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Model: ASI111 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem 
urządzenia. 

 

 

 

 

 

Prosimy zachować niniejszą instrukcję. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami Żelazka Parowego AQUAGLIDE i jego funkcjami. 

 

1. KLASYFIKACJA 
 220-240V~50/60Hz  T-603  1800-2200W    Klasa I 

Upewnij się, że ww. dane są kompatybilne z Twoim gniazdkiem sieciowym 

2. FUNKCJE ŻELAZKA 

 
1. Dysza 6. Wyjście przewodu 

2. Wlew wody 7. Lampka  

3. Pokrętło pary 8. Pokrętło temperatury 

4. Przycisk uwolnienia pary 9. Przycisk czyszczenia 

5. Przycisk spryskiwacza 

 

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Podczas używania urządzeń elektrycznych, podstawy bezpieczeństwa powinny zawsze zostać zachowane, 

wg. poniższych: 

      

 PRZECZYTAJ WSZYSTKIE PODPUNKTY 

 Jeśli kabel zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, bądź 

autoryzowany serwis, czy też inne wykwalifikowane osoby. 

 Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci, gdy nie jest ono pilnowane. 

 Wtyczka musi zostać usunięta z gniazdka, przed umieszczeniem w żelazku wody. 

 Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy nie pracuje ono poprawnie, zostało upuszczone lub gdy 

zauważona została jakakolwiek usterka. Nie próbuj wyciągać urządzenia, które wpadło do wody, 

bądź do innych płynów. 

 Żelazko powinno stać na twardej, stabilnej powierzchni. 

 Powinna zostać zachowana szczególna uwaga, urządzenie emituje gorącą pare. 

 Nie dotykaj gorących powierzchni. Korzystaj z pokręteł. 

 By uchronić się przed niebezpieczeństwem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, bądź 



żadnej z jego części w wodzie, czy też innych płynach. 

 Urządzenie powinno zostać odłączone od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia. Pozwól mu 

ostygnąć nim rozpoczniesz czyszczenie. 

 Korzystanie z dodatków nie zalecanych przez producenta może grozić urazem. 

 Nie używaj poza domem. 

 Nie pozwól, by przewód zwisał luźno ze stołu, bądź dotykał gorących powierzchni. 

 Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. kuchenki. 

 By odłączyć urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Pozwól, by urządzenie ostygło. 

 Zwiń kabel luźno na czas przechowywania. 

 Dotykanie nagrzanych części urządzenia bądź pary, czy wody, może grozić poparzeniem. 

Zachowaj ostrożność przechylając urządzenie. Może wylać się z niego woda. 

 Jeśli istnieje potrzeba wykorzystania przedłużki, wybierz tylko 10A. 

 Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. Korzystaj z urządzenia tylko w sposób 

opisany w instrukcji. 

 Urządzenie to nie jest przeznaczone dla ludzi (w tym dzieci) z obniżonymi zdolnościami 

manualnymi, psychicznymi i sensorycznymi, brakiem doświadczenia, bądź z brakiem 

wystarczającej wiedzy chyba, że korzystają z urządzenia pod nadzorem osób odpowiedzialnych 

za ich bezpieczeństwo. 

 

4. WSKAZÓWKI PRZED UŻYCIEM 
 Niektóre części żelazka mogą mieć smarowanie. Może ono być przyczyną wydobywania się 

niewielkich ilości dymu z urządzenia po włączeniu przycisku „ON”. Sytuacja ta powinna ustąpić 

po jakimś czasie. 

 Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie naklejki oraz folie z urządzenia miękką ściereczką. 

 Utrzymuj powierzchnię prasującą żelazka w dobrej kondycji. Unikaj zarysowań przedmiotami 

takimi jak np. podstawka, guziki, zamki itp.) 

 Ubrania z wełny (100% wełny) najlepiej prasować na ustawieniu parowania przez inną tkaninę. 

 

5. USTAWIANIE TEMPERATURY 
 Zawsze sprawdzaj metkę prasowanych ubrań i umieszczone na niej oznaczenia. Kieruj się tymi 

oznaczeniami. 

 Jeśli ubranie nie posiada metki, ale znasz materiał, z którego został wykonany, kieruj się tabelą 

podaną niżej. 

 Odzież tekstylną i jej domieszki, należy prasować w niższych temperaturach. 

 Posortuj odzież wg. temperatury prasowania: wełniane z wełnianymi, bawełna z bawełną itd. 

Żelazko nagrzewa się szybciej, niż stygnie. Zacznij więc od prasowania ubrań wymagających 

niższych temperaturę, np. ubrań z tworzywa sztucznego. Następnie przechodź do ubrań 

wymagających wyższej temperatury. 

 Ustaw temperaturę przekręcając pokrętło na odpowiedni znacznik temperatury. 

  

 
ZNAK WSKAZANIA 

 Nie wolno prasować 

 
Syntetyczne, nylon, akryl, sztuczny jedwab 

 
Wełna, jedwab 

 
Bawełna, len 

 

6. JAK WYPEŁNIĆ URZĄDZENIE WODĄ 
 Otwórz zatyczkę 

 Wlej wodę przez otwór do zbiornika 

 Jeśli woda jest silnie zakamieniona, zalecamy uprzednią jej destylację. Nie używaj chemicznie 

okamienianej wody. 

 Wylej resztę wody niewykorzystanej przy prasowaniu. 

  



7. PRASOWANIE NA PARZE 
Siła pary podczas prasowania umożliwia pozbycie się upornych fałdów na ubraniach. 

 Wypełnij żelazko wodą jak podano w punkcie 6. 

 Wepnij wtyczkę do gniazdka. 

 Pokrętło temperatury powinno zostać ustawione na poziom maksymalny, przy prasowaniu na 

mniejszych poziomach woda może wyciekać z żelazka. 

 Ustaw pokrętło temperatury na temperaturę odpowiadającą danej tkaninie, w sposób opisany w 

punkcie „5”. 

 Lampka kontrolna zgaśnie, gdy odpowiednia temperatura zostanie osiągnięta. 

 Aby uwolnić strumień pary, naciśnij przycisk oznaczony na rysunku „4”. 

 Odczekaj kilka sekund, aż para skończy penetrować włókna tkaniny, by ponownie uwolnić 

kolejny strumień pary. 

 WSKAZÓWKA: Dla optymalnej jakości pary, nie stosuj więcej niż 4 kolejne dawki pary po 

zgaśnięciu lampki. 

 

8.  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Prosimy o odłączenie żelazka od gniazdka, po czym pozwolenie mu, by ostygło. 

UWAGA: Aby ochronić się przed niebezpieczeństwem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, 

bądź żadnej jego części w wodzie, czy innych płynach. 

 

9.   UTYLIZACJA 

Jeśli Twoje urządzenie wymaga wymiany, bądź nie możliwym jest dalsze z niego korzystanie, 

prosimy uważnie przemyśleć o ochronie środowiska podczas pozbywania się urządzenia. Skontaktuj 

się z lokalnymi władzami w Twoim rejonie, w celu uzyskania informacji o składowaniu odpadów w 

postaci tego typu urządzeń. 

 

 

 

 

 
“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami 

zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 

Użytkownik, chcąc pozbyć się  sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania 

zużytego sprzętu. 

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie 

nie  znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA GWARANCYJNA  
IMPORTER / GWARANT  : 

FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN  Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 
14 68 49 419.          www.comtel-brzesko.pl    e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl 

 

Nazwa i model Nr fabryczny 

  

 
 
 
 

Data sprzedaży Podpis i pieczątka sprzedawcy 

  

 
 
 

Adnotacje o naprawie 
LP Data przyjęcia do naprawy opis naprawy pieczątka/podpis 

1    

2    

3    

4    
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WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 

nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem. 

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką LAUSON  zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej. 

3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną  i dowodem zakupu w miejscu 

zakupu lub do importera – gwaranta.  

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu. 

5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia 

wady do dnia wykonania naprawy. 

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w 

okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10. 

7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:  

 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia) 
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia, 
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek), 
-dokładny opis uszkodzenia, wady. 
- podpis i pieczątkę sprzedawcy. 

8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania 

naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu 

sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy. 

9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

10. Gwarancja nie obejmuje:  

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,  
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z 
użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,  
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,  
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 
-używania urządzeń w celach komercyjnych, 
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, 
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, 
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji 
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się 
pod wpływem eksploatacji, nalepki itp. 

11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie 

pożarowe oraz  zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega 

gwarancji. 

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, 

wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 

13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku: 

-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał 
wady uniemożliwiające  używanie go, 
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe. 

14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu 

zapłaconej kwoty. 

15. Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest 

sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką 

z powrotem do klienta. 

 
 

IMPORTER / GWARANT  : 
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN  Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 

14 68 49 419.          www.comtel-brzesko.pl    e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl 
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