Bocal de vapor
Suporte lateral para cabides
Cabide de roupas
Tubo telescópico
Mangueira de vapor
Anel de trava
Saída de vapor
Tanque de água
Botão seletor
Rodas para transporte
Escova
Luvas de proteção
Acessório para mangas e
colarinho

Solucionando problemas

Produto
Tensão (V~)
Freqüência (Hz)
Potência (W)
Peso líquido (kg)
Capacidade do reservatório de água (L)
127
50-60
1600
5,25
2,1

GST10
220

Envie para a Assistência Técnica.

A tomada ou o corpo de
aquecimento está danificado.

SAC: 0xx41 3340-4321

Ao acessar o SAC tenha em mãos:
• Código de Identificação do produto;
• Nota fiscal de compra;
• Seu endereço, CEP e telefone para
contato.

Para informações sobre a rede de serviços
autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Troque os acessórios em uma
Assistência Técnica.

Utilize um estabilizador de
voltagem.

A voltagem é mais baixa.

Os clips do acessórios estão
quebrados.

Remova os pontos com a mistura
especial para esse tipo de limpeza.

A mangueira está com pontos de
calcificação.

Algum reagente químico foi
colocado nele.

Troque o tanque de água.

Estique a mangueira e levante o
bocal.

A mangueira ficou dobrada
por um longo período.
Foi colocada água quente dentro.

Estique a mangueira.

Verifique se a mangueira não
está dobrada.

Serviço de atendimento ao consumidor

Não consigo colocar
a escova .

O volume de vapor é
muito pequeno.

O tanque de água
está deformado.

Aperte o anel de vedação.

O anel de vedação está solto.

Movimente verticalmente o
vaporizador.

Posicione o produto em uma
posição plana.

O encaixe da
mangueira de vapor
tem vazamento de
água

Troque o bocal.

Verifique se ele está danificado.

Está vazando água do
bocal do produto.

Adicione mais água ao tanque.

O nível da agua no tanque está
muito baixo.

Gire o botão seletor do produto.

O produto não está ligado.
Não sai vapor, mas a
luz está acesa.

Verifique se o produto está conectado
corretamente à tomada.

Solução

Problema de conexão.

Causa

Conheça seu vaporizador

Não sai vapor e a luz
não acende.

Sintoma

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam
interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço
Autorizado Electrolux.

1

* LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia
* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste
manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela
Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

* Para evitar uma sobrecarga na instalação elétrica, não conecte outro aparelho
na mesma tomada, ao mesmo tempo.

Cuidados devem ser tomados ao usar o aparelho, devido à emissão de vapor.

O vaporizador não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à
tomada.

O vaporizador não deve ser utilizado se o mesmo tiver sido derrubado, apresentar sinais
de danos ou estiver vazando.

Utilize seu vaporizador apenas para a tarefa especificada: passar tecidos.

Para evitar respingos de água do vapor, sempre utilize o bocal do vaporizador na
posição vertical.

Não encha o recipiente de água com água quente, isso poderá deformar o tanque do
produto.

Não puxe a mangueira enquanto o produto estiver em uso.

Nunca dobre ou bloqueie a mangueira de saída de vapor, isso pode causar acidentes.

Não ultrapasse a indicação máxima de capacidade do tanque de água.

Para limpar, encher ou esvaziar o reservatório de água ajuste o controle de vapor para
a posição “sem vapor” e remova da tomada.

Após utilizar o vaporizador, ajuste o controle de vapor para a posição “sem vapor”,
removendo-o da tomada. Aguarde seu esfriamento para limpá-lo.

Sempre utilize e guarde seu vaporizador em superfície estável, nivelada e horizontal.

Evite queimaduras: enquanto estiver utilizando o produto, não toque na base e cuide
para não se aproximar do vapor que sai do produto. Se o vaporizador virar, tenha
cuidado, pois, o mesmo, pode conter água quente em seu reservatório.

Se o produto for provido de um plugue com terra, o mesmo deverá ser ligado a uma
tomada apropriada.

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de
crianças.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos
que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que
seja responsável por sua segurança.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos
molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em
outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado
Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligálo.

Informações de segurança

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

Especificações técnicas

Siga todas as advertências
e instruções descritas
neste manual para melhor
utilizar seu produto e obter
melhores resultados.

Fotos e desenhos ilustrativos
69501056 REV 01

Português

Por favor, leia todas as
instruções relacionadas ao
seu produto e guarde este
manual para sua referência
futura.
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Antes de usar o vaporizador, retire todos os adesivos que
possam estar no produto e limpe suavemente com pano
úmido. Lave o tanque de água para remover possíveis
partículas que possam estar lá indevidamente. Quando
o produto for utilizado pela primeira vez, é possível que
tenha um cheiro indesejável.
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4. Utilize o anel central do tubo telescópico para ajustar a altura
adequada para sua utilização.

8. Encaixe o tanque no vaporizador, insira o produto na tomada e
selecione a quantidade de vapor desejado (fig.09).

5. Instale a mangueira de vapor no bocal de saída de vapor e em
seguida trave-a girando sentido horário (fig.05 e 06).
bocal de saída de vapor

botão de seleção

Fig.01

apertar

Fig.06
Fig.05

6. Instale o bocal de vapor da outra extremidade
da mangueira e posicione-o no cabide integrado
(fig.07).

Fig.02

2. Pressione o botão central do cabide integrado com as mãos e
levante os suportes laterais para ajustá-lo (fig.03).
3. Encaixe o tubo telescópico no orifício correspondente do seu
vaporizador e gire o anel de travamento até que ele se encontre
travado (fig.04). Uma vez encaixado o cabide integrado no tubo
telescópico, este não poderá ser retirado.

Fig.07

7. Retire o tanque de água e desrosqueie o botão da parte inferior e
encha com água. Este produto é apropriado para usar água da torneira.
Recomenda-se utilizar uma mistura de 50% de água destilada e 50%
de água da torneira. Nunca utilize somente água destilada. Nunca use
água perfumada, vinagre ou qualquer produto adicional no tanque.
Isso poderá acarretar manchas ou alterações no bocal do produto.

gire o anel de travamento

Fig.08

9. O produto tem 3 opções de seleção de vapor: SEDA, ALGODÃO/
) para roupas de tecidos finos e
FIBRA e LÃ. Utilize a função SEDA (
delicados; a função ALGODÃO/FIBRA ( ) para roupas mais grossas
) em tecidos
e tecidos com maior mistura química e a função LÃ (
mais pesados, como pele ou roupas de inverno.
10. Após a luz acesa, o vapor irá sair em alguns minutos. Sempre
utilize o produto nas roupas iniciando pela parte superior delas.
11. A mangueira de vapor ficará quente durante o processo.
PASSANDO SUAS ROUPAS
Você pode pendurar suas roupas no vaporizador Electrolux de 2
maneiras:
1. No cabide integrado (fig.10) ou;
2. Pendurando um cabide nos suportes lateriais (fig.11).
Este cabide integrado é ideal para passar camisas, jaquetas, paletós
ou roupas do membro superior com abertura frontal.

Fig.04

Fig.03

Acessório para manga e colarinho - Utilizado para engomar
colarinho e mangas de camisas.
Posicione o acessório no colarinho e nas mangas conforme
imagens abaixo. Sempre utilize a luva de proteção para
esse procedimento.

Descalcificação do produto
Esse processo deverá ser feito uma vez ao mês ou cada vez que o
produto apresentar diminuição no fluxo de vapor.
1. Desligue o produto, desconecte o da tomada e retire a mangueira
e o tubo telescópico.
válvula inferior para drenagem da água

Fig.15

Manutenção do produto

Fig.13

Fig.14

Limpeza
1. Depois de utilizar o produto, desligue-o no botão 0, desconecte
da tomada e deixe esfriar durante 30 minutos.

2. Quando o produto estiver em temperatura ambiente tire o tanque
de água e jogue a água remanescente fora.
3. Misture o agente de descalcificação e água na proporção
especificada. Prepare pelo menos 300ml desta mistura.

Esse processo deverá ser feito a cada 5 vezes de utilização
do produto.

4. Encha a mistura no tanque de água, feche-o e coloque novamente
no vaporizador.

1. Desligue o produto da tomada e retire a mangueira e o tubo
telescópico do produto.

5. Deixe a mistura na temperatura ambiente por 1 ou 2 horas. Caso
a calcificação seja muito grande, o tempo de imersão poderá
ser aumentado, porém esse processo não deverá ultrapassar 8
horas.

2. Depois do produto já em temperatura ambiente, retire a válvula
inferior conforme figura acima e coloque o produto embaixo da
torneira.

2. Retire o tanque de água e esvazie a água que sobrou do
produto.

3. Abra a torneira enchendo lentamente o produto no bocal de saída
de vapor de água. A água não deve transbordar o bocal do produto.
Deixe-a escorrer durante 1 minuto.

3. Abra a válvula inferior do produto, conforme imagem a seguir
(fig.15) e retire toda a água excedente para evitar queimaduras.
Depois de retirada total da água feche a válvula inferior.

4. Após a drenagem da água, feche a válvula de saída inferior, limpe
e seque o produto.
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IMPORTANTE: Nunca libere vapor em pessoas ou animais.

Fig.09
afrouxar

1. Retire o tubo telescópico e o cabide integrado. Pressione
o cabide para baixo sob o tubo telescópico (fig.01) e levanteos (fig.02). Se o cabide integrado se fixar no tubo, este foi
propriamente instalado.

Fig.12

Para outros tipo de roupas, pressione o botão central do cabide
integrado com as mãos e abaixe as laterais. Desta maneira os
suportes laterais para cabide poderão ser utilizados.

mangueira de vapor

Utilizando o vaporizador

botão central do cabide
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Fig.10

Fig.11

Acessórios
Escova – Utilizada para remover pelos e fiapos das roupas.
Posicione a escova acima do bocal de vapor e pressione até ouvir
um click. Utilize-a sempre respeitando o sentido do fio da roupa.

IMPORTANTE: Para colocar ou remover a escova, aguarde
o esfriamento do bocal de saída de vapor.
Meio ambiente
A Electrolux tem o compromisso de oferecer
produtos que causem menor impacto ao meio
ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento
sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e
baterias devem ser eliminados de forma separada do
lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua
pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou
descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço
Autorizado Electrolux para que tenham um destino
adequado. Para obter mais informações sobre como
proceder para a destinação ambientalmente correta
dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o
nosso serviço de atendimento ao consumidor.

6. Despeje a mistura do tanque e da cavidade de aquecimento.
7. Encha com água limpa por meio da mangueira e em seguida
o despeje. Repita esse processo por diversas vezes até que o
produto esteja limpo e não haja mais cheiro de descalcificador
no produto.
8. Recoloque os acessórios para continuar o uso do produto.

5. Conecte a mangueira e o tubo telescópico do produto e volte a
utilizá-lo.
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