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Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) 
com deficiências físicas, sensitivas ou mentais nem com falta de experiência 
e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no que 
se refere à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua 
segurança.

As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não 
brinquem com o aparelho. 

Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance das crianças com 
idade inferior a 8 anos, quando estiver ligado à corrente elétrica ou esfriando.

As superfícies podem ficar quentes durante a utilização.

Este produto pode utilizar água da torneira. É recomendado usar água 
filtrada. Caso contrário, use água destilada. Se a água da torneira for 
particularmente dura, use uma mistura de 50% de água destilada e 50% de 
água da torneira.
O aparelho poderá ser ligado apenas a uma tomada com uma tensão 
e frequência em conformidade com as especificações na placa de 
classificação. 
O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de 
danos no ferro ou no cabo ou se o produto estiver com qualquer suspeita 
de dano.

O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada com ligação terra.

Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser 
substituído pelo fabricante ou pelo representante da assistência técnica de 
modo a evitar possíveis riscos.
O ferro deve ser utilizado e repousado sobre uma superfície estável. Quando 
colocar o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície sobre a qual 
é colocado é estável. 
Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à 
alimentação da rede pública.

O aparelho deve ser desligado e o o plug de alimentação retirado após 
cada utilização e antes da limpeza e manutenção.

O plug deve ser removido da tomada antes do reservatório de água ser 
cheio.
O cabo de alimentação não deve entrar em contato com nenhuma peça 
quente do aparelho.

Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.

Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado no aparelho.

A tampa de enchimento não pode ser aberta durante a utilização.

Retire o plug da tomada antes de voltar a encher o depósito de água.

Não coloque vinagre, descalcificadores ou outras substâncias aromatizadas 
no depósito. Se o fizer, a garantia poderá ser revogada.

Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não 
assume qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma 
utilização inadequada ou incorreta.

Produto Ferro de Passar com Estação a Vapor

Modelo E7SS1-4DBL

Tensão (V~) 127V~ 220V~
Potência (W) 1750W 2200W
Frequência (Hz) 60Hz 60Hz
Cor Azul Denin Azul Denin
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QA. Luz indicadora de aquecimento 

B. Headlight luz frontal

C. Seletor de programas  

D. Gatilho de vapor extra 

E. Tubo do vapor 

F. Depósito de água com filtro 

anticalcário integrado 

G. Indicador de nível mínimo 

máximo de água 

H. Estação a vapor 

I. Área de suporte do ferro 

J. Base RESILIUM™ Ski 264

K. Cabo de alimentação 

L. Armazenamento do tubo de vapor 

M. Botão ON/OFF 

N. Indicador de vapor pronto para uso 

O. Trava de segurança frontal 

P. Trava de segurança

Q. Indicador de base quente 

R. Armazenamento do cabo de alimentação 

S. Tampa da estação a vapor para limpeza 

T. Filtro anticalcário do depósito de água

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

A base não aquece 
apesar do ferro estar 
ligado. 

Problema de ligação. Verifique o cabo, o plug e a tomada de 
alimentação. 

A definição de temperatura é inferior à posição 
“Outdoor”. 

Selecione a temperatura adequada. 

O ferro não produz 
vapor. 

Não há água suficiente no reservatório. Encha o reservatório de água de acordo com 
instruções no verso deste manual, ítem 3.

A temperatura selecionada é mais baixa que a 
especificada para utilização com vapor. 

Selecione pelo menos o programa “Linho”.

A função do gatilho 
de vapor e gatilho 
de vapor vertical não 
funciona. 

A função foi usada com muita frequência num curto 
período. 

Coloque o ferro na posição horizontal e aguarde 
antes de usar a função.

O ferro não está suficientemente quente. Ajuste a temperatura correta para passar a vapor 
(até “Linho”). Coloque o ferro em posição vertical 
e aguarde até a luz da temperatura se apagar.

Há vazamento de 
água pela base do 
ferro durante o uso. 

O ferro não está suficientemente quente. Gire o seletor de programas para uma 
temperatura (“Linho” até ao máximo) adequada 
para passar com vapor. Coloque o ferro no 
suporte e espere até que a luz se acenda antes 
de começar a passar. 

Saem flocos e outras 
impurezas pela base 
do ferro durante o uso.

Utilizou água com elevada dureza que originou 
a acumulação de flocos de calcário no depósito 
de água.  Limpe a estação com descalcificante, 
de acordo com instruções no verso deste manual, 
ítem 12.

Mantenha pressionado o botão do vapor durante 
cerca de um minuto para fazer sair vapor. E 
depois mais um minuto para limpar o sistema de 
geração de vapor. Antes de começar a passar, 
teste o seu ferro numa toalha velha para garantir 
que nenhum resíduo de dentro do ferro seja 
transferido para as roupas.

Há vazamento de água 
pela base do ferro 
quando o aparelho 
está esfriando ou 
quando está guardado. 

O ferro foi deixado na posição horizontal Esvazie o depósito da água e defina o seletor de 
programas para a posição “0” antes de guardar 
o ferro. 

Ao passar, a base do 
ferro deixa sujeiras 
que mancham a 
roupa. 

Foram usados agentes químicos inadequados para 
a descalcificação.

Faça a limpeza com um descalcificante adequado, 
seguindo as instruções no verso deste maual, ítem 12.

A base do ferro acumulou fibras de tecidos nos 
orifícios e estes estão queimando. 

Limpe a base do ferro com um pano macio úmido. 

É possível que os tecidos não tenham sido bem 
enxaguados ou que sejam novos e não tenham 
sido lavados antes da passagem a ferro. 

Por favor, lave os tecidos corretamente antes de 
passar. 

TECIDO PROGRAMA RECOMENDAÇÕES PARA A PASSAGEM A FERRO 

Acrílico Outdoor Passe a seco do avesso. 

Acetato Outdoor Passe a seco do avesso enquanto úmido ou use o pulverizador para umedecer. 

Nylon e 
poliéster Outdoor Passe do avesso enquanto úmido ou use o pulverizador para umedecer. 

Seda artificial Outdoor Passe do avesso. 

Viscose Outdoor Passe do avesso. 

Seda Outdoor Passe do avesso. Use um pano de passar para prevenir marcas brilhantes. 

Misturas de 
algodão Outdoor Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante. 

Tecidos 
Impermeáveis 
(excluindo os 
tecidos com 
revestimento de 
PVC) 

Outdoor 

Lave e deixe secar ao ar as suas peças impermeáveis de acordo com as instruções da etiqueta. Cuidadosa e 
lentamente passe sua roupa de modo a reativar a repelência à água. Você pode usar esse programa depois de 
lavar e deixar secar ao ar a sua peça de vestuário impermeável ou em qualquer momento que pretenda restaurar 
a repelência à água. Por peças impermeáveis, entende-se as roupas destinadas a uso exterior, que vem com 
repelência à água já indicadas pelo fabricante (exceto os tecidos revestidos com PVC). 

Lã e misturas 
de lã Lã / Lana Passe com vapor do avesso ou use um pano para passar. 

Algodão Algodão/ Algodón Passe o ferro sobre o avesso do tecido ainda úmido ou umedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio 
a alto. 

Veludo cotelê Algodão/ Algodón Passe a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de passar. 

Linho Algodão/ Algodón 
Linho / Lino

Passe do avesso ou use um pano de passar para evitar marcas brilhantes, especialmente em tecidos escuros. Passe 
sem vapor enquanto úmido ou use o pulverizador para umedecer. Utilize o máximo de vapor.

Jeans Algodão/ Algodón 
Linho / Lino Utilize o vapor no máximo. Aplique o máximo de vapor pressionando e mantendo o gatilho de vapor extra acionado.

Siga sempre as instruções nas etiquetas da roupa. A temperatura e a umidade do tecido podem fazer com que a configuração ideal seja diferente das 
recomendações da tabela acima.

Pode haver algumas gotas de água quando o botão de aumento de vapor é puxado em • ou ••.
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