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IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
When using your appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:
• Read all instructions before using this product.
• To reduce the risk of contact with hot water emitting
from steam vents, check appliance before each use by
holding it away from body and operating steam
button.
• Use appliance for its intended use only.
• This product has been designed for domestic or indoor
use only. Any commercial use, inappropriate use or
failure to comply with the instructions, the
manufacturer accepts no responsibility and the
guarantee will not apply.
• To protect against a risk of electric shock, do not
immerse the appliance in water or other liquids.
• Do not direct steam at people, animals or iron clothes
while they are being worn.
• Always turn the appliance off before plugging or
unplugging the iron from the electrical outlet. Never
pull on the cord to disconnect the iron from the
electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the
plug to disconnect the appliance.
• Always unplug appliance from electrical outlet when
filling with water, emptying or when not in use.
4
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• Do not operate appliance with a damaged cord or
if appliance has been dropped or damaged.
• To avoid the risk of electric shock, do not disassemble EN
or attempt to repair the appliance. Take it to the
nearest authorized TEFAL approved service center
for examination and repair. Incorrect reassembly or
repair can cause a risk of fire, electrical shock or
injuries to persons when the appliance is used.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they are under supervision or have
been provided instructions concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• The appliance may be used by children aged 8 or
over and persons lacking appropriate knowledge or
experience or persons with reduced impaired
physical sensory or mental capabilities provided that
they have been thoroughly instructed regarding use
of the appliance, are supervised and understand the
risks involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision. Keep the
iron and its cord out of reach of children less than
8 years of age when it is energized or cooling down.
• Never leave the appliance unattended when it is
2
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connected to the mains. Before storing the
appliance, once it is unplugged, please wait until it
has cooled down (around 1 hour).
• Close supervision is necessary for any appliance
being used by or near children.
• Care should be taken when using the appliance due
to the emission of steam; burns could occur from
touching hot metal parts, hot water or steam. Use
care when you empty a steam appliance.
• There may be hot water in the reservoir.
• The use of other accessory attachments than those
provided by TEFAL is not recommended and may
result in fire, electric shock or personal injury.
• If an extension cord is absolutely necessary, a cord
with an ampere rating equal to or greater than the
maximum rating of the iron shall be used. A cord
rated for less amperage can result in a risk of fire or
electric shock due to overheating. When using an
extension cord extra precaution should be taken to
ensure that the cord cannot be tripped over or pulled
on.
• Keep the iron and its cord out of reach of children
less than 8 years of age when it is energized or
cooling down.
• The plug must be removed from the socket before
the water tank is filled with water.
• Do not allow cord to touch hot surfaces. Let
3
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Appliance cool completely down before putting
away. Loop cord loosely around appliance when
storing.
• The iron must be used and rested on a stable surface. EN
• When placing the iron on its stand, ensure that the
surface on which the stand is placed is stable.
• The iron must not be used if it has been dropped, if
there are visible signs of damage or if it is leaking.
• The appliance complies with the technical rules and
standards for safety currently in force
(electromagnetic compatibility, low voltage,
environment)
• Check the electrical power cord for signs of ware or
damage prior to use. If the electrical power is
damaged, it must be replaced at an approved
service center to avoid any danger.
• WARNING ! The voltage of your electrical
installation must correspond to that of the iron (220240V). Connecting to the wrong voltage may cause
irreversible damage to the iron and will invalidate
the guarantee.
The surfaces which are marked or close to with this
sign are very hot during the use of the appliance.
Do not touch these surfaces before the appliance
has cooled down.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
4
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DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Water tank cover
Temperature control
Removable water tank
Water tank release button
Temperature ready light
Cord protector

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Beaker
Steam burst trigger
Iron rest support
Lint pad
Fabric brush accessory
Storage

BEFORE USE
Please read the instructions for use and important safeguards carefully.
• Remove any packaging from the appliance.
• Do not plug in or turn on until assembly is complete.
It is normal for a small amount of smoke to be produced the first time the appliance
is used. This will quickly disappear. This product is tested with water, some residual
water may still be in the water tank.

Filling with water
Warning ! Never use 100% distilled or demineralised water as this can cause the
appliance to spit and leak.
• Your steam brush has been designed to operate using untreated tap water. If your water is
very hard (check with your local water authority) it is possible to mix tap water with storebought distilled or demineralised water in the following proportions:
- 50% untreated tap water,
- 50% distilled or demineralised water.
Important: Heat concentrates the elements contained in water during evaporation.
The types of water listed below may contain organic waste, mineral or chemical elements
that can cause spitting, brown staining, or premature wear of the appliance: water from
clothes dryers, scented or softened water, water from refrigerators, batteries, air
conditioners, rain water, boiled, filtered or bottled water. Also use distilled or
demineralised water only as advised above.
• Remove the water tank by pulling the button and lifting the water tank (Fig.1).
• Remove the water inlet cover.
• Fill the water tank to the top with water until Max mark fig.2 and close it securly. Make sure
that the cover is properly pushed in place - fig.3.
• Completely unwind the power cord. Plug in your steam brush.

USE
During use or while unit is heating or cooling, do not rest appliance on its soleplate.
Place the product on its iron rest support (- fig. 4B), heat resistant , flat surface, as the
soleplate will be hot. As the appliance heats, the housing becomes warm. This is normal.
• Once the appliance is plugged in, the light is on. Set the thermostat control dial to the
desired setting - fig.4a.
5

9100019177-01 DV86XX E1.qxp_110x154 16/06/15 15:44 Page6

• After the light turns off, you can begin use as the appliance has reached the appropriate
temperature.
• To begin steaming, press the steam button with the appliance facing away from you,
holding it in a vertical position - fig.7. Press by successive pressure.
The soleplate of the 2 in 1 Steam’n Press will smooth out tough wrinkles from clothes and
press in sharp creases and pleats.

1. Starting Up
When the 2 in 1 Steam ‘n Press is plugged in the soleplate heats.
Do not touch or remove the soleplate cover accessory without letting the soleplate
cool down.
• Plug in the appliance, place it on the iron rest support and wait approximately one minute
for it to reach full temperature before using. The temperature light will turn off.

2. Selecting the temperature
Set the thermostat control dial according to the type of fabric you are ironing. Check the fabric
label for the appropriate setting. (Fig.5)

Fabric

temperature regulator

Synthetics
nylon
polyester

•
(low temperature)

••

Silk
wool

(medium temperature)

•••

cotton
linen

(high temperature)

Start at low temperature • and graduate to high temperature •••. For delicate fabrics we
recommend carrying out a test on a non-visible part of the garment (inner seam). Steam can
only be produced when the thermostat is aligned to ••• setting or more.
As appliance is very hot: never attempt to remove creases from a garment while it is
being worn.

Steaming clothes
Before removing or attaching the accessory, unplug your appliance and let it cool
down for one hour minimum.
The 2 in 1 Steam’n Press is equipped with a fabric brush accessory.
• To insert the accessory and slide forward until it locks into place. (Fig.6)
• You can use the appliance with or without the accessory. (Fig.5 to 8)
• Hang the creased garment on a clothes hanger.
• Pull the garment tight with one hand far from steaming area and place the appliance on the
creased area, beginning at the top of the garment.
As steam is very hot: never attempt to remove creases from a garment while it is
being worn, always hang garments on a clothes hanger.
6
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• For steam, apply press on steam trigger. - fig.8.
• The combination of steam and fabric brush will gently remove the creases.
• After treatment, let the garment cool down on the hanger before wearing.
Tips: Check the fabric’s label for recommendations. We recommend that you test fabrics
in an inconspicuous area to ensure these fabrics are not damaged by hot steam.
Do not touch silk or velvet with steam head. Some articles can be steamed better from
inside. Heavier fabrics may require repeated steaming. Exercise caution at all times. To
avoid damage on clothes, keep a distance of 1.5 inches between the steam head and the
fabrics. We recommend that before the first use or after the appliance has been stored for
some time to test the burst of steam on an old garment.

Lint pad
The lint pad must not be used when attached to appliance.
Threads, lint and hair can easily be removed with the lint pad by brushing the clothes slowly
up & down.
The pad can be cleaned by brushing in the opposite direction down & up on a piece of old
cloth.

AFTER USE
Warning: Never store the appliance until the steam head and unit cools completely.
• Unplug the appliance. Empty the water remaining in the tank and leave unit on its side to
cool.
After the appliance has cooled down (minimum one hour), it may be stored in the bag
provided or hang by rear hook.
Warning: never forget to unplug the steam brush and empty the water in horizontal
position after your ironing session. While not in use, you can hang your steambrush
by its hook. Wait for an hour before hanging.
Please note that water can come out of the inlet cover if you hanging it vertically.

7
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IS THERE A PROBLEM ?
Problems
There is no steam.

Possible causes
The steamer is not
plugged in.

Solutions
Check that your appliance is correctly
plugged in.

The water level is too low. Remove tank and refill it.
The steam button trigger
has not been primed.

Press the steam button trigger successively
for a few seconds to begin steaming.

You use the appliance for
the first time.

When the appliance is new, press the steam
button trigger a few times.

The water tank is not in
place.

Ensure that the water tank snaps in when
put into place (full lock).
Plug in your appliance.

The appliance is not hot
enough.

Adjust temperature dial and wait for stable
temperature.

The appliance is jammed
by calc.

Apply "Maintenance descaling procedure".

The appliance does
not heat.

It is not plugged in.

Allow your steam brush to heat for
approximately 60 seconds before using.

Water leaks or spits.

The water tank is not in
place.

Ensure that the temperature dial is at 3
dots or more.

Your appliance is not hot
enough.

Wait for 60 seconds so that the appliance is
ready to steam.

You are using water with
additives.

Never add any product additives in the
water tank.

The steam leaves
stains on the fabric.

Environment protection first !
i Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
‹ Leave it at a local civic waste collection point.

8
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MAINTENANCE AND CLEANING
This process should be made every 6 monthes or as soon as you feel that the steam output
performances are decreasing.
Only use white vinegar to descale your product. All other chemical products are
strictly forbidden.
• Unplug the appliance.
• Separate the tank from the housing : Unlock it and pull up to remove.
• Descale the appliance with cold preparation of white vinegar +water .
- Remove the tank cap, then fill the tank with 50% of vinegar and 50% of water, to
maximum level .
- Set the tank-cap, then set the tank on the appliance, lock it .
- Plug the appliance, set thermostat knob to max temperature.
- Wait the light switches OFF, then pump until the tank is empty.
Note : as some scale particules can move out from the soleplate, do this operation in
air in a basin, and protect yourself from debris by setting appliance far from
you.
• Rinse appliance with cold water.
- Rinse with cold water and repeat.
• Your appliance is now ready to use.

Cleaning
• Clean the main unit with a damp cloth.
• Do not use any cleaning products such as soap or detergents.

9
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании прибора всегда следует
соблюдать основные меры предосторожности, в
том числе:
RU
• Прочитайте все инструкции перед использованием
этого изделия.
• Изделие предназначено только для бытового
применения внутри помещения. Производитель не
несет ответственности в случаях использования
изделия в коммерческих целях, не по назначению
или с нарушением инструкций. На такие случаи
гарантия не распространяется.
• Прибор должен подключаться:
- в цепь питания с напряжением от 220 В до 240 В.
- в заземленную электрическую розетку.
Подключение к сети с неправильным напряжением
может необратимым образом повредить прибор и
аннулирует вашу гарантию.
При
использовании
электроудлинителя
удостоверьтесь в том, что он рассчитан на
допустимое значение тока (16A), имеет заземление
и полностью расправлен.
• Полностью раскрутите шнур питания перед
подключением к заземленной розетке.
• Используйте прибор только по назначению.
• Чтобы снизить риск контакта с горячей водой,
выходящей через паровые отверстия, проверяйте
10
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прибор перед каждым использованием, держа его
на безопасном расстоянии от тела и нажимая кнопку
пара.
• Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить
прибор от электрической розетки; вместо этого
возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отсоединить
вилку для отключения прибора.
• Не допускайте, чтобы шнур касался горячих
поверхностей или соприкасался с грубыми или
острыми краями. Дайте прибору остыть, прежде чем
убрать его на хранение. Неплотно намотайте шнур
на прибор при хранении.
• Всегда отключайте прибор от электросети: перед
заполнением или промывкой емкости, перед
чисткой, после каждого использования, при снятии
или установке аксессуаров, а также когда прибор не
используется.
• Следует проявлять осторожность при работе с
прибором в связи с выходом горячего пара.
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром,
или если прибор упал или был поврежден. Чтобы
избежать риска поражения электрическим током, не
разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор.
• Отнесите его в ближайшее авторизованный
сервисный центр Tefal для проверки и ремонта.
Неправильная сборка или ремонт может вызвать
риск пожара, поражения электрическим током или
травмы при использовании прибора.
11
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• Необходим тщательный присмотр в случае
использования любого прибора рядом с детьми.
• Не оставляйте прибор без присмотра, когда он
подключен к сети питания или пока он еще горячий.
При контакте с горячими металлическими или RU
пластиковыми деталями, горячей водой или паром
можно получить ожог. Будьте осторожны при
(выливании воды из резервуара с водой, так как
вода может быть горячей.)
• Если удлинитель абсолютно необходим, должен
быть использован шнур с номинальным током 16 А.
Шнур, рассчитанный на меньшую силу тока, может
привести к возгоранию или поражению
электрическим током из-за перегрева. Необходимо
расположить шнур таким образом, чтобы не
потянуть за него и не споткнуться.
• Для предотвращения поражения электрическим
током не погружайте прибор в воду и прочие
жидкости.
• Не направляйте струю пара на людей, животных или
одежду, когда она на них надета.
• Электроприбор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с пониженными
физическими, чувственными или умственными
способностями или при отсутствии у них опыта или
знаний, если они не находятся под контролем или
не проинструктированы об использовании прибора
лицом, ответственным за их безопасность.
12
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Следите, чтобы дети не играли с прибором.
• Не рекомендуется использование принадлежностей,
не поставляемых Tefal, это может привести к
возгоранию, поражению электрическим током или
травме.
• Прибор должен стоять на устойчивой поверхности.
• Утюг необходимо использовать и оставлять на
устойчивой поверхности.
• При размещении утюга на подставке убедитесь, что
поверхность, на которой установлена подставка,
устойчива.
• Прибор не должен использоваться, если он упал,
если присутствуют видимые признаки повреждения,
или если он протекает.
• Проверьте шнур электропитания на наличие
признаков износа или повреждений перед
использованием. Если кабель питания поврежден,
его необходимо заменить в сертифицированном
центре технического обслуживания, чтобы
предотвратить опасность.

Поверхности, обозначенные данным знаком или
находящиеся рядом, очень нагреваются во время
использования устройства. Не прикасайтесь к
данным поверхностям, пока прибор не остынет.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
13
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ОПИСАНИЕ

1. Крышка бачка для воды
2. Регулятор температуры
3. Съемный резервуар для воды
4. Кнопка снятия резервуара для воды
5. Индикатор готовности температуры
6. Защита шнура

7. Мерный стакан
8. Кнопка подачи пара
9. Подставка для утюга
10. Щетка с мелковорсистой подушечкой
11. Щетка для ткани
12. Крючок для хранения

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочитайте инструкцию по применению и важные указания по технике
безопасности.
• Удалите упаковку прибора.
• Не подключайте прибор к сети и не включайте его, пока сборка не завершена.
При первом использовании прибора может вырабатываться небольшое
количество дыма. Это нормально. Это быстро исчезнет. Данное изделие
было проверено с водой, остатки воды все еще могут находиться в
резервуаре для воды.

Наполнение водой

Внимание! Никогда не используйте 100% дистиллированную или деминерализованную воду, так как это может привести к выбросам капель воды

• Паровая щетка предназначена для работы с использованием необработанной
водопроводной воды. Если вода очень жесткая (уточните у своего поставщика
услуг водоснабжения), можно смешивать водопроводную воду с купленной в
магазине дистиллированной или деминерализованной водой в следующих
пропорциях:
− 50% необработанной водопроводной воды.
− 50% дистиллированной или деминерализованной воды.
Важно. Тепло концентрирует элементы, содержащиеся в воде при испарении.

Типы воды, перечисленные ниже, могут содержать органические отходы,
минеральные или химические элементы, которые могут вызвать выбросы
капель воды, коричневую окраску или преждевременный износ прибора:
вода из сушилки, ароматизированная или смягченная вода, вода из
холодильников,
батарей,
кондиционеров,
дождевая,
кипяченная,
фильтрованная или бутилированная вода. Кроме того, используйте
дистиллированную или деминерализованную воду только в соответствии с
рекомендациями выше.

• Снимите резервуар для воды, потянув за кнопку и подняв резервуар для воды
(рис.1).
• Снимите крышку отверстия для залива воды.
• Заполните резервуар для воды до отметки «Max» (рис.2) и закройте его. Убедитесь,
что крышка правильно установлена на место – рис.3.
• Полностью размотайте шнур питания. Включите паровую щетку в сеть.
14
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Во время использования, нагрева или охлаждения прибора не ставьте его на
подошву. Установите изделие на теплостойкую подставку для утюга (рис. 4В),
так как подошва будет горячей. При нагреве прибора корпус становится
теплым. Это нормальное явление.

• Когда прибор подключен к сети, индикатор светится. Установите переключатель
термостата в нужное положение – рис. 4а.
• Когда индикатор погаснет, вы можете начать использование, так как прибор достиг
нужной температуры.
• Для начала отпаривания нажмите кнопку подачи пара, отвернув прибор от себя и
держа его в вертикальном положении – рис. 7. Выполните последовательные
нажатия кнопки подачи пара.
Подошва устройства Steam'n Press 2 в 1 разгладит жесткие складки на одежде

1. Начало работы

Когда устройство Steam'n Press 2 в 1 подключено к сети, подошва нагревается. Не
прикасайтесь к поверхности подошвы, прежде чем она остынет.

• Включите прибор в сеть, поместите его на подставку и подождите приблизительно
одну минуту, чтобы достичь нужной температуры перед использованием.
Индикатор температуры погаснет.

2. Выбор температуры

Установите регулировочный диск термостата в зависимости от типа ткани для
глажки. Проверьте соответствующее обозначение на этикетке ткани. (Рис. 5)

Ткань

Регулятор температуры

Синтетика
нейлон
полиэстер

•

(низкая температура)

Шелк
шерсть

••

(средняя температура)

хлопок
лен

•••

(высокая температура)

Начните с низкой температуры • и постепенно повышайте температуру до высокой
•••. Для деликатных тканей рекомендуется проверять на невидимой части
одежды (внутренний шов). Пар может вырабатываться только при выборе
температуры ••• или более высокой.
Прибор очень горячий: не пытайтесь разгладить складки одежды на себе.

Отпаривание одежды
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Перед снятием или установкой аксессуара отключите прибор от сети и дайте
ему остыть в течение минимум одного часа.

Устройство Steam'n Press 2 в 1 оснащено щеткой для ткани, которая раскрывает
волокна для лучшего проникновения пара. Подходит для плотных тканей.
• Чтобы вставить аксессуар, протолкните его вперед, пока он не зафиксируется на
месте. (Рис. 6)
• Вы можете использовать прибор с аксессуаром или без него. (Рис. 5–8)
• Повесьте помятую одежду на вешалку.
• Потяните одежду с одной стороны подальше от области отпаривания и поместите
прибор на помятое место, начиная с верхней части одежды.
Советы: Проверьте рекомендации на этикетке ткани. Рекомендуем проверять
ткани в невидимом месте, чтобы не повредить эти ткани горячим паром.
• Для подачи пара нажмите на кнопку. - Рис. 8.
• Использование пара и щетки для ткани деликатно удаляет складки.
• После обработки дайте одежде остыть на вешалке, прежде чем надевать ее.

Советы: Проверьте рекомендации на этикетке ткани. Рекомендуем проверять
ткани в невидимом месте, чтобы не повредить эти ткани горячим паром.
Не прикасайтесь к шелку или бархату паровой головкой. Некоторые вещи лучше
отпаривать изнутри. Для более тяжелых тканей может потребоваться повторное
отпаривание. Всегда будьте осторожны. Чтобы избежать повреждения одежды,
поддерживайте расстояние приблизительно 4 см между паровой головкой и
тканью. Рекомендуем перед первым использованием или после хранения в
течение некоторого времени проверить подачу пара на старой одежде.

Щетка с мелковорсистой подушечкой

Щетку с мелковорсистой подушечкой не следует подключать к прибору.

Нитки, ворс и волосы легко можно удалить с помощью щетки с мелковорсистой
подушечкой, проведя щеткой медленно вверх и вниз.
Щетку можно очистить, проведя ей в противоположном направлении вниз и вверх
по старой ткани.

ПО

Предупреждение. Никогда не складывайте прибор на хранение, пока
отпариватель не остынет полностью.

• Отключите прибор от сети. Слейте остатки воды из резервуара и положите прибор
на бок для охлаждения.
Когда прибор остынет (минимум через один час), его можно сложить в
предоставленный пакет или повесить на крючок.

16
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Предупреждение: никогда не забывайте отключать паровую щетку от сети
сливайте воду в горизонтальном положении после глажки. Когда паровая
щетка не используется, вы можете повесить ее на крючок. Подождите в
течение часа, прежде чем повесить ее.
Обратите внимание, что вода может вытекать из заливного отверстия, если
повесить ее вертикально.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Данную операцию следует выполнять раз в полгода и каждый раз, когда вы
чувствуете, что эффективность работы прибора (выход пара) падает.

Используйте только белый уксус для удаления накипи в изделии. Все
остальные химические продукты строго запрещены.

• Отключите прибор от сети.
• Отсоедините резервуар от корпуса: разблокируйте его и потяните вверх, чтобы
снять.
• Удалите накипь с помощью холодного раствора уксуса в воде.
− Снимите крышку резервуара, а затем заполните его 50% уксуса и 50% воды
до максимального уровня.
− Установите крышку резервуара, а затем установите его на прибор,
закрепите его.
− Подключите прибор к сети, установите ручку термостата на максимальную
температуру.
− Подождите, пока индикатор погаснет, затем выкачайте Воду, нажимая
кнопку подачи пара, пока резервуар не опустеет.
• Промойте прибор холодной водой.
− Сполосните прибор чистой водой и повторите процедуру.
• Теперь прибор снова готов к использованию.

Чистка

• Очистите основной блок влажной тканью.
• Не используйте чистящие средства, такие как мыло или другие моющие
средства.

17
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?
Проблемы

Нет пара.

Возможные причины

Отпариватель не
подключен к
электросети.
Уровень воды слишком
низок.
Кнопка пара не нажата
Вы используете прибор в
первый раз Не
установлен резервуар
для воды.

Прибор недостаточно
горячий. В приборе
образовалась накипь.
Устройство не
нагревается.

Прибор не подключен к
электросети.

Протекание или
разбрызгивание
воды.

Не установлен резервуар
для воды.
Прибор недостаточно
горячий.

Протекание или
разбрызгивание
воды.

Вы используете воду с
примесями.

Решения

Проверьте, правильно ли прибор
подключен к электросети.
Снимите резервуар и наполните его
водой.
Последовательно нажимайте на
кнопку подачи пара в течение
нескольких секунд, чтобы начать
отпаривание.
Если прибор новый, нажмите кнопку
подачи пара несколько раз.
Установив резервуар для воды на
место, убедитесь, что он закреплен
(до упора).
Подключите прибор к
электрической сети.
Отрегулируйте терморегулятор и
подождите достижения
необходимой температуры.
Примените «процедуру удаления
накипи».
Подождите, пока паровая щетка
нагреется в течение примерно 60
секунд, прежде чем использовать
ее.

Убедитесь, что регулятор
температуры установлен в
положение 3 точек или более.
Подождите 60 секунд, пока прибор
станет готов к отпариванию.
Никогда не добавляйте никаких
дополнительных веществ в
резервуар с водой.

Защита окружающей среды — это важно!

i Прибор содержит большое количество материалов, пригодных к повторному использованию или переработке.
‹ По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема для
последующей переработки.

18
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Щетки электрические с пароувлажнителем Tefal DV86xxxx
Изготовлено в Китае для холдинга “GROUPE SEB”, France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импрортёр - ЗАО “Группа СЕБ-Восток”
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
• Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.АГ27.B.00722
• Срок действия с 15.06.2015 по 14.06.2020
• Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»
Соответствуют требованиям:
• ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от
16.08.
2011г. №768.
• ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением
КТС от 09.12.2011г. №879.
Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при
температуре от 0°С до 40 °С.
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ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО БЕЗПЕКИ

Під час використання приладу завжди слід
дотримуватися основних запобіжних заходів,
зокрема:
UK
• Прочитайте всі інструкції перед використанням
цього виробу.
• Цей прилад призначений виключно для побутового
використання в приміщенні. У випадку
комерційного застосування, неправильного
використання або недотримання інструкцій із
використання
виробник
не
нестиме
відповідальності, і гарантія не буде дійсною.
• Завжди підключайте прилад:
- у мережу живлення з напругою від 220 В до 240 В,
- у заземлену електричну розетку.
Підключення до мережі з невідповідною напругою
може спричинити незворотне пошкодження праски,
на яке не поширюватиметься гарантія.
Якщо використовується подовжувач, переконайтеся,
що він має достатній номінальний струм (16 А) і
заземлення; кабель подовжувача має бути повністю
розпрямлений.
• Повністю розмотайте шнур живлення перед
підключенням до заземленої розетки.
20
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• Використовуйте прилад тільки за призначенням.
• Щоб знизити ризик контакту з гарячою водою, що
виходить через парові отвори, перевіряйте прилад
перед кожним використанням, тримаючи його на
безпечній відстані від тіла й натискаючи кнопку
пари.
• Ніколи не тягніть за кабель, щоб відключити прилад
від електричної розетки; замість цього візьміться за
вилку й потягніть, щоб від'єднати вилку для
відключення приладу.
• Не допускайте, щоб шнур торкався гарячих
поверхонь або грубих чи гострих країв. Перш ніж
прибрати прилад, дайте йому повністю охолонути.
Нещільно намотайте шнур на прилад для
зберігання.
• Завжди відключайте прилад від електромережі
перед заповненням водою або спорожненням,
чищенням, зняттям або встановленням аксесуарів,
а також коли прилад не використовується.
• Під час користування приладом слід бути
обережним у зв'язку з викидами пари.
• Не використовуйте прилад із пошкодженим
шнуром, або якщо прилад упав чи був
пошкоджений. Щоб уникнути ризику ураження
електричним струмом, не розбирайте та не
намагайтеся ремонтувати прилад.
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• Віднесіть його в найближчий авторизований
сервісний центр Tefal для перевірки та ремонту.
Неправильна збірка або ремонт може призвести до
пожежі, ураження електричним струмом або травми
під час використання приладу.
• Необхідний ретельний нагляд у разі використання UK
будь-якого приладу поруч із дітьми.
• Не залишайте прилад без нагляду, коли він
підключений до мережі живлення або поки він ще
гарячий.
Торкання гарячих металевих або пластикових
деталей, контакт із гарячою водою або парою
може призвести до опіків. Будьте обережні,
зливаючи відпарювач. У резервуарі може бути
гаряча вода.
• Якщо подовжувач абсолютно необхідний, слід
використовувати шнур із номінальним струмом 16
А. Шнур, розрахований на меншу силу струму, може
призвести до займання або ураження електричним
струмом через перегрів. Необхідно розташувати
шнур таким чином, щоб не потягнути за нього і не
спіткнутися.
• Для запобігання ураженню електричним струмом
не занурюйте прилад у воду та інші рідини.
• Не слід направляти струмінь пари на людей та
тварин, ніколи не відпарюйте одяг безпосередньо
22
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на людині.
• Не слід направляти струмінь пари на людей та
тварин, ніколи не відпарюйте одяг безпосередньо
на людині.
Цей пристрій не призначений для використання
людьми з обмеженими фізичними, розумовими
можливостями або порушенням чутливості
(зокрема дітьми), а також людьми. що не мають
відповідного досвіду та знань. Такі особи можуть
використовувати даний пристрій лише під
наглядом або після отримання інструкцій щодо
його експлуатації від осіб, відповідальних за їхню
безпеку.
Слідкуйте за тим, щоб діти не грали з цим
пристроєм.
• Прилад може використовуватися дітьми віком від 8
років і старше та особами, які не мають відповідних
знань і досвіду щодо використання приладу, або
особами з обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими здібностями за умови, що вони були
ретельно проінструктовані щодо використання
приладу, знаходяться під наглядом та
усвідомлюють ризики, пов'язані з його
використанням. Не дозволяйте дітям гратися з
приладом. Очищення та технічне обслуговування
не повинно здійснюватися дітьми без нагляду
дорослих. Тримайте праску та її шнур поза
23
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досяжністю дітей молодше 8 років, коли вона
знаходиться під напругою або охолоджується.
• Не рекомендується використання аксесуарів, що не
поставляються компанією Tefal, це може призвести
до займання, ураження електричним струмом або
травмування.
UK
• Прилад має стояти на стійкій поверхні.
• Праску необхідно використовувати і залишати на
стійкій поверхні.
• У разі розміщення праски на підставці
переконайтеся, що поверхня, на якій установлено
підставку, стійка.
• Прилад не можна використовувати, якщо він упав,
якщо наявні видимі ознаки пошкодження, або якщо
він протікає.
• Перевірте шнур електроживлення на ознаки зносу
або пошкоджень перед використанням. • Якщо
кабель живлення пошкоджений, його необхідно
замінити в сертифікованому центрі технічного
обслуговування, щоб запобігти небезпеці.
Поверхні, що позначені цим знаком або
розташовуються поруч із ним, сильно
нагріваються під час використання приладу.
Не торкайтеся цих поверхонь до повного
охолодження приладу.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
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ОПИС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кришка резервуара для води
Регулятор температури
Знімний резервуар для води
Кнопка зняття резервуара для води
Індикатор готовності температури
Захист шнура
Мірний стакан

8. Важіль подачі пари
9. Підставка для праски
10. Щітка з дрібноворсистою
подушечкою
11. Щітка для тканин
12. Зберігання

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Уважно прочитайте інструкцію щодо застосування та важливі вказівки з
техніки безпеки.
• Видаліть упаковку приладу.
• Не підключайте прилад до мережі й не включайте його, поки збирання не
завершено.
Під час першого використання приладу може вироблятися невелика кількість
диму. Це нормально. Це швидко зникне. Цей виріб перевірявся з водою, тому
залишки води все ще можуть перебувати в резервуарі для води.

Заповнення водою

Увага! Ніколи не використовуйте 100% дистильовану або демінералізовану
воду, оскільки це може призвести до викидів крапель води або протікання.

• Парова щітка призначена для роботи з використанням необробленої
водопровідної води. Якщо вода дуже жорстка (уточніть у свого оператора
водопостачання), можна змішувати водопровідну воду з купленою в магазині
дистильованою або демінералізованою водою в таких пропорціях:
− 50% необробленої водопровідної води.
− 50% дистильованої або демінералізованої води.
Важливо. Тепло
випаровуванні.

концентрує

елементи,

що

містяться

у

воді

при

Типи води, перелічені нижче, можуть містити органічні відходи, мінеральні чи
хімічні елементи, які можуть спричинити викиди крапель води, коричневе
забарвлення або передчасний знос приладу: вода з сушарки, ароматизована
або пом'якшена вода, вода з холодильників, батарей, кондиціонерів, дощова,
кип'ячена, фільтрована або бутильована вода. Крім того, використовуйте
дистильовану або демінералізовану воду тільки відповідно до рекомендацій
вище.

• Зніміть резервуар для води, потягнувши за кнопку і піднявши резервуар для води
(рис.1).
• Зніміть кришку отвору для заливання води.
• Заповніть резервуар для води до позначки «Max» (рис.2) і закрийте його.
Переконайтеся, що кришку встановлена на місце – рис.3.
• Повністю розмотайте шнур живлення. Підключіть парову щітку до мережі.
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ВИКОРИСТАННЯ

Під час використання, нагрівання або охолодження приладу не ставте його на
підошву. Установіть виріб на теплостійку підставку для праски (рис. 4В),
оскільки підошва буде гарячою. Під час нагрівання приладу корпус стає
теплим. Це нормально.

• Коли прилад підключено до мережі, індикатор світиться. Установіть перемикач
термостата в потрібне положення - рис. 4а.
• Коли індикатор згасне, ви можете почати використання, оскільки прилад досяг
потрібної температури.
• Для початку відпарювання натисніть кнопку подачі пари, відвернувши прилад від
себе і тримаючи його у вертикальному положенні - рис. 7. Виконайте послідовні
натискання.
Підошва пристрою Steam'n Press 2 в 1 буде розгладжувати жорсткі зморшки на одязі
та притискати гострі складки.

1. Початок роботи

Коли пристрій Steam'n Press 2 в 1 підключено до мережі, підошва
нагрівається. Не торкайтеся поверхні підошви, перш ніж вона охолоне.

• Увімкніть прилад у мережу, помістіть його на підставку й зачекайте близько
хвилини, щоб досягти потрібної температури перед використанням.
Індикатор температури згасне.

2. Вибір температури

Встановіть регулювальний диск термостата залежно від типу тканини для
прасування. Перевірте відповідні позначки на етикетці тканини. (Рис. 5)

Тканина

Синтетика
нейлон
поліестер

регулятор температури

•

(низька температура)

Шовк
вовна

••

(низька температура)

бавовна
льон

•••

(висока температура)

Почніть із низької температури ● та поступово підвищуйте температуру до високої
●●●. Для делікатних тканин рекомендується перевіряти на невидимій частині одягу
(внутрішній шов). Пара може вироблятися тільки за умови вибору температури ●●
● або більш високої.
Прилад дуже гарячий: не намагайтеся розгладити складки одягу на собі.
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Відпарювання одягу

Перед зняттям або установленням аксесуара відключіть прилад від мережі й
дайте йому охолонути протягом принаймні однієї години.

Пристрій Steam'n Press 2 в 1 оснащено тканинною щіткою.
• Щоб вставити аксесуар, проштовхніть його вперед, доки він не зафіксується
на місці. (Рис. 6)
• Ви можете використовувати прилад з аксесуаром або без нього. (Рис. 5–8)
• Повісьте пом'ятий одяг на вішалку.
• Потягніть одяг з одного боку подалі від області відпарювання та помістіть
прилад на пом'яте місце, починаючи з верхньої частини одягу.
Пара дуже гаряча, тому категорично заборонено прасувати одяг просто на
людях – слід завжди вішати його на вішалку.

• Для подачі пари натисніть на важіль. - Рис. 8.
• Використання пари та тканинної щітки делікатно видаляє складки.
• Після обробки дайте одягу охолонути на вішалці, перш ніж одягати його.

Поради. Перевірте рекомендації на етикетці тканини. Рекомендуємо
перевіряти тканини в невидимому місці, щоб не пошкодити ці тканини
гарячою парою.

Не торкайтеся шовку або оксамиту паровою голівкою. Деякі речі краще
відпарювати зсередини. Для більш важких тканин може знадобитися
повторне відпарювання. Завжди будьте обережні. Щоб уникнути
пошкодження одягу, підтримуйте відстань приблизно 4 см між паровою
головкою та тканиною. Рекомендуємо перед першим використанням або
після зберігання протягом деякого часу перевірити подачу пари на старому
одязі.

Щітка з дрібноворсистою подушечкою

Щітку з дрібноворсистою подушечкою не слід підключати до приладу.

Нитки, ворс і волосся легко можна видалити за допомогою щітки з
дрібноворсистою подушечкою, провівши щіткою повільно вгору і вниз.
Щітку можна очистити, провівши нею в протилежному напрямку вниз і вгору
по старій тканині.

ПІСЛЯ

Попередження. Ніколи не складайте прилад на зберігання, поки парова
головка і сам пристрій не охолонуть повністю.

• Відключіть прилад від електромережі. Злийте залишки води з резервуара та
покладіть прилад на бік для охолодження.
Коли прилад охолоне (мінімум через годину), його можна скласти в наданий
пакет або повісити на задній гачок.
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Попередження: ніколи не забувайте відключати парову щітку від мережі та
зливайте воду в горизонтальному положенні після прасування. Коли парова
щітка не використовується, ви можете повісити її за гачок. Зачекайте
протягом години, перш ніж повісити її.
Зверніть увагу, що вода може витікати через заливний отвір, якщо повісити її
вертикально.

Є ПРОБЛЕМА?
Проблеми

Немає пари.

Пристрій не
нагрівається.
Протікання або
розбризкування води.

Пара залишає плями
на тканині

UK

Можливі причини

Відпарювач не
підключено до
електромережі.
Рівень води занизький.
Важіль пари не
натиснуто.
Ви використовуєте
прилад уперше
Не встановлено
резервуар для води.

Рішення

Перевірте, чи правильно прилад
підключено до електромережі.
Зніміть резервуар і наповніть його водою.
Послідовно натискайте на важіль подачі
пари протягом декількох секунд, щоб
почати відпарювання.
Якщо прилад новий, натисніть важіль
подачі пари кілька разів.
Установивши резервуар для води на місце,
переконайтеся, що він закріплений (до
упору).
Підключіть прилад до електричної мережі.

Прилад недостатньо
гарячий.
У приладі утворився
накип.

Відрегулюйте терморегулятор і почекайте
досягнення необхідної температури.
Застосуйте «процедуру видалення
накипу».

Протікання або
розбризкування води.
Не встановлено
резервуар для води.

Переконайтеся, що регулятор
температури встановлено в положення
3 точок або більше.

Прилад не підключено
до електромережі.

Прилад недостатньо
гарячий.

Ви використовуєте
воду з домішками.

Зачекайте, поки парова щітка
нагріється протягом приблизно 60
секунд, перш ніж використовувати її.
Зачекайте 60 секунд, поки прилад
стане готовий до відпарювання.

Ніколи не додавайте жодних
додаткових речовин у резервуар із
водою.

Піклуйтеся про довкілля!
i Ваш прилад містить цінні матеріали, що підлягають утилізації чи повторному використанню.
‹ Здайте їх у місцевий пункт прийому вторинної сировини.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Цю операцію слід виконувати раз на півроку й кожного разу, коли ви
відчуваєте, що ефективність роботи приладу (вихід пари) падає.
Використовуйте тільки білий оцет для видалення накипу у виробі. Усі інші
хімічні продукти категорично заборонено.

• Відключіть прилад від електромережі.
• Від'єднайте резервуар від корпусу: розблокуйте його й потягніть вгору, щоб зняти.
• Приділіть накип за допомогою холодного розчину оцту у воді.
− Зніміть кришку резервуара, а потім заповніть його 50% оцту і 50% води до
максимального рівня.
− Установіть кришку резервуара, а потім установіть його на прилад, закріпіть
його.
− Підключіть прилад до мережі, установіть ручку термостата на максимальну
температуру.
− Зачекайте, поки індикатор згасне, потім викачайте воду, доки резервуар не
спорожніє.
Примітка: деякі частинки накипу можуть виходити через підошву, виконуйте
цю операцію в повітрі над раковиною й захистіться від викидів, розмістивши
прилад подалі від себе.

• Промийте прилад холодною водою.
− Сполосніть прилад чистою водою та повторіть процедуру.
• Тепер прилад знову готовий до використання.

Очищення

• Протріть основний блок вологою тканиною.
• Не використовуйте миючі засоби та миючі засоби.
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