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   • Please read these instructions carefully before first
use. This product has been designed for domestic
and indoor use only. Any commercial use,
inappropriate use or failure to comply with the
instructions, the manufacturer accepts no
responsibility and the guarantee will not apply.

• Never unplug the appliance by pulling the power
cord. Always unplug your appliance: before filling
the water tank or rinsing the water tank, before
cleaning the appliance, after each use.

• The appliance must be used and placed on a flat,
stable, heat and water resistant surface. When you
place the iron on the iron rest, make sure that the
surface on which you place it is stable.

• This appliance is not intended to be used by
persons (including children) with reduced or
impaired physical, sensory or mental capabilities or
persons lacking appropriate knowledge or
experience, unless a person responsible for their
safety provides either supervision or appropriate
instructions concerning use of the appliance prior
to its use.

• Children should be supervised to ensure they do
not play with the appliance. 

• This appliance may be used by children aged 8 or
over and persons lacking appropriate knowledge
or experience or persons with reduced or impaired

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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physical, sensory or mental capabilities provided
that they have been thoroughly instructed
regardinguseoftheappliance,aresupervised,and
understand the risks involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenanceshallnotbemadebychildrenwithout
supervision.Keeptheironanditscordoutofreach
of children less than 8 years of age when it is
energizedorcoolingdown.

•Thesurfacesofyourappliancecanreachvery
high temperatures when functioning, which
may cause burns. Do not touch the hot
surfaces of the appliance (accessible metal
partsandplasticpartsadjacenttothemetallic
parts).

•Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains. Before storing the
appliance,onceitisunplugged,pleasewaituntilit
hascooleddown(around1hour).

•The appliance must not be used if it has been
dropped,ifithasanyvisibledamage,ifitleaks,orif
itfunctionsabnormallyinanyway.Donotattempt
todismantleyourappliance:haveitexaminedatan
ApprovedServiceCentretoavoidanydanger.

•The iron should only be used with the base
provided(forcordlessirons).

•Checktheelectricalpowercordforsignofwearor
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• Leia atentamente o manual de instruções antes da 
primeira utilização do aparelho. Este produto destina-se 
apenas ao uso doméstico. Uma utilização não conforme 
ao manual de instruções, exclui a marca de qualquer 
responsabilidade.

• Desligue e retire o plugue da tomada, sem puxar pelo 
cabo de energia, quando não estiver utilizando o produto 
ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá 
ligar o produto novamente, provocando acidentes.

• O aparelho deve ser utilizado e colocado sobre uma 
superfície plana, estável e resistente ao calor. Quando 
o colocar no seu suporte para descanso, certifique-se 
da estabilidade dessa mesma superfície.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por 
pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por 
pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a 
não ser que tenham sido devidamente acompanhadas 
e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, 
pela pessoa responsável pela sua segurança.

• É importante vigiar as crianças para garantir que as 
mesmas não brinquem com o aparelho.

• As crianças não devem utilizar o aparelho como 
brinquedo. As tarefas de limpeza e manutenção não 
devem ser efetuadas por crianças. Mantenha o ferro e o 
respectivo cabo de energia fora do alcance das crianças.

• A base do ferro pode atingir temperaturas elevadas: 
nunca a toque e tenha o cuidado de deixar o ferro 
esfriar antes de guardá-lo. Não passe a roupa que 
você veste diretamente no seu corpo. O aparelho 
pode causar queimaduras, principalmente quando 
uma peça de roupa é passada na ponta da tábua. 
Nunca direcione o vapor em direção a pessoas ou 
animais.

• Não deixe o produto em funcionamento ou conectado 
a tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja 
por instantes, principalmente próximo a crianças, para 
evitar acidentes. O aparelho leva cerca de 1 hora para 
o resfriamento completo da base.

• O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído no 
chão, se apresentar danos visíveis ou vazamentos 
ou se estiver funcionando de maneira incorreta. Não 
tente desmontar o aparelho: solicite um reparo junto 
a uma Assistência Técnica Autorizada Arno a fim de 
evitar danos ao consumidor e ao próprio produto.

• Verifique se o cabo de energia apresenta sinais de desgaste 
ou danos antes da utilização. Se o cabo de energia 
se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser 
substituído por um Serviço de Assistência Técnica Autorizada 
para evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
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damagepriortouse.Iftheelectricalpowercordis
damaged, it must be replaced at an Approved
ServiceCentretoavoidanydanger.

•Theironmustalwaysbeplacedonitsbaseandneveronitsheel(forcordlessirons) .
•Yourironanditsbasemustbeusedandplacedonastablesurface.Whenyouplacetheiron

onitsbase,ensurethatthesurfaceonwhichthebaseisplacedisstable.
•Foryoursafety,thisapplianceconformstoallapplicableregulations(LowVoltageDirective,

ElectromagneticCompatibility,Environment,etc).
•Yoursteamironisanelectricalappliance:itmustbeusedundernormalconditionsofuse.Itis

designedfordomesticuseonly.
•Alwaysplugyoursteamiron:

-intoamainscircuitwithvoltagebetween220Vand240V,
-intoanearthedelectricalsocket.
Connecting to the wrong voltage may cause irreparable damage to the appliance and will
invalidateyourguarantee.Ifyouareusingamainsextensionlead,ensurethatitiscorrectly
rated(16A)withanearth,andisfullyextended.

•Completelyunwindthepowercordbeforepluggingintoanearthedsocket.
•Thesoleplateofyourironcanreachextremelyhightemperatures,andcancauseburns:donot

touchthem.Nevertouchtheelectricalpowercordswiththesoleplateoftheiron.
•Your appliance emits steam, which can cause burns. Always handle the iron with care,

especiallywhenironingvertically.Neverdirectthesteamtowardspeopleoranimals.
•Neverimmerseyoursteamironinwateroranyotherliquid.Neverplaceitunderarunningtap.
•Theplugmustberemovedfromthesocket-outletbeforethewatertankisfilledwithwater.

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION
BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE

Environment protection first !
i Yourappliancecontainsvaluablematerialswhichcanberecoveredor

recycled.
‹ Leaveitatalocalcivicwastecollectionpoint.
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Removeanylabelsfromthesoleplatebefore
heatingtheiron.

Beforeusingthesteamfunctioninyouriron
forthefirst time,werecommendthatyou
allowtheirontooperateafewmomentsin
a horizontal position without coming into
contactwithyourlaundry.Keepingtheiron
inthisposition,pushthesteambuttonseve-
raltimes.

Duringthefirstfewuses,theappliancemay
producesmoke,aharmlessodourandalight
emissionofparticles.Thesearesimplythe
engineeringresiduesfromthemanufactu-
ringprocessburningoff.Theseareharmless
andwillquicklydisappear.

BEFORE FIRST USE
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• Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com todos os regulamentos

 aplicáveis.

• O seu ferro a vapor é um aparelho elétrico: deve ser usado em condições normais de 
utilização, tendo sido concebido exclusivamente para um uso doméstico. O uso em 
condições severas, tais como atividades comerciais ou industriais, acarreta a perda da 
garantia contratual.

• Conecte o seu ferro a vapor:

 - em uma instalação elétrica de 127V ou 220V,

 - em uma tomada elétrica com fio terra.

• Atenção! A tensão (voltagem) da sua instalação elétrica deverá corresponder à do 
ferro (127V ou 220V). Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis ao 
ferro, anular sua garantia e prejudicar a sua segurança pessoal. Antes de ligar o plugue 
na tomada, certifique-se de que a tensão (voltagem) é compatível com a indicada no 
produto (127V ou 220V). Para evitar sobrecarga elétrica e consequentemente acidentes 
envolvendo a combustão do produto, não ligue outros aparelhos na mesma tomada 
utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do 
produto e provocar sérios acidentes.

 Se utilizar uma extensão, certifique-se que seja uma corrente elétrica mínima de 13A.

• Desenrole completamente o cabo de energia antes de ligá-lo a uma tomada elétrica.

• A base do ferro pode atingir temperaturas extremamente elevadas e provocar 
queimaduras:

 Não toque na mesma. Nunca toque no cabo elétrico de energia com a base do ferro.

 O seu aparelho emite vapor, que pode provocar queimaduras. Manuseie sempre o 
ferro com cuidado, especialmente quando passar na vertical. Nunca direcione o vapor 
para pessoas ou animais.

• Nunca coloque o ferro a vapor dentro de água ou qualquer outro líquido. Nunca o 
coloque sob uma torneira.

• Retire o cabo de energia da tomada antes de encher o reservatório com água.

•  Nunca deve passar as roupas em seu corpo, ou no de outros.

• O ferro a vapor não deve ser submergido em qualquer líquido, pois, se o for, poderá 
ser danificado, perderá a garantia contratual.

• Como possui componentes elétricos, a não observância da ressalva poderá acarretar 
em sérios acidentes (que comprometeram a segurança pessoal do usuário) e poderá 
danificar a rede elétrica da residência.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA 
FUTURAS UTILIZAÇÕES

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Remova todas as etiquetas, inclusive da 
base, antes de começar a usar o aparelho.

Antes de utilizar a função vapor do seu 
ferro pela primeira vez, recomendamos 
que você deixe-o ligado na posição 
horizontal por algum tempo, sem deixá-lo 
em contato com a sua roupa. Mantenha 
o ferro nesta posição, pressionando o 
botão de vapor várias vezes.

Durante as primeiras utilizações, pode 
ocorrer liberação de fumaça, um odor 
não nocivo e uma ligeira expulsão de 
partículas. Este fenômeno não tem 
qualquer consequência e desaparecerá 
rapidamente.
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Ifyourwaterisveryhard,mix50%untreatedtapwater
with50%distilledwater(availableinhardwarestores).

PREPARATION

WhichwatershouldIuse?

Fillingthewatertank

• Your appliance was designed to operate using untreated
tap water. However, it is necessary to periodically clean
the steam chamber to remove any mineral deposits.

• Do not use pure demineralised or pure distilled water,
water from clothes dryers, scented or softened water,
rain water, filtered, bottled or boiled water, water from
refrigerators, batteries or air conditioners, pure distilled
water or rain water as these may damage the iron. These
types of water contain organic waste, mineral elements
that become concentrated when heated and cause
spitting, brown staining, leaking or premature wear on
your iron

• Unplug the iron before filling it.

• Set the steam control to 

• Lift the iron and, holding it at a slight incline, point the
soleplate up.

• Open the water tank cover. 

• Fill the water tank to the mark “Max”.  

• Close the water tank cover.

Max.
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USE

Adjusting the temperature and steam

• Set the steam control to 

• Set the slider on the "normal" or "eco" setting.
• The Smart Technology of your iron provides one

optimum combination of temperature and steam
output to iron all types of fabrics. In normal conditions
of use, with the normal or eco settings, you can iron
all the fabric types shown in the pictograms above, e.g.
linen denim silk cotton polyester wool viscose…
Except the fabrics that cannot be ironed.
In eco setting, you save 20% energy vs the normal
setting. 

• The temperature indicator light turns on.  

• It will turn off automatically once the soleplate
achieves the desired temperature.

OK

• Plug in the appliance.
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• Close the water tank cover.

Max.
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Qual água utilizar?

Abastecendo o reservatório

• O aparelho foi concebido para funcionar com água da 
torneira. No entanto, é necessário proceder regularmente 
à limpeza automática da câmara de vaporização para 
eliminar o calcário depositado no reservatório.

• Nunca utilize água que contenha aditivos (como amido, 
perfumes, substâncias aromáticas, amaciadores, etc.), 
nem água de condensação (por exemplo, água dos 
secadores de roupa, água de frigoríficos, água de 
aparelhos de ar condicionado, água da chuva). Estas 
águas contêm resíduos orgânicos ou minerais que se 
concentram sob o efeito do calor e provocam espirros de 
água, líquidos de coloração marrom ou o envelhecimento 
prematuro do aparelho.

PREPARAÇÃO

• Retire o cabo de energia da tomada antes de encher o 
reservatório com água.

• Ajuste o Controle de Vapor para          .

• Levante o ferro e, segurando-o ligeiramente inclinado, 
aponte a base para cima.

• Abra a tampa do reservatório.

• Preencha o reservatório com o auxílio de um 
acessório (como um copo).

• Encha o reservatório com água até a marca “Max” .

• Feche a tampa do reservatório.

 

USO

• Conecte o aparelho na tomada.

• Ajuste o Controle de Vapor para         .

• A luz piloto, indicadora de temperatura, se acenderá.

• Ela se desligará automaticamente quando a base 
atingir a temperatura desejada.

• Ajuste o botão deslizante para a posição “normal” 
ou “eco”.

• A “Tecnologia Smart” do seu ferro proporciona uma 
ótima combinação de temperatura e saída de vapor 
para passar todos os tipos de tecidos*. Em condições 
normais de uso, na posição “normal” ou “eco”, você 
pode passar todos os tipos de tecidos mostrados nos 
pictogramas acima, como por exemplo, roupas de 
algodão, poliéster, seda, viscose...

 *Exceto tecidos que não podem ser passados.
 Na posição “eco”, você economiza 20% de energia 

em relação à posição “normal”.

Ajustando a temperatura e o vapor
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Dryironing

• Set the steam control to 

• You may continue to iron when the indicator light
turns off.

Gettingmoresteam

• Set the slider on the "normal" or "eco" setting.

• Press the turbo steam button periodically (turbo
steam).

• To avoid water dripping on the laundry, maintain an
interval of a few seconds in between each press.

1 
sec.
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Verticalsteamironing

• Set the thermostat control to “Normal” 

• Press the turbo steam button (turbo steam) in pulses,
moving the iron from top to bottom.

• Hold the iron at a distance of a few centimetres from
the clothing to avoid burning delicate fabrics.

• Repeat the action if needed.

• Hang the item on a hanger and keep the fabric taut
with one hand.  The steam is very hot; never steam iron
clothing while it is being worn—always use a hanger.

1 
sec.

NO
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Dryironing

• Set the steam control to 

• You may continue to iron when the indicator light
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1
seg.

NÃO

1
seg.

Passando a seco

Obtendo mais vapor

• Ajuste o Controle de Vapor para          .

• Você pode continuar a passar quando a luz piloto se 
desligar.

• Ajuste o botão deslizante para a posição “normal”  
ou “eco”.

• Pressione a alavanca de vapor Turbo repetidamente 
(TURBO).

• Para evitar gotejamento de água na roupa, mantenha 
um intervalo de alguns segundos entre uma pressionada 
e outra.

Passando com o vapor vertical

• Ajuste o botão deslizante para a posição “normal” .

• Pressione a alavanca de vapor Turbo repetidamente 
(TURBO), movimentando o ferro de cima para baixo.

• Mantenha o ferro a uma distância de poucos 
centímetros da roupa para evitar queimar tecidos 
delicados.

• Repita esta ação se necessário.

• Pendure a roupa em um cabide e mantenha o 
tecido esticado com uma mão. O vapor é muito 
quente: nunca direcione o vapor para a roupa 
que estiver vestindo - sempre use um cabide.
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Dampeningclothing(Spray)

• When dry or steam ironing, press repeatedly on the
spray button to moisten clothing and remove stubborn
creases.  

• Ensure that there is water in the tank before using the
spray button.

Auto-OffFunction

• If the iron remains unused for more than 8 minutes on
the heel rest or more than 5 min. laid flat or on its side,
the electronic system will cut the power, the iron will
stop heating and the temperature indicator light will
begin to flash.

• To restart the iron, move it gently until the indicator
stops flashing. 

Whileironing

• Do not lay the iron down on the soleplate; use the heel
rest for this purpose. 

NO

OK
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IRON STORAGE AND
MAINTENANCE 

Storing your iron

• Unplug the iron and wait for the soleplate to cool
(approx. 1 hour).

• Empty the water tank.

• Set the steam control to . 

• Wrap the cord around the bottom of the iron's body.
Store the iron on its heel rest.

1H
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NÃO

Umedecendo as roupas (Spray)

Desligamento automático (Auto-Off)

Ao passar

Armazenando o seu ferro

• Quando estiver passando a seco ou a vapor, pressione 
repetidamente o botão Spray para umedecer as roupas 
e remover vincos mais difíceis.

• Se o ferro permanecer inativo por mais de  8 minutos na 
posição vertical ou mais de 5 min na posição horizontal ou 
deitado, o sistema eletrônico cortará a energia, o ferro vai 
parar de aquecer e a luz piloto indicadora de temperatura 
começará a piscar.

• Para voltar a passar, cuidadosamente, movimente o ferro 
até a luz piloto parar de piscar.

• Tenha certeza de que há água no reservatório antes de 
usar a função Spray.

• Não deixe o ferro apoiado pela base (na horizontal); use o 
suporte de descanso (na vertical).

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO 
DO FERRO

• Retire o cabo de energia da tomada e espere a 
base esfriar (aproximadamente 1 hora).

• Esvazie o reservatório de água com cuidado; a 
água atinge altas temperaturas e o seu contato 
com o corpo poderá acarretar em queimaduras.

• Ajuste o Controle de Vapor para         .

• Após o completo resfriamento da base, enrole o 
cabo de energia em volta do suporte de descanso 
do ferro. Guarde o ferro na posição vertical.
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Dampeningclothing(Spray)

• When dry or steam ironing, press repeatedly on the
spray button to moisten clothing and remove stubborn
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spray button.

Auto-OffFunction

• If the iron remains unused for more than 8 minutes on
the heel rest or more than 5 min. laid flat or on its side,
the electronic system will cut the power, the iron will
stop heating and the temperature indicator light will
begin to flash.
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• Unplug your iron and empty the water tank.

• To remove the anti-calc valve, open the water tank
cover and pull on the valve near the steam control.

• Soak the valve for 4 hours in a glass of water with
lemon juice.

• Rinse the valve under the tap. 

• Insert the valve in place, pushing it until you hear a
click. 

Beware!
Never touch the end of the valve.
The iron will not function without the anti-calc valve.

Click

4h

Cleaningtheanti-calcvalve(oncepermonth)
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• Allow your iron to heat up with a full water tank while
on its heel rest and with the thermostat control set to
normal.

• Once the indicator light turns off, unplug the iron and
place it over a sink.

• Remove the anti-calc valve.

• Shake the iron gently in a horizontal position over the
sink until some of the water (containing the impurities)
leaks from the soleplate. You may push the turbo
steam trigger to help flush out the minerals.

• To finish the process, replace the anti-calc valve,
pushing it until you hear a click.

• Plug in your iron for 2 minutes on the heel rest to dry
the soleplate.

Max.

Click

2
min.

Descalingthesteamchamber(oncepermonth)     
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• Unplug your iron and empty the water tank.

• To remove the anti-calc valve, open the water tank
cover and pull on the valve near the steam control.

• Soak the valve for 4 hours in a glass of water with
lemon juice.

• Rinse the valve under the tap. 

• Insert the valve in place, pushing it until you hear a
click. 

Beware!
Never touch the end of the valve.
The iron will not function without the anti-calc valve.

Click

4h

Cleaningtheanti-calcvalve(oncepermonth)
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Clic

Clic

Limpando a agulha anti-calc (uma vez por mês). Descalcificação da agulha (uma vez por mês)

• Retire o cabo de energia da tomada e esvazie 
o reservatório de água com cuidado; a água 
atinge altas temperaturas e o seu contato com 
o corpo poderá acarretar em queimaduras.

• Deixe o ferro aquecer com o reservatório de água 
cheio enquanto ele estiver na posição de descanso e 
com o botão de controle do termostato na posição 
“normal”.

• Assim que a luz piloto acender, retire o cabo de 
energia da tomada e coloque-o sobre uma pia.

• Remova a agulha anti-calc.

• Balance o ferro suavemente na posição horizontal 
sobre a pia até que a água (contendo as impurezas) 
vaze pela base. Você pode pressionar a alavanca de 
vapor turbo para ajudar a expulsar os minerais.

• Para finalizar o processo, recoloque a agulha anti-calc 
empurrando-a até ouvir um “clic”.

• Conecte o seu ferro na tomada por 2 minutos sobre o 
suporte de descanso para secar a base.

• Para remover a agulha anti-calc, abra a tampa do 
reservatório de água e puxe a válvula do controle 
de vapor.

• Mergulhe a agulha por 4 horas em um copo com 
água e suco de limão. 

• Enxágue a agulha sob a torneira.

• Insira a agulha no lugar, empurrando-a até você   
ouvir um “clic”.

CUIDADO!
Nunca toque na extremidade da agulha.
O ferro não funcionará sem a agulha anti-calc.
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• Allow your iron to heat up with a full water tank while
on its heel rest and with the thermostat control set to
normal.

• Once the indicator light turns off, unplug the iron and
place it over a sink.

• Remove the anti-calc valve.

• Shake the iron gently in a horizontal position over the
sink until some of the water (containing the impurities)
leaks from the soleplate. You may push the turbo
steam trigger to help flush out the minerals.

• To finish the process, replace the anti-calc valve,
pushing it until you hear a click.

• Plug in your iron for 2 minutes on the heel rest to dry
the soleplate.

Max.

Click

2
min.

Descalingthesteamchamber(oncepermonth)     
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• Unplug your iron and, once cooled, wipe it with a soft
cloth.

• Never use chemical or abrasive products.

Cleaningthesoleplate

• While the soleplate is still warm, clean it with a damp
non-metallic pad.

• Never use chemical or abrasive products.

NO

NO

During the next use, turn on your iron in a horizontal
position without putting it into contact with your
laundry in order to eliminate any water containing
mineral residues that remain in the soleplate. 
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PROBLEMS POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS

Water is leaking
from the holes in
the soleplate.

You are using the steam
when the iron is not hot
enough.

Wait for the indicator light to turn
off.

You are using the turbo
steam button (turbo steam)
too often.

Wait a few seconds between each
use.

You have stored the iron
horizontally without
emptying the water tank or
setting the steam control to

.

See the chapter on "Storing your
iron".

The iron leaks at
the start of
ironing.

You have removed the 
anti-calc valve to fill up 
your iron.

Do not remove the anti-calc valve
when filling the iron.

The steam control dial is
not set to when filling
the water tank.

Ensure that the steam control dial is
set to when filling the water tank.

A brown
discharge 
coming from 
the soleplate 
is staining the
clothing. 

You are using chemical
descaling agents.

Do not introduce a descaling agent
into the water tank.

You are not using the right
type of water.

Clean the steam chamber and see
the chapter on "What water should I
use?"

Clothing fibres are building
up in the holes of the
soleplate and burning.

Clean the steam chamber and the
soleplate with a damp sponge.
Periodically vacuum the holes the
holes in the soleplate.

The soleplate is
dirty or brown
and may stain
clothing.

You are using starch.. Clean the soleplate as indicated
above. Spray the starch on the reverse
side of the clothing to be ironed.

Your laundry has not been
rinsed sufficiently or you are
ironing a new item of
clothing before washing it.

Ensure that your laundry is
sufficiently rinsed to eliminate
potential soap deposits or chemical
products on new items of clothing.

IS THERE A PROBLEM WITH YOUR IRON?
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• Desligue o ferro, retire o cabo de energia da 
tomada e, assim que estiver frio, limpe a base 
com um pano macio.

• Nunca use produtos químicos ou abrasivos.

• Durante a próxima utilização, ligue o ferro na posição 
horizontal sem colocá-lo em contato com a roupa 
a fim de eliminar qualquer resíduo de mineral que 
tenha ficado na base.

• Limpe a base com um pano úmido e macio, enquanto 
ela ainda estiver morna.

• Nunca use produtos químicos ou abrasivos.

Não

Limpando a base

HÁ UM PROBLEMA COM O SEU FERRO?

PROBLEMAS

A água escorre 
pelos orifícios da 
base.

O ferro libera um 
líquido marrom 
da base que 
mancha a roupa

A base está suja 
ou marrom e 
pode manchar a 
roupa.

Utiliza produtos químicos 
para a descalcificação ou 
aditivos na água de passar.

Não adicione produtos descalcificantes 
na água do reservatório.

Efetue uma auto-limpeza e consulte 
o capítulo “Qual água utilizar?”.

Limpe a câmara do vapor e a 
base com uma esponja macia. 
Periodicamente aspire os orifícios 
da base.

Não utiliza o tipo de água 
adequado.

Utiliza o vapor antes do 
ferro estar suficientemente 
quente.

Aguarde até que a luz piloto se
desligue.

Você está pressionando a 
alavanca de vapor turbo 
muito frequentemente.

Espere alguns segundos entre 
cada uso.

Veja o capítulo “Armazenando o 
seu ferro”.

Não remova a agulha anti-calc 
enquanto estiver abastecendo o 
ferro.

Tenha certeza de que o seletor de 
controle de vapor esta ajustado 
enquanto estiver abastecendo o 
reservatório de água.

Você guardou o ferro na 
posição horizontal sem 
esvaziar o reservatório de 
água ou ajustar o controle 
de vapor para     .

Você removeu a agulha 
anti-calc para encher o 
ferro.

O seletor de controle de 
vapor não está ajustado 
para o abastecimento do 
reservatório.

As fibras das roupas estão 
acumuladas e queimadas 
nos orifícios da base.

Utiliza uma temperatura 
muito alta.

A sua roupa não foi 
enxaguada suficientemente 
ou você está passando 
uma nova roupa antes de 
lavá-la.

Tenha certeza de que a roupa está 
suficientemente enxaguada para 
eliminar restos de sabão ou 
produtos químicos.

Limpe a base seguindo as instruções
do manual. Utilize uma temperatura
mais baixa.

O ferro vaza 
assim que você 
começa a passar

POSSÍVEIS CAUSAS SOLUÇÕES

Não
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IS THERE A PROBLEM WITH YOUR IRON?

PROBLEMS POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS

Your iron
produces little to
no steam.

The water tank is empty. Fill it up.

The anti-calc valve is dirty. Clean the anti-calc valve.

Your iron is clogged up with
limescale.

Clean the anti-calc valve and steam
chamber.

Your iron has been used for
too long in the dry ironing
function.

Clean the steam chamber.

The soleplate is
scratched or
damaged.

You have placed your iron
on a metallic iron rest or
ironed over metal zips or
fastners.

Always place your iron on its heel
rest when not in use.
Do not iron over metal zips or
fastners.

The iron steams
once the water
tank has been
filled.

The steam control dial is
not set to .

Ensure that the steam control dial is
set to .

The water tank is too full. Do not exceed the max level for
filling.

The spray does
not spray water.

The water tank is not full
enough.

Add water to the water tank.

If you have any problems or queries please call our Customer
Relations team first for expert help and advice.
See Helpline number in the separate guarantee 

and country list leaflet.
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O seu ferro 
produz pouco ou 
nenhum vapor

A base está 
riscada ou 
danificada.

O reservatório de água 
está vazio.

O ferro evapora 
após o reservatório 
de água ser 
abastecido 

O Spray não 
espirra água.

A agulha anti-calc
está suja.

O seu ferro está entupido 
com calcário.

O seu ferro foi usado, por 
muito tempo, no modo 
“seco”.

O seletor de controle de 
vapor não está ajustado     . 

Tenha certeza de que o seletor de 
controle de vapor está ajustado    .

Não exceda o nível “max” de 
abastecimento.

O reservatório de água 
está cheio.

O reservatório de água 
não está cheio o suficiente.

Adicione água no reservatório.

Deixou o ferro sobre o 
suporte metálico da tábua 
de passar roupas.
Limpou a base com uma 
esponja abrasiva ou 
metálica.

Limpe a base seguindo as instruções 
do manual.

Limpe a câmara de vapor.

Limpe a agulha anti-calc e a 
câmara de vapor.

Limpe a agulha anti-calc.

Abasteça o reservatório.

Se você tiver qualquer problema ou dúvidas, entre em contato 
com o nosso SAC ou vá até um Serviço de Assistência Técnica Autorizada.
Encontre o telefone do nosso SAC e a lista completa da rede de 
Serviço de Assistência Técnica Autorizada no folheto de garantia 

que acompanha este produto.

PROBLEMAS POSSÍVEIS CAUSAS SOLUÇÕES

HÁ UM PROBLEMA COM O SEU FERRO?
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