
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
FIER DE CĂLCAT 

model: S 02 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. 

 
 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988) 
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acest produs a fost conceput pe 
baza cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai 
fiabile şi moderne. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să vă acordaţi câteva minute ca să citiţi instrucţiunile de 
utilizare care urmează. 
 
Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! 
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
• Fierul de călcat se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protecţie (pământare), conform cu 

specificaţiile de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplaţi alte aparate la aceeaşi priză. 
• Nu folosiţi aparatul în alt scop decât  pentru  cel care este destinat. 
• Nu introduceţi fierul de călcat în apă sau în alte lichide. Nu atingeţi fierul de călcat cu mâna udă. 
• Nu trageţi de cordonul  de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. Opriţi aparatul înainte de a-l scoate din priză. 
• Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţe fierbinţi.  Nu lăsaţi cordonul  de alimentare să atârne, pentru a nu putea 

fi ajuns de copii. 
• Nu umpleţi/goliţi fierul de călcat cu/de apă în timp ce este conectat la reţeaua de alimentare. 
• Dacă cordonul  de alimentare  este defect, fierul de călcat  nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service specializat 

(autorizat de SERO). Pentru orice alte defecţiuni, apelaţi tot la un Service autorizat. 
• Nu folosiţi emisia de vapori în poziţie verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea. 
• Fierul de călcat va fi ferit de accesul copiilor şi nu se va lăsa nesupravegheat în timpul funcţionării 
• Nu lăsaţi fierul nesupravegheat pe masa de călcat. Dacă părăsiţi camera, deconectaţi fierul de călcat. 
• Aveţi grijă să nu contactaţi  părţile fierbinţi ale fierului de călcat şi aburii generaţi de acesta. 
• Dacă folosiţi prelungitoare (min. 10A), aveţi grijă ca acestea să fie în stare bună şi să aibă contact de protecţie. 
• Citiţi instrucţiunile referitoare la temperatura de călcare de pe confecţii, pentru a evita deteriorarea lor. 
• Nu se poate acorda nici un fel de garanţie pentru posibilele deteriorări care sunt cauzate printr-o utilizare greşită sau 

necorespunzătoare. 
• Atenţie, pericol de arsuri! Talpa fierului de călcat devine foarte repede fierbinte, iar de răcit se răceşte doar încet! Fierul 

de călcat se ţine în exclusivitate numai de mâner.Este interzis a se deschide rezervorul de apă, în timpul utilizării fierului. 
 



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Înainte de utilizarea fierului de călcat, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. 
Desfaceţi folia de ambalaj şi folia protectoare de pe talpă (dacă această folie există). 
La prima utilizare este posibil să apară un miros, eventual un uşor fum, datorită tălpii speciale, miros care va dispărea în câteva minute. 
Încălziţi fierul de călcat la temperatura maximă şi călcaţi o bucată de cârpă umedă timp de câteva minute pentru a curăţa talpa de orice 
reziduri. 
 

(1): BUTONUL TERMOSTATULUI 
(2): BUTON PENTRU EXTRA ABURI  

(3): BUTON STROPITOR 
(4): DUZĂ DE PULVERIZARE 
(5): CAPAC ORIFICIU REZERVOR DE APĂ  
(6): LAMPĂ TERMOSTAT 
(7): REGULATOR DEBIT ABUR  
(8): TALPĂ INOX 
(9): CORP FIER DE CĂLCAT 
(10): REZERVOR TRANSPARENT  
    PENTRU APĂ 
(11): BUTON PENTRU AUTOCURĂŢARE (SELF 
CLEAN) 

 
PREGĂTIRI ÎNAINTE DE CĂLCARE 
Înainte de călcare sortaţi cu atenţie hainele, în funcţie de etichetă sau materiale şi începeţi cu hainele care cer cel mai 
scăzut nivel de temperatură. 
Dacă nu există instrucţiuni de călcare pe hainele dvs., porniţi călcarea cu o temperatură redusă ( ) şi pe partea 
interioară a hainei. Dacă temperatura nu este destul de ridicată, atunci continuaţi cu o temperatură medie  ( ). 



Aveţi mai jos tabelul cu echivalenţele etichetelor de pe haine: 
 

ETICHETĂ HAINE MATERIAL REGLARE TERMOSTAT 

 
sintetic   temperatura minimă 

 
mătase – lână   temperatura medie 

 
Bumbac - in   temperatura maximă 

 
Materialul nu se va călca 

 
CĂLCAREA CU ABURI 
Umplerea cu apă 
- Nu umpleţi fierul cu apă în timp ce este conectat la reţeaua de alimentare electrică. 
- Aduceţi regulatorul debitului de abur (7) si butonul termostatului în poziţia minim (min şi/sau 0). 
- Deschideţi capacul rezervorului de apă (5). 
- Ţinând fierul de călcat în poziţie verticală, turnaţi apă în orificiul rezervorului cu ajutorul paharului de plastic, având 

grijă să nu depăşiţi nivelul maxim (circa 350 ml) indicat cu semnul “MAX ” pe rezervor. 
- După umplerea cu apă, închideţi capacul pentru a preveni scurgerea apei. 
- Umpleţi fierul cu apă folosind paharul livrat în cutie. Nu umpleţi fierul de călcat direct de la robinet. 
- Nu folosiţi apă din acumulatori, apă cu zahăr sau cu alte substanţe solubile. 
 
Reglarea temperaturii 
- Aduceţi fierul de călcat în poziţie verticală. 
- Introduceţi fişa de alimentare într-o priză cu pământare.  
- Rotiţi discul termostatului (1) până în punctul dorit în funcţie de tipul hainelor. Nu începeţi imediat călcarea. Aşteptaţi 

câteva minute pentru ca talpa să atingă temperatura dorită (lampa termostatului (6) stă aprinsă). Când temperatura 
tălpii a ajuns la cea setată, lampa termostatului (6) se stinge. Acesta se va aprinde şi stinge în timpul călcării. Acest 
lucru este normal, însemnând că talpa este adusă la temperatura dorită. 



- Dacă reduceţi temperatura dorită după ce aţi călcat la o temperatură mai mare, nu porniţi călcarea până ce nu se 
aprinde lampa termostatului (talpa trebuie să se răcească). 

 
Călcarea cu aburi 
- Rotiţi discul termostatului spre centrul ariei pentru aburi, între ( ) şi max (temperatură cât mai ridicată). 
Atenţie: dacă discul termostatului se află la o temperatură scăzută şi generarea de aburi nu se produce iar apa curge prin 
orificiile tălpii, măriţi temperatura şi atunci din orificiile tălpii vor ieşi aburi. 
- Aşteptaţi până când lampa termostatului se stinge, apoi împingeţi regulatorul de debit al aburului (7) spre semnul cu 

aburi. Dacă doriţi mai mult abur împingeţi cursorul înainte, dacă doriţi mai puţin abur daţi înapoi cursorul. 
- Fierul de călcat va da aburi în mod continuu dacă este ţinut orizontal. Puteţi opri furnizarea de aburi aducând fierul în 

poziţie verticală sau prin împingerea cursorului regulatorului de debit al aburului (7) în poziţia minim. 
Călcarea cu extra jet de aburi 
- Dacă doriţi să obţineţi un extra jet de vapori trebuie să apăsaţi butonul pentru extra vapori (2). Înainte de a apăsa 

butonul, discul termostatului trebuie să fie pe poziţia MAX. Aşteptaţi câteva secunde înainte de a apăsa din nou 
butonul pentru extra vapori.  

- Prin călcarea cu extra jet de aburi se produc aburi extra care pătrund în haine. Astfel hainele puternic şifonate se vor 
putea călca mai uşor. 

- În timpul călcării nu este recomandat să apăsaţi butonul pentru jetul cu extra vapori mai mult de 10 ori pe minut. În 
caz contrar apa poate picura prin găuri.  

 
Călcarea cu extra jet de aburi cu fierul de călcat în poziţie verticală  
Puteţi utiliza fierul de călcat cu extra jet de aburi în poziţie verticală pentru călcarea hainelor dvs. (de ex. jachete), 
netezirea lor în timp ce sunt pe umeraş sau pentru netezirea draperiilor. 
Pentru aceasta: 
- Rotiţi discul termostatului pe poziţia maximă. 
- Apropiaţi fierul de călcat vertical de haină, ţineţi-l fară să atingeţi haina şi apăsaţi butonul pentru extra jet de aburi. 
- Butonul pentru extra jet de aburi funcţionează în această poziţie (verticală) aproximativ de 3 ori, apoi trebuie să 

aduceţi fierul de călcat în poziţie orizontală pentru ca apa să ocupe întreg rezervorul. După aceasta puteţi folosi din 
nou fierul în poziţie verticală. 

În timpul acestei operaţii aveţi grijă la următoarele: 
- Aburul utilizat în această fază este foarte fierbinte. 



- Nu aplicaţi acest tip de călcare pe haine îmbrăcate de o persoană. 
- Hainele trebuie să stea întotdeauna pe umeraş. 
- Când hainele de călcat sunt din lână sau mătase, să nu ţineţi fierul de călcat prea aproape de ele. 
 
CĂLCAREA USCATĂ 
- Aduceţi regulatorul de debit al aburului (7) la poziţia minim. 
- Ajustaţi termostatul în sensul acelor de ceasornic la temperatura dorită, în funcţie de tipul hainelor: 
- Introduceţi fişa de alimentare într-o priză cu pământare şi aşteptaţi până când se stinge lampa termostatului. 
- Începeţi călcarea când lampa termostatului s-a stins. 
 
Stropirea cu apă    
Dacă apăsaţi butonul pentru stropit (3), puteţi stropi rufele în timpul călcării, numai când este apă în rezervor. Apăsaţi 
încet pentru a obţine stropi denşi sau rapid pentru stropire vaporoasă.  
Stropirea cu apă ajută la umezirea hainelor şi călcarea rufelor apretate. Puteţi folosi stropirea cu apă în timpul călcării cu 
aburi şi în timul călcării uscate. Vă recomandăm umezirea materialelor delicate înainte de a folosi funcţia spray. De 
asemenea puteţi folosi o cârpă umedă aşezată între fier şi materialul de călcat. 
Pentru a evita pătarea, nu folosiţi funcţia spray pe mătase sau materiale sintetice. 
 
CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA DUPĂ CĂLCARE 
După călcare parcurgeţi următoarele etape: 
-     Puneţi cursorul pentru aburi pe poziţia de aburire maximă 
- Scoateţi fişa fierului de călcat din priză 
- Goliţi rezervorul de apă. 
- Conectaţi fişa la reţea şi încălziţi fierul de călcat cel puţin 2 minute pentru evaporarea apei rămase.În timpul acestei 

operaţiuni discul termostatului trebuie să stea pe poziţia “MAX”. 
- Puneţi cursorul pentru aburi pe poziţia minimă şi aduceţi discul termostatului în poziţia min. Deconectaţi fierul de 

călcat de la reţea. După răcire, ştergeţi cu o cârpa umedă talpa fierului de călcat, pentru a înlătura resturile de pe 
talpă. Nu curăţaţi talpa fierului cu substanţe chimice şi/sau abrazive care ar putea distruge fierul. 

- Cand fierul s-a răcit puteţi curăţa partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscaţi. 
- Păstraţi fierul de călcat în poziţie verticală departe de copii. 
 



Autocurăţirea (Self Clean) 
Vă recomandăm să folosiţi această funcţie la fiecare 10-15 de zile. Pentru a curăţa depunerea de calcar, impurităţile şi 
bucăţile de material din orificiile tălpii, urmaţi aceste etape: 
- Scoateţi fişa cablului de alimentare a fierului de călcat din priză 
- Aduceţi regulatorul de debit al aburului (7) la poziţia minim. Umpleţi rezervorul de apă. 
- Rotiţi discul termostatului (1) pe poziţia “MAX”. Introduceţi ştecherul în priză şi aşteptaţi stingerea lămpii (6). 
- După stingerea lămpii scoateţi fişa din priză şi ţineţi fierul de călcat în poziţie orizontală, deasupra unei chiuvete. 
- Apăsaţi butonul SELF CLEAN (11) scuturând uşor fierul de călcat până apa fierbinte, aburii şi impurităţile ies. 

Rezervorul de apă se va goli. 
- Cand fierul s-a răcit puteţi curăţa partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscaţi. 
 
SFATURI PENTRU O CĂLCARE EFICIENTĂ ŞI CORECTĂ 
Vă recomandăm să folosiţi temperatura minimă pentru materiale care conţin paiete, broderii, etc. 
Dacă materialul este mixt (de ex. 40% bumbac, 60% sintetic), setaţi termostatul la valoarea cea mai mică cerută de cele 2 
materiale. Dacă nu cunoaşteţi compoziţia materialului, testaţi temperatura pe o parte ascunsă a hainei, pornind cu 
temperatura minimă şi crescând temperatura progresiv, dacă materialul permite. 
Nu călcaţi haine cu urme de transpiraţie sau alte pete – căldura tălpii va fixa aceste pete pentru totdeauna. 
Pentru a evita strălucirea materialelor gen mătase, lână sau sintetic, încercaţi să le călcaţi pe interior. Pentru a evita 
strălucirea materialelor gen catifea, călcaţi într-o singură direcţie (urmând fibra) şi nu apăsaţi foarte tare fierul de călcat pe 
material. Multe haine se vor călca mai uşor dacă după spălare nu s-au uscat complet (rămân puţin ude). 
Nu încărcaţi maşina de spălat şi folosiţi turaţii de centrifugare cât mai scăzute, pentru a nu şifona foarte tare hainele. 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Model: S-02 
Tensiune: 230 V 
Frecvenţa: 50 Hz 
Putere: 1800 W 

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. 


