartály feltöltése, illetve utántöltése eseten,
• víztartály kiürítésekor,
• a készülék felügyelet nélkül hagyása esetén (még akkor is, ha ez csak rövid 

időre történik)
• tisztítás és karbantartás esetén,
• használat után azonnal.

Hosszabbító használata nem javasolt.
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.
Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. 
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék 
ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gaz vagy elektromos sütő, 
tűzhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket 
forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások 
közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezetek asztal vagy pult szé-
lén balesetveszélyes!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a 
csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése 
áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speci-
ális eszközöket igényel.
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítsé-
gért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! 
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! 
Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!
Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból 
a dugót kihúzni!
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távve-
zérlő rendszert használni.
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!
Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket!
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Vasalóra vonatkozó fi gyelmeztetések

Figyelem! A készülék felületei felhevülhetnek használat közben!

Ne érintse meg a vasaló forró részeit!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! Ha a vasalót az állványára állít-
ja, győződjön meg arról, hogy az állvány stabilan áll!
A vasalót stabil felületen kell használni és megfelelő körülmények között kell tárolni.
A víztartály feltöltése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatból!
Ne használja a készüléket, ha az leesett, látható sérülés van rajta, vagy víz szivá-
rog belőle.

Figyelem! Tilos a ruhát testen vasalni!
Használattól és vízkeménységtől függően rendszeresen vízkőtelenítse a készülé-
ket 20%-os ecettel.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Vezeték
2. Működésjelző lámpa
3. Hőmérséklet-szabályzó gomb
4. Vasalótalp
5. Vízpermetező fúvóka
6. Vízbetöltő nyílás
7. Gőzszabályzó és öntisztító gomb
8. Gőzfújás gomb
9. Permetező gomb

TANÁCSOK ELŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Első használat előtt távolítson el minden csomagoló anyagot a készülékről, 
a talpról és a vezetékről!

2. Első használat előtt, vagy ha sokáig nem használja a készüléket, tartsa víz-
szintesen és engedje 1 percig gőzölni. Párszor nyomja meg a gőzfújás gom-
bot!

3. Óvja a talpat a mechanikai sérülésektől (vasalódeszka fém rácsa, gombok, 
zipzárak, stb.)!

verview
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GŐZVASALÁS

A víz betöltése
1. Ellenőrizze, hogy a vasaló nincs bedugva az elektromos hálózatba! A gőzsza-

bályzó gombot (7.) állítsa a „0” pozícióba! Víz betöltése esetén soha ne legyen 
áram alatt a készülék! 

2. Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe! Nyissa fel a vízbetöltő nyílást (6.) és 
töltsön vizet a nyíláson keresztül a víztartályba a „MAX” jelzésig!

3. Ha túl kemény a víz, célszerű desztillált vizet használni. Ne használjon kémia-
ilag tisztított vizet! Használat után a megmaradt vizet öntse ki!

Hőmérséklet beállítása
1. Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe!
2. Állítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot (3.) a megfelelő hőmérsékletre („1 / 2 

/ 3 / MAX”)!
3. Dugja be a készülék dugóját a konnektorba!
4. Ha a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a működésjelző lámpa (2.) kial-

szik. A működésjelző lámpa időről időre kialszik és felvillan a vasalás közben.
5. Ellenőrizze, hogy elég víz van a tartályban!

Gőzfújás
1. Állítsa a gőzszabályzó gombot (7.) a megfelelő állásba (1 vagy 2) attól függő-

en, mennyi gőzt szeretne kifújni a készülékből. 
2. Nyomja meg a gőzfújás gombot (8.)! A gőz a talpon keresztül fog kijönni. 

A talpon keresztüli vízszivárgás megelőzése érdekében ne tartsa lenyomva 
a gombot 5 másodpercnél tovább!

PERMETEZÉS

1. A permetezés használható bármely beállításnál, száraz vagy gőz üzemmód-
ban, ha víz van a tartályban.

2. Nyomja meg a permetező gombot (9.) a permetező funkció működéséhez! 
Figyelem! Többszöri megnyomás szükséges a működéshez!

SZÁRAZVASALÁS

1. Állítsa a gőzszabályzó gombot (7.) „0” (=nincs gőzölés) pozícióba!
2. Ellenőrizze a ruhanemű címkéjén a vasalásra vonatkozó előírásokat (a címkén 
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egy vasaló rajza látható)! A címkén a pontok száma jelzi a megfelelő vasalási 
hőmérsékletet.

3. A hőmérséklet-szabályozó gombon (3.)  a számok (és a pontok száma) jelzik 
a hőmérsékleti fokozatokat. Minden esetben kövesse a ruhacímkén található 
vasalási előírásokat, eszerint állítsa be a vasalási hőmérsékletet a készüléken!

4. Külön kidolgozású ruhákat (fényezett, gyűrt, domborított) alacsony hőmérsék-
leten kell vasalni.

5. Kevert textíliák esetén mindig az alacsonyabb hőmérsékletet válassza!
6. Vasalás előtt csoportosítsa a vasalni kívánt ruhaneműket vasalási hőmérsék-

let szerint! A készülék nehezebben hűl le, mint ahogyan felmelegszik. Ezért 
kezdje azokkal a ruhadarabokkal, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet 
kívánják meg, pl. szintetikus anyagok, majd ezután haladjon a magasabb hő-
fokúak felé.

7. Szintetikus és selyem anyagoknak mindig a belső felét vasalja, hogy ne fénye-
sedjen ki az anyag.

8. Állítsa be a hőmérséklet-szabályzó gombot úgy, hogy a tárcsán levő jelzés 
a vasalón levő ponthoz illeszkedjen!

9. Kapcsolja be a vasalót, a jelzőlámpa ekkor világítani fog. Amikor a jelzőlámpa 
kialudt, elkezdheti a vasalást.

10. Ha vasalás közben kisebb fokozatra állítja a készüléket, várja meg amíg 
a jelzőlámpa kigyullad!

11. A vasalás végén állítsa a hőmérsékletszabályozót a legalacsonyabb fokozatra!
12. Áramtalanítsa a vasalót és hagyja kihűlni!

Hőmérséklet fokozat Anyag Gőzölési beállítás
1 Műszál Gőzölés nélkül
1 Selyem Gőzölés nélkül
2 Gyapjú Gőzöléssel
3 Pamut Gőzöléssel
MAX Len, farmer Gőzöléssel

TÁROLÁS

1. Húzza ki a dugót a konnektorból!
2. Öntse ki a megmaradt vizet a tartályból!
3. Állítsa a gőzszabályzó-gombot „0” pozícióba!
4. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe és hagyja, hogy lehűljön!

BKK_2304_manual_HU.indd   6BKK_2304_manual_HU.indd   6 2015.10.07.   12:16:352015.10.07.   12:16:35



7

TISZTÍTÁS

• Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!
•  Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
• Törölje át a külső részeket tisztítószerrel átitatott, enyhén nedves törlőruhával. 
Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószert, mert a talp és a mű-
anyag borítás felületét felsérti!

ÖNTISZTÍTÁS

1. Fontos legalább kéthetente alkalmazni az „öntisztítást”, hogy eltávolítsa 
a szennyeződéseket. Minél keményebb a víz annál fontosabb a vasaló öntisz-
títása.

2. Nyissa ki a vízbetöltő nyílást (6.), töltse fel vízzel a „MAX” jelzésig, majd csukja 
vissza a tetőt! Ne öntsön a nyílásba ecetet vagy tisztítószert!

3. Állítsa a gőzszabályzó és öntisztító gombot (7.) „0” pozícióba!
4. Dugja be a dugót a konnektorba és állítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot 

(3.) „MAX” állásba!
5. Tartsa a vasalót vízszintesen a mosogató felett és állítsa a gőzszabályzó és 

öntisztító gombot (7.) az öntisztító pozícióba (vasaló ikon). Folyamatosan 
nyomva kell tartani a gombot.

6. Rázogassa jobbra-balra a vasalót addig, amíg az összes vízgőz a szennyező-
désekkel eltávozik a készülékből! Ez pár percig is eltarthat.

7. Ha üres a víztartály, engedje el a gőzszabályzó és öntisztító gombot (7.)! 
Húzza végig a vasalót egy használaton kívüli, rossz ruhadarabon megbizonyo-
sodva arról, hogy a talp száraz.

8. Húzza ki a konnektorból a vezetéket és hagyja lehűlni a készüléket! Szükség 
esetén törölje szárazra, mielőtt elrakja a vasalót!

BKK_2304_manual_HU.indd   7BKK_2304_manual_HU.indd   7 2015.10.07.   12:16:352015.10.07.   12:16:35



8

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, 
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; 
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesí-
ti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban 
található műszaki jellemzőknek  megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemel-
tetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
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