
 

 

 

   INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

            STAŢIE DE CĂLCAT  

          DE ÎNALTĂ PRESIUNE 

  Model: ROYAL STEAM CARE BLUE/GREEN 

  AC 220-240V～50/60 Hz 3000 W 

 

 

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL! 
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ  

Când utilizați staţia dvs. de călcat, trebuiesc respectate întotdeauna 
măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: 
1. Folosiți fierul de călcat doar pentru scopul pentru care a fost fabricat.  
2. Pentru a vă proteja împotriva riscului de șocuri electrice, nu scufundați 

fierul de călcat în apă sau alte lichide. 
3. Fierul trebuie întotdeauna să fie rotit la pozitia "min", înainte de a fi 

conectat sau deconectat de la priză. Nu trageți niciodată de cablul de 
alimentare pentru a scoate fierul de călcat din priză. Țineți de ștecher și 
trageți ușor.  

4. Nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți. Lăsați 
fierul să se răcească înainte de a-l pune la locul de depozitare. 
Înfășurați cablul lejer în jurul corpului fierului de călcat. 

5. Ştecherul cabului de alimentare trebuie scos din priza de perete înainte 
de a umple rezervorul cu apă. 

6. Nu folosiți fierul cu un cablu deteriorat sau dacă fierul a căzut sau s-a 
deteriorat. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezasamblați fierul. 
Mergeți la un service autorizat pentru examinare și reparare. 
Reasamblarea incorectă poate provoca un șoc electric atunci când se 
utilizează fierul. 

7. Supravegherea este necesară pentru orice aparat utilizat de copii sau în 
apropierea acestora. Nu lăsați fierul nesupravegheat în timpul 
conectării sau pe o masă de călcat. 

8. Pot apărea arsuri în urma atingerii de părti metalice fierbinți ale fierului 
de călcat, apă fierbinte sau abur. Folosiți cu grijă fierul de călcat când îl 
mișcați  de sus în jos, apa din rezervor poate deveni fierbinte! 

9. Dacă indicatorul de defecțiune se aprinde, statia de calcat nu 
funcționează normal. Deconectați-l de la sursa de alimentare și 
asigurați-vă că statia de calcat este sub supravegherea personalului de 
service calificat. 
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10. Fierul trebuie folosit și așezat pe o suprafață stabilă. 
11. Fierul nu trebuie folosit dacă a fost aruncat, dacă există semne vizibile 

de deteriorare sau dacă există scurgeri. 
12. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) 

cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de 
experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost 
supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o 
persoană responsabilă de siguranța acestora. 

13. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu 
aparatul.  

14. Stația de călcat nu trebuie lăsată nesupravegheată în timp ce este 
conectat la rețeaua de alimentare.  

15. Ştecherul trebuie scos din priza de evacuare înainte ca rezervorul de 
apă să fie umplut cu apă.  

16. Când puneți fierul pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care este 
așezată suportul este stabilă.  

17. Fierul nu trebuie folosit dacă a căzut, dacă există semne vizibile de 
deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.  

18. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
service-ul autorizat. 

19. Simbolul “ ” înseamnă că suprafețele sunt susceptibile de a se 

încălzi în timpul utilizării 
 

INSTRUCȚIUNI SPECIALE 
1. Pentru a evita suprasolicitarea circuitului de energie electrică, nu 

folosiți alt aparat de putere mare pe același circuit electric.  
2. Dacă este strict necesară utilizarea unui prelungitor, trebuie folosit unul 
de 10 amperi. Prelungitorul de un amperaj mai mic se poate supraîncălzi. 
Cablul prelungitorului trebuie aranjat în așa fel încât să nu se calce pe el 
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sau să fie strangulat.  
PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI! 
Alte măsuri de siguranţă specifice: 
NU lăsați copii sau persoane nepregătite să folosească fierul de călcat 
fără supraveghere.  
NICIODATĂ   nu scufundați fierul, cablul sau ștecherul în apă.  
NU lăsați fierul fierbinte să atingă țesături sau suprafețe ușor inflamabile.  
NU lăsați aparatul în priză dacă nu îl mai utilizați. Deconectați-l de la 

priză.  
NICIODATĂ   nu atingeți fierul de călcat cu mâinile ude sau umede.  
NU folosiți cablul pentru a deconecta fierul din priză ci deconectați-l 

ținând de ștecher și trăgând cu grijă.  
NU lăsați aparatul să fie expus razelor solare sau ploii.  
NU lăsați fierul de călcat fără a fi supravegheat atât timp cât este 

conectat la priză.  
NU umpleți rezervorul cu apă înainte de a scoate ștecherul din priză.  
 
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI! 
Nu folosiți substanțe chimice sau detartranți! Nefuncționarea 
corespunzătoare a fierului de călcat din cauza utilizării de astfel de 
substanțe poate conduce la scoaterea aparatului din garanție! 
 
INSTRUCŢIUNI GENERALE                                           
Când folosiți fierul pentru prima dată, puteți observa o ușoară emisie de 
fum și auziți câteva sunete făcute de materialele expandate. Acest lucru 
este normal și se oprește după un timp scurt. De asemenea, recomandăm 
trecerea fierului peste o cârpă obișnuită înainte de a o folosi pentru prima 
dată. 
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PĂRŢI COMPONENTE                                                  

 

Nr Component Nr Component 
1 Bază depozitare cablu 12 Întrerupător de rețea 
2 Baza rezervorului de apă 13 Buton abur 

3 Rezervor de apă 14 Mâner fier de călcat 

4 Orificiu alimentare apă rezervor 15 Parte interioară mâner 
5 Sistem blocare 16 Capac parte inferioară 

6 Buton deblocare 17 Corsaj 

7 Bază fier de călcat 18 Bază superioară stand 
8 Abajur 19 Placă sustinere 
9 Ecran afisaj 20 Capacul radiatorului 
10 Comutator abur 21 Bandă fixare cablu 
11 Comutator de curățare   
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SUGESTII ÎNAINTE DE A UTILIZA FIERUL PENTRU PRIMA DATĂ 
1. Anumite părți ale fierului au fost ușor unse, de aceea fierul ar putea 

emite o cantitate redusă de fum atunci când este conectat pentru 
prima dată. Acest lucru va înceta după un timp scurt. 

2. Înainte de a utiliza fierul pentru prima dată, scoateți protectorul din 
plastic de la bază (dacă are unul) curățați baza cu o cârpă moale. 

3. Păstrați baza foarte netedă. Nu o rulați pe obiecte metalice (de pe 
masa de călcat, butoane, fermoar etc.). 

4. Fibrele pure din lână (100% lână) pot fi călcate cu aparatul în poziția de 
abur. Selectați o poziție ridicată a aburilor şi folosiți o cârpă uscată 
pentru călcat. 

 
TEMPERATURĂ CONSTANTĂ 
1. Verificați instrucțiunile de călcat de pe îmbrăcămintea care trebuie 

călcată. 
2. Temperatura se reglează automat în mod electronic, nu este nevoie să 

reglați temperatura dvs. manual.  
 
CUM SE UMPLE REZERVORUL CU APĂ. 
1. Deconectați alimentarea cu energie a fierului. 
2. Deschideți capacul de apă. 
3. Umpleți rezervorul de apă la nivelul maxim de apă şi închideți capacul. 
4. Dacă aveți apă dură, se recomandă utilizarea apei distilate sau 
demineralizate. 
- Nu utilizați apă chimică sau detartrantă. 
 
CĂLCAREA CU ABURI 
1. Umpleți fierul conform descrierii din secțiunea "Cum se umple 

rezervorul cu apă". 
2. Introduceți ştecherul cablului de alimentare în priză. 
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3. Călcarea la căldură este posibilă numai atunci când încălzirea este 
completă. În caz contrar, apa poate să scape prin talpa. 

4. Așteptaţi până când indicatorul nu clipește, ceea ce înseamnă că 
temperatura a fost atinsă. 

5. Răsuciţi butonul de abur în poziția dorită. 
6. Când aţi finalizat operaţiunea de călcat, aşezați fierul în poziție verticală 

sau pe bază. 
7. Deconectați fierul de la rețeaua de alimentare. Se răstoarnă orice 

cantitate de apă rămasă și lăsați fierul să se răcească. 
 
ABUR CONTINUU 
1. Încălzire completă, temperatură stabilizată. 
2. Porniți comutatorul de abur. 
3. Puteți alege abur mare sau abur ECO în același timp, cele două stâlpi 

pot fi comutate în orice moment 
 
CURĂŢAREA 
1. Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor înainte de curățare. 
2. Puneți fierul într-o poziție sigură înainte de curățare pentru a preveni 

rănirea oamenilor cu apă caldă în timpul curățării. 
3. După ce încălzirea este completă, apăsați lung butonul de curățare 

timp de 3 secunde, iar fierul intră în modul de curățare. Afișajul de pe 
ecran clipește și se aud 3 bip-uri. 

4. Când încălzirea secundară este completă, funcția de curățare este 
completă. 

NU folosiți apă de la robinet deoarece aceasta fiind dură /foarte 
dură, conține multe minerale sau impurități, iar acestea se pot 
depune pe interiorul tălpii provocând înfundarea orificiilor 
pentru abur! Folosiți doar apă distilată! 
Nu folosiți aditivi chimici sau detartranți. Aceste utilizări pot conduce la 
pierderea garanției produsului dvs. 
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OPRIREA AUTOMATĂ 
1. Când fierul este în staționare mai mult de 5 minute, fierul se 

decuplează automat din modul de alimentare. 
2. Semnul de oprire apăre pe ecran, însoțit de 6 sunete scurte(bip-uri). 
3. Apăsați comutatorul de abur pentru a restabili alimentarea. 
4. Fierul de călcat nu va fi oprit automat în timpul eliminării de abur. 
 
SISTEM ANTI-PICURARE 
Acest fier este echipat cu o funcție de oprire a picurării: fierul oprește 
automat eliminarea de abur atunci când temperatura este prea mică 
pentru a împiedica scurgerea apei prin talpă. 
 
DETECTAREA ANHIDRĂ 
În timpul funcționării, dacă nu există apă în rezervorul de apă, pompa se 
va opri automat pentru a proteja durata de viață a pompei. 
 
DEFECTE ŞI REPARAŢII 
Nu încercați să înlocuiți cablu de alimentare în cazul în care acesta este 
defect. Aparatul trebuie returnat pentru reparații la un centru de service 
autorizat. 
 
DEFECŢIUNI - MOTIVE ŞI SOLUŢII 
 
FIERUL EMITE UN MIROS SAU UN FUM 
Fierul emite un miros când este pornit pentru prima dată. Este nevoie ca 
uleiul folosit la fabricarea fierului de calcat să se ardă. Aşteptaţi timp de 
zece minute pentru ca mirosul să dispară. 
 
FIERUL NU SE ÎNCĂLZEŞTE 
Fierul trebuie conectat numai la rețea la o priză electrică de 230 V.  
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FIERUL NU SCOATE ABURI 
Rezervorul de apă poate fi gol. Întoarceți supapa de abur la "0" și 
adăugați apă. Lăsați fierul să se încălzească, apoi setați selectorul de abur 
la nivelul de abur dorit. 
 
FIERUL SE RĂCEŞTE 
Tamburul de abur variabil trebuie setat la "0", până când fierul este 
fierbinte. Setarea temperaturii este prea mică pentru a produce abur. S-a 
folosit abur prea mult timp. Permiteti fierului de călcat sa se 
reîncălzească. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
Aparatele electrice uzate sunt materiale 

valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la 
gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să 
ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea 
acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în 
acest manual sau în certificatul de garanţie. 

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, 
persoane cu dizabilităţi, persoane neexperimentate 
decât sub supravegherea atentă a unei persoane 
responsabile, care se poate asigura că aceştia pot 
opera corect aparatul. 

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat! 
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FIŞA PRODUSULUI   
1. Marca comercială a producătorului: .......................................  
2. Modelul de fabricaţie: ........................ ROYAL STEAM CARE BLUE/GREEN 
3. Tipul aparatului: .............................…. Staţie de călcat de înaltă presiune 
4. Importator: .............................…............……… SC ALF Electrocasnice SRL 
5. Adresă importator: ........... bvd. Basarabia, 256, sector 3, Bucureşti, RO 
6. Putere nominală(Wati): ..............................................……......………..… 2800 
7. Putere maximă(Wati): ...............................................……......………..… 3000 
8. Reglaj temperatură: .......................................….…… automat(120-160°C) 
9. Capacitate rezervor detaşabil(litri): ...............................… ……..……..…….. 1,5 

10. Presiune pompă abur(bar): .......................................…………………….…..…. 8 
11. Debit continuu jet abur(g/min): ....................................……….…..…. 140±15 
12. Debit suplimentar abur (g/jet): ...........................……………....……….…..…. 3-5 
13. Talpă fier de călcat: ...........................……........……………..…. înveliş ceramic 
14. Dimensiune talpă: ...........................……........…………………….…..…. 238x124 
15. Sistem auto-curăţare: .......................................................................….. DA 
16. Sistem anti-picurare: ........................................................................….. DA 
17. Oprire automată: ...............................….. DA(după 5 min. de neutilizare) 
18. Călcare verticală: .............................................................................….. DA 
19. Indicator “gata de utilizare”: ..............................................................….. DA 
20. Indicator lipsă apă: ..........................................................................….. DA 
21. Utilizare mod ECO: ...........................................................................….. DA 
22. Călcare uscată: ....................................….... ………....................…………… DA  
23. Răsucire cordon la 360°: ...................................................................….. DA 
24. Pahar pentru umplere rezervor: .........................................................….. DA 
25. Nr. găuri în talpă: ............................………….... …..........................…….. 131  
26. Culori: albastru(Royal Steam Care Blue)/verde(Royal St. Care Green)  
27. Greutate netă/brută(kg): ............................................................. 2,85/3,5 
28. Dimensiuni fier de călcat/rezervor-bază(mm): 275x124x131/323x194x60  
29. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz): ................……………..............………...... 220-240/50 
30. Fabricat în PRC 
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