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WA˚NE!
Niniejsza instrukcja obs∏ugi zawiera wa˝ne wskazówki o tym jak bezpiecznie, w∏aÊciwie i ekonomicznie u˝ywaç urzàdzenie.
Stosowanie si´ do jej zaleceƒ pozwoli uniknàç ró˝nych zagro˝eƒ, zmniejszyç przestoje w pracy, zwi´kszyç niezawodnoÊç
i trwa∏oÊç urzàdzenia. Instrukcja obs∏ugi musi byç zawsze dost´pna na stanowisku pracy. Urzàdzenie mo˝e byç obs∏ugiwane
wy∏àcznie przez pracownika przeszkolonego w zakresie BHP, po przeczytaniu niniejszej instrukcji obs∏ugi.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynik∏e z niew∏aÊciwego lub niezgodnego z przeznaczeniem u˝ytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeƒstwa.

UWAGA: Aby zminimalizowaç ryzyko po˝aru, ryzyko pora˝enia pràdem elektrycznym lub ryzyko skaleczenia stosuj si´ do
poni˝szych zasad:
• Utrzymuj miejsce pracy w czystoÊci
• Zwracaj uwag´ na otoczenie w jakim pracuje urzàdzenie, nie wystawiaj go na dzia∏anie wilgoci.
• Nie instaluj urzàdzenia w pomieszczeniu o du˝ym zapyleniu, gdzie w powietrzu sà aerozole lub w pomieszczeniu do
   którego dostarczany jest tlen.
• Staraj si´ dobrze oÊwietliç swoje miejsce pracy
• Uwa˝aj na niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem elektrycznym. Podczas prasowania unikaj kontaktu z uziemionymi
   elementami (rury, grzejniki itp.)
• Uwa˝aj na ubiór. Luêne w∏osy lub elementy odzie˝y mogà zostaç zaczepione przez ruchome cz´Êci urzàdzenia.
• Uwa˝aj by nie uszkodziç przewodu zasilajàcego i nie nara˝aç go na kontakt z olejem, z ostrymi lub rozgrzanymi
   przedmiotami.
• Od∏àcz urzàdzenie z sieci zasilajàcej gdy jej nie u˝ywasz.
• Uwa˝aj aby nie uruchomiç urzàdzenia przez przypadek.
• W przypadku nawet najmniejszego uszkodzenia zawsze sprawdê czy dana cz´Êç nie wymaga wymiany.
• Nie montuj nigdy na urzàdzeniu przystawek i akcesoriów innych ni˝ zalecane przez producenta i sprzedawc´.
• Nie wykonuj samodzielnie ˝adnych modyfikacji maszyny.
• Nie pozostawiaj w pobli˝u urzàdzenia bez nadzoru osób postronnych i dzieci.

Instalacja elektryczna

• Sprawdê czy napi´cie zasilajàce w gnieêdzie odpowiada danym na tabliczce znamionowej urzàdzenia: mo˝e to byç
   napi´cie trójfazowe 400V 50Hz (3x400V) lub napi´cie jednofazowe 230V 50Hz.
• Sprawdê prawid∏owoÊç po∏àczeƒ elektrycznych we wtyczce i gnieêdzie zasilajàcym zwracajàc uwag´ na ochron´
   przeciwpora˝eniowà.
• Nie u˝ywaj przed∏u˝aczy elektrycznych.
• Stosuj si´ do aktualnie obowiàzujàcych norm elektrycznych i BHP.
UWAGA - wszystkie prace zwiàzane z instalacjà elektrycznà musi wykonywaç wykwalifikowany elektryk.

Pami´taj!

Gdy zauwa˝ysz jakàkolwiek nieprawid∏owoÊç w funkcjonowaniu urzàdzenia wy∏àcz je natychmiast i powiadom mechanika
lub prze∏o˝onego.
Po skoƒczonej pracy wy∏àcz urzàdzenie oraz wyjmij wtyczk´ z sieci zasilajàcej.
Od∏àcz urzàdzenie z sieci w przypadku awarii sieci zasilajàcej.

Instrukcja Battistella. Strima Sp. z o.o.
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MONTA˚

• rozpakuj urzàdzenie
• noÊnik kabli (pejcz) w∏ó˝ w otwór w tylnej cz´Êci wytwornicy
• zamocuj kable ˝elazka na haku
• po∏ó˝ podstawk´ silikonowà ˝elazka
• umocuj wytwornic´ na podstawie przykr´cajàc jà Êrubà specjalnà (rys. na nast´pnej stronie)
Wytwornica musi pracowaç zawsze w pozycji poziomej.

podstawka silikonowa

kabel
elektryczny

pejcz
ucho

nakr´tka z zaworem
bezpieczeƒstwauchwyt

spr´˝yna
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RUCHOMIENIE I PRACA

• od∏àcz wytwornic´ z sieci (wyciàgnij wtyczk´ z sieci)
• odkr´ç nakr´tk´ z zaworem bezpiecz. i nape∏nij kocio∏ wodà a˝ do momentu przelania
• zamknij wlew tà nakr´tkà dokr´cajàc jà z wyczuciem
• w∏ó˝ wtyczk´ do gniazda sieci zasilajàcej 230V 16A z bolcem zerujàcym
• w∏àcz wytwornic´ (przyciskiem B) zapali si´ kontrolka C oraz w∏àcz ˝elazko (przycisk A) i ustaw termostat na pozycj´
  “bawe∏na” (cztery kropki)
• poczekaj a˝ zgaÊnie kontrolka C, co oznacza, ˝e kocio∏ jest ju˝ pod w∏aÊciwym ciÊnieniem
• weê ˝elazko do r´ki i naciÊnij 3 - 4 razy mikrowy∏àcznik (patrz rys. ˝elazka) - wydobywajaca si´ para ogrzeje
   przewód parowy ˝elazka, co zapobiegnie zmoczeniu wyrobów kroplami wody w pierwszej fazie prasowania.
• wyreguluj iloÊç pary na wytwornicy oraz ustaw termostat ˝elazka na potrzebnà wartoÊç

Podczas pracy wytwornicy kontrolka C zapala si´ i gaÊnie, co sygnalizuje w∏aÊciwà prac´ wytwornicy (za∏àczanie
grza∏ki).

Instrukcja Battistella. Strima Sp. z o.o.
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mikrowy∏àcznik

nape∏nianie kot∏a
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WA˚NE

• Gdy wytwornica jest rozgrzana nigdy nie uzupe∏niaj wody cz´Êciowo. Nalewaj jà zawsze po ca∏kowitym opró˝nieniu
  kot∏a, zawsze do pe∏na.
   UWAGA!
   • Stosuj tylko normalnà wod´ z sieci wodociàgowej, bez ˝adnych chemicznych dodatków zmi´kczajàcych. Zapomnij
   o problemach i wydatkach zwiàzanych z zakupem specjalnej wody. Wszystkie wytwornice pary Battistella pracujà
   na zwyk∏à wod´.

Nakr´tka z zaworem bezpieczeƒstwa.
Nigdy nie zamieniaj jej na inny typ. Zawór bezpieczeƒstwa umieszczony w nakr´tce ustawiony jest fabrycznie na 4,5
bara i nie podlega ˝adnej regulacji. Nakr´tk´ z zaworem nale˝y wymieniaç raz na 3 lata pracy.

KONSERWACJA URZÑDZENIA
• raz na tydzieƒ opró˝niaj kocio∏ z wody
• raz na 3 lata wymieƒ nakr´tk´ z zaworem bezpieczeƒstwa
• raz na 3 lata wymieƒ termostat kot∏a
• wymieƒ przewód parowy i elektryczny ˝elazka, gdy nosi Êlady zu˝ycia

UZUPE¸NIANIE WODY

Podczas prasowania iloÊç wypuszczanej pary zmniejsza si´ co oznacza, ˝e koƒczy si´ woda w kotle.
• wy∏àcz wytwornic´ (przycisk B) i wyciàgnij wtyczk´ z gniazda elektrycznego
• odkr´ç nakr´tk´ z zaworem bezpieczeƒstwa o 360 stopni i poczekaj ˝eby para przesta∏a wylatywaç ca∏kowicie
• ostro˝nie odkr´ç nakr´tk´ do koƒca i odczekaj minut´
• nape∏nij powtórnie kocio∏ wodà
• zamknij wlew nakr´tkà
• w∏ó˝ wtyczk´ do gniazda i w∏àcz wytwornic´ i ˝elazko
• poczekaj a˝ zgaÊnie kontrolka C - urzàdzenie jest gotowe do pracy

DANE TECHNICZNE
zasilanie 230V 50Hz
moc ca∏kowita 1800 W
moc grza∏ki kot∏a 1000 W
moc ˝elazka 800 W
pojemnoÊç kot∏a 2,15 litra
ciÊnienie pary 2,5 bara
czas pracy ok. 2 godz.
waga 10 kg
wymiary 39 x 25 x 26 cm

UWAGA
Ryzyko
poparzenia!
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RYZYKO PORA˚ENIA PRÑDEM
Nast´pujàce sytuacje i czynniki mogà byç niebezpieczne dla u˝ytkownika:
• uszkodzone kable ˝elazka
• przegrzane ˝elazko
• prasowanie w czasie burzy
• czyszczenie i mycie ˝elazka wodà
• zalanie urzàdzenia wodà
• utrata wody i przegrzanie kot∏a

RYZYKO POPARZENIA
Nast´pujàce sytuacje i czynniki mogà byç niebezpieczne dla u˝ytkownika
• dotykanie stopy ˝elazka podczas pracy
• dotykanie elektrozaworu podczas pracy
• dotykanie nakr´tki z zaworem bezpieczeƒstwa podczas pracy
• próba otwarcia kot∏a podczas pracy (kocio∏ pod ciÊnieniem)
• bezpoÊrednie kierowanie goràcej pary na cia∏o
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Uruchomienie ˝elazka
• Pod∏àcz ˝elazko do wytwornicy pary u˝ywajàc odpowiedniej wtyczki zasilajàcej. Przewód parowy wsuƒ

na króciec elektrozaworu i zabezpiecz opaskà zaciskowà.
• W∏àcz ˝elazko odpowiednim przyciskiem na wytwornicy pary lub przy∏àczu parowym.

Regulacja temperatury
• Ustaw pokr´t∏em termostatu ˝àdanà temperatur´. Mo˝esz wykorzystaç do tego celu poni˝szà tabelk´, w

której znajdujà si´ max. zakresy temperatur pracy ˝elazka.

Dane techniczne:
napi´cie zasilajàce: 230 V
waga: ok. 1,70 kg
moc grza∏ki: 800W
max. temperatura pracy: 250oC

• Weê ˝elazko do r´ki, kciukiem naciÊnij wy∏àcznik przy ràczce i wyreguluj pokr´t∏em na elektrozaworze iloÊç
pary wychodzàcej z ˝elazka. Dostosuj iloÊç pary do rodzaju prasowanego materia∏u.

Wa˝ne
1. Stopa teflonowa.
Niezb´dnym zalecanym wyposa˝eniem ˝elazka jest stopa teflonowa, która:

• zapobiega powstawaniu po∏ysku na prasowanej odzie˝y,
• powoduje lepsze rozprzestrzenianie si´ pary.

Serwis
Pod∏àczenia ˝elazka oraz wszelkie naprawy mo˝e dokonywaç wy∏àcznie uprawniony to tego wykwalifikowany elektryk.
Po∏àczenia wewn´trzne ˝elazka wykonane sà ze specjalnych przewodów, które po zu˝yciu wymagajà wymiany na
przewody takiego samego typu.

Zasady bezpiecznego u˝ytkowania
• nigdy nie dotykaj goràcej stopy ˝elazka
• jeÊli nie u˝ywasz specjalnego zawiesia do ˝elazka odk∏adaj je na podstawk´ silikonowà
• nie zanu˝aj ˝elazka w wodzie ani w innych cieczach
• nie pozostawiaj ˝elazka niepotrzebnie w∏àczonego do sieci
• przerwij prac´ gdy zauwa˝ysz nieprawid∏owe jego dzia∏anie
• UWAGA! Urzàdzenie mo˝e byç êród∏em niebezpiecznych temperatur dlatego dzieci i osoby postronne nie powinny
zbli˝aç si´ do niego w czasie pracy

Przemys∏owe ˝elazko parowe z kompletu Vaporbaby Inox

nylon •
jedwab, we∏na ••
bawe∏na, len •••
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Lista cz´Êci zamiennych ˝elazka wytwornicy Vaporbaby Inox
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Nie zapomnij tak˝e o...

20709
stopa teflonowa zabezpieczy odzie˝ przed
wyb∏yszczeniem.

DECAPFER PRZEM.
przemys∏owy sztyft, który zadba o czystoÊç
Twojego ˝elazka.

Instrukcja Battistella. Strima Sp. z o.o.


