
INSTRUKCJA OBS£UGI

   ROTONDI     MINI 3

Rotondi Group SRL. z siedzib¹ Via Liberta 35, Settimo Milanese, W³ochy



UWAGA! 
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania maszyny, przeczytaj uwa¿nie niniejsz¹ 
instrukcjê obs³ugi.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wykorzystywane do celów innych ni¿ zosta³o zaprojektowane 
i wytworzone.

1. SPECYFIKACJA

Model: MINI3
Zasilanie: 230 V
Ca³kowita moc: 1800 W
Moc ¿elazka: 800 W
Moc wytwornicy: 1000 W
Wydajnoœæ wytwornicy: 2,15 l oko³o 3 godzin pracy
Ciœnienie operacyjne pary: 2,7 - 2,8 bar
Ciœnienie maksymalne: 5 bar
Waga: 8 kg
Wymiary zewnêtrzne: 24x38x28 cm
Urz¹dzenie wyprodukowane we W³oszech.

2. WA¯NE INFORMACJE

Przed instalacj¹ nale¿y upewniæ siê, ¿e Ÿród³o zasilania jest odpowiednie dla urz¹dzenia oraz 
uziemione. Zaleca siê u¿ycie magnetotermicznego wy³¹cznika uziemienia 16A ld 30mA. 
Urz¹dzenie nale¿y umieœciæ na pewnej, g³adkiej i równej pod³odze. 
Przy transporcie nale¿y trzymaæ urz¹dzenie za uchwyty, nigdy nie wolno ci¹gn¹æ za przewody. 

3. OTWIERANIE OPAKOWANIA

1) otwórz pude³ko
2) przeczytaj dok³adnie instrukcjê 
obs³ugi
3) wyjmij urz¹dzenie z pude³ka. 
Umieœæ wspornik kabla w otworze 
wspornika z ty³u wytwornicy (rys.1) 
4) zawieœ przewód ¿elazka na 
podwiesiu
5) umieœæ ¿elazko na gumowej 
podk³adce. Ca³e urz¹dzenie 
przykrêæ do stolika na kó³kach 
(rys.2) (opcja dodatkowa)
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4. POD£¥CZENIE I URUCHOMIENIE

Przed w³¹czeniem urz¹dzenia i pod³¹czeniem wtyczki:
1) odkrêæ zawór bezpieczeñstwa i nape³nij zbiornik wod¹. Za³ó¿ z powrotem zawór i zakrêæ go, ale 
nie za mocno, aby nie zniszczyæ uszczelki. 
2) w³ó¿ wtyczkê do Ÿród³a zasilania 220V 16 A
3) w³¹cz wytwornicê (rys 2 B). W³¹cz ¿elazko (rys 2A) i ustaw termostat na bawe³nê (cotton) (rys 3)
4) poczekaj, a¿ Zgaœnie lampka kontrolna wytwornicy (rys 2C). Uchwyæ ¿elazko za korkow¹ r¹czkê i 
wciœnij czerwony przycisk 3 lub 4 razy (rys 4), a¿ z dyszy zacznie wydobywaæ siê para. Operacjê tê 
nale¿y wykonaæ, aby rozgrzaæ odpowiednio rurê przeprowadzaj¹c¹ parê do ¿elazka. W ten sposób 
tak¿e zabezpieczasz siê przed skapywaniem wody bezpoœrednio na materia³. Aby wyregulowaæ 
strumieñ pary u¿yj pokrêt³a regulacyjnego (rys 2) Podczas prasowania lampka kontrolna wytwornicy 
bêdzie siê w³¹czaæ i wy³¹czaæ (rys 2C)
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5. ZALECENIA

1) u¿ywaj wy³¹cznie wody destylowanej lub normalnej wody z 
sieci
2) nigdy nie dodawaj do wody ¿adnych dodatków
3) zbiornik wytwornicy opró¿niaj wy³¹cznie wtedy gdy 
urz¹dzenie jest zimne i od³¹czone od zasilania. W czasie 
opró¿niania zbiornika u¿ywaj rêkawic ochronnych. 
4) Nigdy nie wymieniaj zaworu bezpieczeñstwa na inny model!  
Zawór ma wytrzyma³oœæ 4,5 bar i stanowi zabezpieczenie. 
5) pod³¹czaj urz¹dzenie tylko do odpowiednio 
zabezpieczonego gniazda zasilaj¹cego
6) Nie dopuszczaj do urz¹dzenia dzieci
7) Nie prasuj odzie¿y na sobie czy innej osobie
8) Nie opró¿niaj zbiornika w czasie prasowania, najkrótszy 
czas, który musisz odczekaæ to 1 godzina od wy³¹czenia. 
9) nie zostawiaj gor¹cego ¿elazka na prasowanym materiale 
czy desce

6. OPERACJA PRASOWANIA

1) przesuwaj ¿elazko po materiale naciskaj¹c przycisk wyzwalaj¹cy parê (rys 4). Dla u¿yskania 
najlepszych rezultatów ustaw termostat  (rys 3) na bawe³nê (cotton). 

2) przy prasowaniu materia³ów delikatnych oraz ciemnych zaleca siê u¿yæ podk³adu przeciw 
wyœwieceniu

3) w trakcie prasowania zawsze odk³adaj ¿elazko na gumow¹ podstawkê (rys 1) i zwracaj uwagê na 
przewody - jeœli bêd¹ siê skrêcaæ albo wejd¹ w kontakt z desk¹ do prasowania - mo¿e nast¹piæ 
spiêcie elektryczne. 

4) Przy prasowania na sucho ustaw termostat zale¿nie od prasowanego materia³u - sprawdŸ 
temperaturê prasowania na metce. Przy prasowaniu z par¹, termostat powinien byæ ustawiony na 
bawe³nê (cotton) lub len (linen) 

5) Jeœli prasujesz na desce bez odsysania, ze wzglêdu na kondensacjê pary mog¹ pojawiaæ siê 
krople wody. Aby tego unikn¹æ w³ó¿ Pod wyœció³kê deski filc i ustaw iloœæ pary na minimum. 
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7. NAPE£NIANIE ZBIORNIKA WOD¥

Jeœli w czasie pracy spada ciœnienie pary, w koñcu para ca³kowicie przestaje byæ dostarczana, 
oznacza to, ¿e skoñczy³a siê woda w zbiorniku. 
Wy³¹cz urz¹dzenie przez wyjêcie wtyczki z gniazda zasilaj¹cego, obróæ zawór  o 360 stopni, NIE 
WYJMUJ GO, poczekaj, a¿ resztki pary wylec¹ przez szczelinê pod zaworem.  Odkrêæ zawór do 
koñca i odczekaj jeszcze kilka minut. Nape³nij zbiornik wod¹, zakrêæ zawór, w³¹cz wtyczkê i 
poczekaj, a¿ Lampka kontrolna wytwornicy przestanie œwieciæ. Urz¹dzenie jest ponownie gotowe 
do pracy. 
UWAGA: Urz¹dzenie musi byæ zawsze w pozycji poziomej! 

8. OPRÓ¯NIANIE ZBIORNIKA WYTWORNICY

Operacjê przeprowadzaj wy³¹cznie przy zimnym i od³¹czonym od pr¹du urz¹dzeniu. 
Odkrêæ zawór i obróæ urz¹dzenie w praw¹ stronê tak, aby resztki wody i ewentualne 
zanieczyszczenia wylecia³y.

9. KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY

1) Opró¿niaj zbiornik co 20 godzin roboczych

2) Wymieniaj uszczelkê zaworu bezpieczeñstwa (wy³¹cznie na czêœæ oryginaln¹) co 1200 godzin 
roboczych lub maksymalnie co 2 lata. Aby wymieniæ uszczelkê - urz¹dzenie musi byæ zimne i 
od³¹czone od Ÿród³a zasilania

3) wymieniaj zawór bezpieczeñstwa co 2500 godzin roboczych lub maksymalnie co 3 lata. Aby 
wymieniæ zawór - urz¹dzenie musi byæ zimne i od³¹czone od Ÿród³a zasilania

10. OBOWI¥ZKOWA OKRESOWA KONSERWACJA

Przeprowadzana wy³¹cznie przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis
Rekomenduje siê wymiany:
1) wewnêtrznego zaworu bezpieczeñstwa co 1400 godzin roboczych lub max co 3 lata

2) wewnêtrznego termostatu co 1400 godzin roboczych lub max co 3 lata

3) przewód pary i przewód ¿elazka gdy jest zniszczony

Zaleca siê tak¿e czyszczenie zbiornika z osadu wapiennego co 1400 godzin roboczych lub 
maksimum 3 lata



11. RYZYKO ELEKTRYCZNE

Nastêpuj¹ce sytuacje mog¹ stanowiæ ryzyko dla operatora:
1) uszkodzenie przewodu ¿elazka
2) wyciek wody z ¿elazka
3) przegrzanie ¿elazka
4) aktywacja prze³¹cznika zabezpieczenia uziemiaj¹cego w czasie gdy urz¹dzenie jest w³¹czone
5) u¿ywanie urz¹dzenia w czasie wy³adowañ elektrycznych (burza) 
6) u¿ywanie urz¹dzenia bez zabezpieczenia stóp (bez butów) lub na mokrej pod³odze
7) czyszczenie i mycie urz¹dzenia wod¹
8) wyciek wody z urz¹dzenia
9) nape³nianie zbiornika wod¹ gdy urz¹dzenie jest w³¹czone

12. RYZYKO MECHANICZNE

Nastêpuj¹ce sytuacje mog¹ stanowiæ ryzyko dla operatora:
1) u¿ywanie urz¹dzenia do celów innych ni¿ te, do których zosta³o ono stworzone
2) wymiana uszczelki zaworu bezpieczeñstwa na czêœæ nieoryginaln¹.

13. RYZYKO TERMICZNE

Nastêpuj¹ce sytuacje mog¹ stanowiæ ryzyko dla operatora:
1) dotykanie podstawy ¿elazka w czasie pracy
2) dotykanie zaworu solenoidowego gdy maszyna jest pod ciœnieniem
3) dotykanie zaworu bezpieczeñstwa gdy maszyna jest pod ciœnieniem
4) otwieranie zaworu bezpieczeñstwa gdy maszyna jest pod ciœnieniem
5) kierowanie strumienia pary w kierunku ludzi lub zwierz¹t.

Nie wolno prasowaæ odzie¿ bezpoœrednio na sobie czy innej osobie

Nie wolno zostawiaæ gor¹cego ¿elazka na materiale

Po zakoñczeniu pracy ¿elazko nale¿y odstawiaæ wy³¹cznie na podk³adkê

14. PAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Urz¹dzenie mo¿e byæ zapakowane w foliê celofanow¹, na paletê b¹dŸ w pude³ko kartonowe 
(nigdy do góry nogami!). Poniewa¿ nie s¹ to opakowania sztywne, nie zabezpieczaj¹ przed 
wstrz¹sami. Urz¹dzenie nale¿y przenosiæ z maksymaln¹ ostro¿noœci¹. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia 
jako sto³ka czy podpórki. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ piêtrowane. 

15. LIKWIDACJA

Urz¹dzenie zbudowane jest w wiêkszoœci z materia³ów metalowych i jako takie musi byæ 
likwidowane przez odpowiednie instytucje. Mniejsze czêœci jak uszczelki i podk³adki œrub mog¹ 
byæ wyrzucane do œmieci komunalnych.

16. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja producenta nie pozostaje w mocy je¿eli:
- urz¹dzenie jest modyfikowane lub serwisowane przez nieautoryzowany personel
- ignorowana jest w ca³oœci b¹dŸ czêœciowo instrukcja obs³ugi 
- urz¹dzenie jest nieprawid³owo zmontowane lub konserwowane
- wymienione czêœci zamienne s¹ nieoryginalne





URZ¥DZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAÆ! 

Gdy okres eksploatacji urz¹dzenia siê zakoñczy, nie wolno go wyrzuciæ, ale nale¿y siê go pozbyæ zgodnie z 
przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zu¿ytych Urz¹dzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) 
oraz Dyrektywy o ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji bêd¹cych 
sk³adnikami urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (ROHS). 
Dlatego po zakoñczeniu eksploatacji  masz prawo i obowi¹zek zwróciæ zu¿yte urz¹dzenie do sprzedaj¹cego, 
pod warunkiem zakupu innego, podobnego urz¹dzenia. W innym przypadku nale¿y sprawdziæ uregulowania 
dotycz¹ce prawid³owego sposobu pozbycia siê urz¹dzenia, skonsultowaæ siê w tym temacie z kompetentnymi 
organami pañstwowymi b¹dŸ zak³adem przetwarzania lub organizacj¹ odzysku. Pozbycie siê urz¹dzenia w 
sposób niezgodny z wymogami mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci na mocy prawa.

Jako u¿ytkownik koñcowy mo¿esz wywieraæ pozytywny wp³yw na ponowne wykorzystanie, recycling i inne 
formy odzysku zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, a wiêc ograniczaæ zgubny wp³yw 
u¿ytkowanego przez Ciebie urz¹dzenia na œrodowisko naturalne. 
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