
 

 

 

 
APARAT CURATARE CU ABURI 

Vaporella Medicare SC2121 
MANUAL DE UTILIZARE 

 
 
 
Cutia produsului contine: 

- Produsul impreuna cu accesoriile aferente; 
- Manual de utilizare; 
- Certificat de garantie 



 

Înainte de utilizare, cititi acest manual cu atentie si pastrati-l pentru a-l consulta ulterior. 

MASURI DE PRECAUTIE IMPORTANTE 
Înainte de a utiliza aparate electrocasnice electrice, respectati întotdeauna 
urmatoarele masuri de precautie de baza: 
  
1. Citiţi toate instrucţiunile şi păstraţi-le pentru referinţe viitoare.  
2. Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă tensiunea din reţea corespunde cu cea 

indicată pe plăcuţa aparatului.  
3. Nu utilizaţi aparatul dacă are cablul sau ştecherul avariat sau dacă acesta prezintă 

defecţiuni sau este scăpat ori avariat în vreun fel. Contactaţi un tehnician calificat 
pentru verificare, reparaţie sau reglare electrică sau mecanică.  

4. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare nu introduceţi aparatul în apă sau 
alt lichid. Pentru a deconecta aparatul, reglati butonul pe pozitia minima şi scoateţi 
ştecherul din priză prinzând de ştecher şi nu de cablu.  

5. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este utilizat de sau în apropierea 
copii(lor). 

6. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele sau butoanele. 
7. Evitaţi contactul cu componentele aflate în funcţiune.  
8. Opriţi aparatul de fiecare dată după utilizare. 
9. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când acesta se află în funcţiune. 
10. Dacă aparatul cade sau în mod accidental se introduce în apă, scoateţi-l imediat din 

priză. Nu băgaţi mâna în apă. Nu utilizaţi acest aparat în cazul în care a căzut sau a 
fost introdus accidental în apă.  

11. Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost destinat.  
12. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producător pot 

produce incendiu, electrocutare sau răniri.  
13. Întotdeauna deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare dacă îl lăsaţi 

nesupravegheat sau înainte de montarea, demontarea sau curăţarea acestuia.  
14. Nu utilizaţi aparatul în mediul extern.  
15. În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit de 

producător, agentul de service sau de persoane calificate pentru a evita orice pericol.  
16. Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de suficienta experienta sau 
cunostinte, cu exceptia cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la 
utilizarea aparatelor de catre o persoana responsabila cu siguranta acestora. 

17. Pastrati aceste instructiuni. 
 

 

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU UZ CASNIC SI NU SE VA 
FOLOSI IN SCOP INDUSTRIAL.  

 

PERICOL 
Nu scufundați aparatul în apă sau în niciun alt lichid și nu-l clătiți sub apa de la robinet. 
 
AVERTISMENTE SPECIALE 
 

• Există pericol de arsuri sau de opărire din cauza contactului cu componentele 
fierbinți, cu apa fierbinte sau cu aburii. Nu direcționați niciodată aburul spre alte persoane 
sau animale. 

• Nu directionati aburii catre aparate electrice sau prize electrice risc de ranire severa. 

• Nu adăugați soluții de curățare, parfumuri, uleiuri sau alte substanțe chimice în apa 
utilizată în acest aparat, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul sau îi poate 
scădea gradul de siguranță în timpul utilizării. Utilizați numai apă de la robinet sau dacă 
apa de la robinet din zona dvs. este foarte dură, folosiți apă distilată. Întotdeauna turnați 
doar apă rece în aparat, deoarece apa fierbinte poate deforma rezervorul de apă.  



 

• Nu trageți niciodată aparatul de cablul de alimentare și nu utilizați cablul de 
alimentare ca mâner pentru transportul aparatului. Nu răsuciți și nu strângeți cablul (cu o 
ușă sau un obiect greu) și nu-l trageți în jurul muchiilor sau al colțurilor ascuțite. Țineți 
cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.  

• Nu utilizați aparatul dacă unul dintre orificii este înfundat sau blocat. Utilizați aparatul 
numai într-un spațiu iluminat suficient.  

• Nu întoarceți aparatul cu partea inferioară în sus și nu îl ridicați, deoarece acest lucru 
poate cauza scurgeri de apă din aparat. Nu direcționați niciodată aburul spre alte 
persoane, animale sau plante.  

• Înainte de a depozita aparatul, goliți întotdeauna apa din rezervor și lăsați-l să se 
usuce.  

• Nu dezasamblați aparatul și nici nu atingeți orificiile de ventilație sau duzele în timpul 
utilizării și nici înainte ca aparatul să se răcească, deoarece acest lucru poate provoca 
arsuri.  

• Dacă mopul se umezește prea tare, scoateți aparatul din priză, așteptați să se 
răcească pentru a putea îndepărta în siguranță mopul și înlocuiți-l. Nu încercați să 
îndepărtați mopul imediat după oprirea aparatului, deoarece riscați să vă produceți 
arsuri. 

• Aparatul este destinat curățării și sterilizării. Este simplu și sigur de utilizat.  

• Aparatul este conceput pentru curățarea suprafețelor dure rezistente la temperaturi 
ridicate. Nu îl utilizați pe suprafețe din plastic moale. Suprafețele tratate cu ceară și 
anumite tipuri de pardoseli netratate cu ceară își pot pierde luciul din cauza căldurii sau a 
aburului.  

• Nu utilizați aparatul pe suprafețe de lemn netratat, deoarece acest lucru poate 
provoca modificări ale structurii lemnului. Prin urmare, se recomandă testarea efectului 
utilizării aparatului pe o parte separată a suprafeței.  

• Nu utilizati pentru piese de mobilier din piele sau materiale sintetice sensibile la abur. 

• După utilizare, nu lăsați aparatul pe suprafață, deoarece acest lucru ar putea cauza 
deformarea pardoselii.  

• Nu utilizați aparatul decât cu un mop corespunzător. După utilizare, lăsați aparatul să 
se răcească, apoi îndepărtați mopul.  

• Nu uscați mopul într-un uscător de rufe. 
 
Caracteristici produs: 
- Permite curățarea cu abur, reîmprospătează covoarele și curăță pardoseala, vinilul și 

parchetul 
- Pornire rapidă 
- Utilizare usoara, greutate redusa a aparatului  
- Rezervorul transparent permite monitorizarea nivelului apei 

 
 
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, despachetaţi cu grijă aparatul împreună 
cu accesoriile acestuia şi îndepărtaţi orice ambalaj sau etichetă. Curăţaţi toate 
componentele respectând instrucţiunile de CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRIERE PRODUS / ACCESORII 

 
 

1. Maner 

 

9. Material textil sistem aburi 17. Accesoriu jet aburi 

2. Carlig superior cablu 10. Accessoriu generare aburi 18. Accesoriu curatare  

covor 

3. Conector tub metallic 

 

11. Accesoriu tip racleta 19. Carpa microfibra 

4. Carlig inferior cablu 12. Duza in unghi 20. Capac rezervor 

detergent 

5. Comutator pornire 

 

13. Accesoriu razuit 21. Rezervor detergent 

6. Capac rezervor apa 14. Accesoriu perie 2 zone 22.Sistem pulverizare 

detergent 

7. Conexiune baza tip  

triunghi 

15. Accesoriu perie rotunda  

8. Cana accesoriu 

alimentare 

16. Accesoriu perie metalica  

 



 

ASAMBLAREA APARATULUI 
Atașarea mânerului 
Glisați mânerul în tubul de extensie până când se fixează în poziție. 
Glisați tubul de extensie cu mânerul instalat pe corpul mopului cu abur până se fixează în 
poziție. 
Mânerul poate fi îndepărtat din corpul mopului cu abur pentru o depozitare ușoară apăsând 
butonul tubului mânerului. 
Atașarea capului de abur 
Glisați capătul inferior al corpului mopului cu abur pe capul mopului triunghiular până când 
fusul capului mopului triunghiular se blochează în poziție. Țineți ambele părți ale unității și 
împingeți ușor clema în mâner. Aceasta va bloca cele două părți în poziție. 
Avertisment: Nu forțați niciodată corpul mopului cu abur pe capul mopului triunghiular, 
deoarece acest lucru ar putea deteriora mopul cu abur. Atașați întotdeauna capul mopului 
triunghiular cu ambele mâini, asigurându-vă că se fixează corect în poziție. 
Capul de abur triunghiular poate fi scos din corpul principal prin apăsarea butonului de pe 
axul capului de abur triunghiular. 
Atașarea unei cârpe din microfibră 
Poziționați pânza din microfibră pe capul de abur triunghiular și fixați-o. 
Atașarea accesoriului curatare covor 
Poziționați pânza din microfibră în capul de abur triunghi și așezați accesoriul de curatare e 
covor peste și în jurul pânzei din microfibre. Pentru a scoate, pur și simplu împingeți 
accesoriul curatare covor in jos. 
 

 
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
Umplerea rezervorului de apă 
Deschideți capacul rezervorului de apă și umpleți rezervorul cu 400 ml de apă. 
Umplerea rezervorului în timpul utilizării 
Opriți întrerupătorul și deschideți rezervorul și turnați în apă. Inchideti etans rezervorul și 
porniți-l pentru a activa aburul. 
Avertisment: Nu puneți niciodată produse decalcifiante, aromate, alcoolice sau detergente 
în rezervorul de mop cu aburi, acest lucru va cauza deteriorarea aparatului și vă va anula 
garanția. 
Folosirea mopului cu aburi 
Conectați aparatul la sursa de alimentare și porniți. Indicatoarele luminoase de pe unitate 
se vor aprinde în verde. 
Va dura aproximativ 30 de secunde până când aparatul se preîncălzește, apoi aparatul 
este gata de utilizare. Aburul va funcționa continuu până când este oprit sau unitatea 
rămâne fără apă. 
Un rezervor plin va furniza aproximativ 15 minute de abur. Dacă rezervorul de apă este gol, 
pompa va genera un zgomot de functionare in gol (aparatul va incepe sa vibreze). 
Comutatorul trebuie oprit imediat. Umpleți rezervorul de apă urmând instrucțiunile de mai 
sus. 
Avertisment: Nu utilizati niciodata aparatul fara apa in rezervor, utilizarea fara apa conduce 
la defectarea pompei. 
Utilizarea detergentului 
1. Umpleți detergentul (diluat cu apă) cu ajutorul canei accesoriu.  
2. Apăsați butonul de pulverizare a detergentului cu piciorul. 
Observație: dacă duza de pulverizare se înfundă, o puteți curăța îndepărtând-o din capul 
mopului. Pentru a o scoate, puneți o șurubelniță plată pe duză și ridicați-o. Duza se va 
desprinde. Curatati duza de pulverizare sub apă caldă si utilizand un detergent neabraziv. 
Reintroduceți duza de pulverizare în orificiul duzei, împingeți-o în poziție. 
Folosind aparatului ca steamer de mână 
Apăsați butonul tubului mânerului pentru a scoate mânerul din corpul mopului cu abur. 



 

Instalați adaptorul de accesorii în partea superioară a corpului mopului cu abur până când 
se blochează în poziție. 
Alegeți accesoriile necesare și instalați prin alinierea indicatoarelor săgeată și rotirea în 
sensul acelor de ceasornic. 
Modul de utilizare a accesoriilor 

Accesoriu Imagine Recomandare utilizare 

Accesoriu perie rotunda din 
nylon 
Atentie: a se utiliza cu atentie pe 
suprafetele metalice pentru a nu 
le zgaria 

 

Cuptare electrice, plite electrice de gatit, 
dușuri, căzi, gresie, jucării, frigidere etc. 

Duza in unghi 

 

Aragazuri, robinete, chiuvete, zone greu 
accesibile etc. 

Perie 2 zone 

 

Curățarea liniilor de mortar, șlefuite sau 
neșlefuite 

Accesoriu razuit 

 

Eliminare prin razuire a resturilor de 
alimente, murdărie și grăsime. 
Îndepărtarea reziduurilor sau a altor 
substanțe de pe suprafețe precum plite și 
cuptoare. 

Accesoriu jet aburi 

 

Chiuvetă, aragaz pe gaz, robinet, cuptor 
cu microunde, hotă, zonă greu accesibilă 
etc. 

Accesoriu tip racleta 

 

Geamuri de duș, oglinzi și geamuri. 
Indepartarea cutelor de pe canapea, fețe 
de masă etc. 

Accesoriu generare abur si 
material textile aferent 

 

Curatat canapea, calcat cu aburi fețe de 
masă și articole de îmbrăcăminte etc. 

Pânză din microfibră 

 

Pentru curățarea generală a pardoselilor 
dure și a covoarelor 

Accesoriu curatare  

covor 
 

Pentru curățarea covoarelor 

Cana gradata 

 

Reumplere rezervor apa 

Curatenie si mentenanta 
Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua de alimentare și că s-a răcit suficient 
înainte de curățare. Scurgeți apa rămasă din rezervor și curățați-o după fiecare utilizare. 
Curățați accesoriile în apă caldă cu săpun și lăsați-le să se usuce. 
Stergeti suprafata exterioara a aparatului cu o laveta moale, umeda pentru a elimina petele. 
Nu utilizati substante abrazive pentru curatare. 
Decalcificierea interiorul rezervorului de apă 
Pentru a curăța depunerile de calcar care se acumulează în interiorul rezervorului de apă, 
adăugați una sau două linguri de oțet alb într-un rezervor plin și apoi agitați. 
Notă: Nu porniți aburul, aceasta operatiune este strict pentru curatarea rezervorului apa. 
Îndepărtarea calcarului 
Dacă aparatul începe să producă abur mai încet decât de obicei sau încetează să producă 
abur, poate fi necesar să îndepărtați calcarul. 
Calcarul se poate dezvolta în timp pe părțile metalice ale aparatului și îi afectează foarte 
mult performanța. Se recomandă îndepărtarea calcarului imediat sau după fiecare 25-50 de 



 

utilizări. 
Frecvența îndepărtării depinde de duritatea apei de la robinet și de cât de des utilizați 
aburul. Dacă locuiți într-o zonă cu apă deosebit de dură, poate fi necesar să utilizați apă 
dezmineralizată. 
Utilizarea unei soluții de curățare 
Pregătiți o soluție de 1/3 oțet alb și 2/3 apă de la robinet și adăugați la rezervorul de apă. 
Asigurați și poziționați unitatea pentru a vă asigura că aburul eliberat este îndreptat departe 
de podea sau de obiecte și suprafețe înconjurătoare. 
Conectați aparatul la sursa de alimentare și porniți aparatul. Lăsați unitatea să producă 
abur până când se utilizează toată soluția. 
Repetați procedurile de mai sus de câte ori este necesar, apoi umpleți rezervorul cu apă 
proaspătă și clătiți. 
Umpleți rezervorul la maxim. nivelați cu apă proaspătă, porniți și eliberați abur prin sistem 
până când rezervorul de apă este gol. 
Atenție: Nu lăsați aburul nesupravegheat în timpul procesului de îndepărtare a calcarului și 
/ sau în timpul utilizării. 
Notă: Efectuați un test pe o suprafață izolată adecvată după îndepărtarea calcarului pentru 
a vă asigura că nu mai există resturi în unitate. 
Curățarea accesoriilor blocate 
Datorită conținutului ridicat de apă minerală din anumite zone, este posibil să observați un 
jet de abur mai redus in intensitate, acest lucru poate fi cauzat de acumularea de calcar în 
interiorul duzei. 
Curățarea acumulării de calcar 
Se recomandă utilizarea soluției de oțet în interiorul accesoriului afectat, apoi umpleți 
rezervorul de apă cu apă conform instrucțiunilor și rulați un jet continuu de abur prin 
accesoriul afectat timp de câteva minute pentru a curăța calea. 
Îndreptați aparatul pe o suprafață neutră sau pe o cârpă de curățare pentru a vă asigura că 
sunt emise resturi. 
Curățarea cârpelor din microfibră 
Cârpele din microfibră se spală la mașină de spalat, dar nu temperaturi extrem de ridicate, 
folosiți întotdeauna un detergent comun. Acestea nu se vor usa la uscator, ci se vor aseza 
intinse pe un suport de uscare. 
Notă: nu folosiți niciodată înălbitor sau balsam de rufe atunci când curățați cârpele din 
microfibre. 
După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. 
Scoateți rezervorul de apă și goliți orice apă reziduală, apoi curățați suprafața exterioară cu 
o cârpă uscată. 
Scoateți tamponul de curățare și spălați-l gata pentru următoarea utilizare. 
Păstrați aparatul într-o zonă uscată, fara a fi la îndemâna copiilor. 

ELIMINAREA DESEURILOR ÎN MOD RESPONSABIL FATA DE MEDIU 
Puteti ajuta la protejarea mediului înconjurator!  
Respectati reglementarile locale: predati echipamentele electrice nefunctionale la 
cel mai apropiat centru de colectare a echipamentelor electrice uzate. 

GHID DE REZOLVARE A PROBLEMELOR 

Detaliere problema Cauza probabila Mod rezolvare 

Jet de aburi redus 
sau lipsa jet aburi. 

Rezervorul de apă poate fi 
gol. 
Duza de abur poate fi 
blocată. 
Unitatea nu este alimentată. 
Butonul de abur nu a fost 
apăsat. 
Butonul de control al aburului 
este setat la min. 

Umpleți rezervorul de apă. 
Curățați duza de abur. 
Asigurați-vă că aparatul este 
conectat la retea electrica. 
Apăsați butonul de generare abur. 
Rotiți butonul de control al aburului 
în sensul acelor de ceasornic la 
Max. 



 

Aparatul nu porneste. Siguranță panou electric 
sarita sau defecta. 
Cablul de alimentare nu este 
conectat. 
Siguranța internă este 
defecta. 
Mânerul nu este introdus 
corect. 

Înlocuiți siguranța sau resetați 
siguranta. 
Conectați cablul la reteaua electrica. 
Contactați serviciile pentru clienți / 
serive autorizat. 
Verificați dacă mânerul este bine 
conectat la corpul mopului cu abur. 

 

Specificatii tehnice  

 

Conform standardelor si datelor de testare/declaratie de conformitate a CE  

Etapele de dezvoltare, productie si vanzare ale acestui produs sunt conforme cu 
regulile de siguranta incluse in reglementarile Comunitatii Europene. 

 

FISA PRODUSULUI 

1. Marca comerciala a producatorului: STUDIO CASA 

2. Modelul de fabricatie:  Vaporella Medicare SC2121 

3. Tipul aparatului Aparat de curatat cu abur 

4. Importator  SC M&N Italy Trading SRL 

5. Putere nominala: 1500W 

6. Tip utilizare Multi-suprafete 

(geamuri / faianta / gresie / covoare / etc) 

7. Capacitate rezervor apa  400 ml 

8. Capacitate rezervor detergent 350 ml 

9. Lungime cablu alimentare 5 metri 

10. Standard rezistenta la apa IPX4 

11. Sursa alimentare (voltaj / frecventa) 220-240 V/ 50-60Hz 

12. Tara de fabricatie PRC 

Note: 

1. Pentru îmbunătătirea calitătii produsului, specificatiile tehnice se pot modifica fără 
notificări.  

2. Imaginile din acest manual sunt schematice si pot să difere fată de produs.  

3. Valorile prezentate pe eticheta produsului sau în documentele însotitoare ale 
produsului sunt obtinute în laborator pe baza standardelor corespunzătoare.  

4. Versiunile actualizate ale documentatiilor pot fi puse la dispozitia persoanelor 
interesate prin contactarea importatorului / distribuitorului autorizat.  
 


