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Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú 
háztartási készüléket vásárolt. A készülék a leg-
újabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a 
gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minő-
ségű készülékeinek.
A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet for-
dítottak. A megbízható működés alapfeltétele a 
szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe 
helyezés előtt figyelmesen olvassa el a haszná-
lati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére le-
hessen!

H A S Z N Á L A T I
Ú T M U T A T Ó

SZÁRAZ VASALÓ
SI-1303

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 

Mint importáló és forgalmazó (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89.) 
tanúsítjuk, hogy a HAUSER SI-1303 típusú száraz vasaló az alábbi műszaki adatoknak 
felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240 V~50/60 Hz
Teljesítmény:  1000 W
Tápkábel hossza: 1,9 m
Tapadásmentes vasalótalp
Érintésvédelmi osztály: I.

HU
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania! A ké-
szülék 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 csomagoló-
anyagokat 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 mártani,
• sérült vezetékkel 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, to-
vábbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességek-
kel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal 
és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy uta-
sításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék 
üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készü-
léken.
Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! 
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 figyelmét is fel kell hívni. A következő esetekben 
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mindig áramtalanítsa a készüléket:
• 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 hőkioldó nem szándékos visszakapcsolása 
által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kap-
csolóval- például időkapcsolóval hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, 
amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be-és kikapcsol.
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 érint-
kezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készülé-
ket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrás 
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 szélén 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 ve-
zeték cseréje speciális eszközöket igényel.
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! 
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel jár-hat! 
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 ké-
szülék tisztításához! Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, 
és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

VASALÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! A készülék felületei felhevülhetnek használat közben!

Ne érintse meg a vasaló forró részeit! A készüléket kizárólag vízszintes, stabil fe-
lületen használja! Ha a vasalót az állványára állítja, győződjön meg arról, hogy az 
állvány stabilan áll! A vasalót stabil felületen kell használni és tárolni.
Figyelem! Tilos a ruhát testen vasalni!
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Talp
2. Hőmérsékletszabályozó gomb

3. Vezeték
4. Működésjelző lámpa 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Első használat előtt vegyen le a készülék aljáról minden matricát és védőfóliát!
2. A készülék néhány része enyhén be van zsírozva, ezért amikor először kap-

csolja be a gépet, az egy kicsit füstölhet. Kis idő múlva ez megszűnik.
3. Óvja a fém talpat a mechanikai sérülésektől (vasalódeszka fém rácsa, 

gombok, zipzárak, stb.).

• Ellenőrizze a ruhanemű címkéjén a vasalásra vonatkozó előírásokat és 
minden esetben kövesse azokat!

• Ha nincsenek vasalási utasítások, de ismeri az anyag fajtáját, nézze meg 
az alábbi táblázatot. A táblázat csak olyan anyagoknál vehető f igyelembe, 
melyeken nincs semmiféle külön kidolgozás, fényezés, stb.

• Külön kidolgozású ruhákat (fényezett, gyűrt, domborított) alacsony hő-
mérsékleten kell vasalni

• Kevert textíliák esetén mindig az alacsonyabb hőmérsékleti tartományt 
válassza!

• Vasalás előtt csoportosítsa a vasalni kívánt ruhaneműket vasalási hőmér-

TANÁCSOK ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

 HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
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séklet szerint, először a gyapjút gyapjúval, pamutot pamuttal, stb. A készü-
lék nehezebben hűl le, mint ahogyan felmelegszik. Ezért kezdje azokkal a 
ruhadarabokkal, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet kívánják meg, 
pl. szintetikus anyagok. Haladjon a magasabb hőfokúak felé.

• Szintetikus és selyem anyagoknak mindig a belső felét vasalja, hogy ne 
fényesedjen ki az anyag.

• Állítsa be a hőmérsékletszabályozó tárcsát az alábbi táblázat alapján úgy, 
hogy a tárcsán levő jelzés a vasalón levő ponthoz illeszkedjen.

Anyagok Vasalási hőmérséklet

Acrylic Műszálas anyagok MIN.

Silk Selyem

Rayon Műselyem

Wool Gyapjú

Cotton Pamut

Linen Vászon MAX.

• Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, a jelzőlámpa ekkor világíta-
ni fog, a vasalótalp elkezd melegedni.

• Amikor a jelzőlámpa kialudt, elkezdheti a vasalást.

• Ha vasalás közben kisebb fokozatra állítja a készüléket, várja meg amíg a 
készülék lehűl, és ismét kigyullad a jelzőlámpa.

• A vasalás végén állítsa a hőmérsékletszabályozót ‘MIN’ jelzésre.

• Áramtalanítsa a vasalót és hagyja kihűlni.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
• Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!

• Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

• Törölje át a külső részeket tisztítószerrel átitatott, enyhén nedves törlőru-
hával. Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószert, mert a 
talp és a műanyag borítás felületét felsérti!
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További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekessé-
geket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 1/700 4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:
Ez a termék az Európai Közösség EMC  2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/
EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt 
HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek  meg-
felel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK   (EMF)
Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványok-
nak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemelte-
tik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak 
minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kom-
munális 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 
elektromos 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!


