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Centro de planchado

1. Tabla de planchar

2. Tabla de planchar pequeña

3. Perchero

4. Plancha vertical 

5. Bloqueo de ajuste de altura

6. Soporte del perchero

7. Plancha

8. Compartimento para almacenaje de la

plancha y plancha vertical

9. Compartimento de almacenaje del cable

de alimentación

10. Depósito de agua sucia

11. Depósito de agua

12. Asa del depósito de agua

13. Asa de la tabla

14. Ventilador

15. Fijación del soporte

16. Botón derecho de plegado

17. Botón izquierdo de plegado

18. Botón de encendido 

19. Panel de control

20. Tapa frontal

21. Ruedas

22. Pedal

Plancha y plancha vertical

1. Indicador luminoso de plancha lista: 

se encenderá la luz roja mientras se 

calienta y cambiará a azul cuando

esté lista para usar.

2. Botón de cambio del modo inflado y 

modo de succión.

3. Botón de vapor.

4. Suela para tejidos delicados: necesaria 

para planchar náilon y seda.

5. Fijación de la suela.

6. Botón de vapor: se encenderá la luz

roja mientras se calienta y cambiará a 

azul cuando esté lista para usar.

7. Cepillo de la plancha vertical.

Accesorios

Descripción Cantidad

Tabla de planchar pequeña 1

Tuercas para doblar el tubo de vapor 

y la tabla de planchar pequeña

2

Soporte de la tabla de planchar 

pequeña

1

Soporte de la plancha vertical 1

Soporte del perchero 1

14

15

16

17

19

18

20

21

22

4

1

3

5

6

7

2
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Descripción Cantidad

Perchero 1

Cepillo de la plancha vertical 1

Funda de la tabla de planchar 

pequeña

1

Funda de la tabla de planchar 1

Reposaplancha 1

Rejilla para la plancha 1

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar 
el producto. Guarde este manual para referencias futuras o 
nuevos usuarios.

• Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje
especificado en la etiqueta de clasificación del producto y
de que el enchufe tenga toma de tierra.

• Este producto está diseñado exclusivamente para uso
doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.

• No ponga el dispositivo en funcionamiento si se ha caído, si
muestra daños visibles o si gotea.

• No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del
producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las
conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las
manos completamente secas antes de tocar el enchufe o
encender el producto.

• Inspeccione el cable de alimentación regularmente en
busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe
ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de
Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.

• No deje nunca el aparato sin supervisión mientras esté
conectado a la toma de corriente.

• No permita que el cable de alimentación ni el tubo de vapor
entren en contacto con la suela caliente de la plancha.

• No retire la funda de la tabla de planchar mientras está
planchando ni inmediatamente después. Deje que el
aparato se enfríe lo suficiente antes de retirar la funda.

• El dispositivo alcanzará temperaturas muy altas
durante e inmediatamente después del funcionamiento,
especialmente la suela. Para evitar quemaduras, no la
toque.

• Desconecte el dispositivo de la toma de corriente tan pronto
como haya acabado de utilizarlo, antes de limpiarlo o de
dejarlo sin supervisión.
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• No mueva el dispositivo mientras esté en funcionamiento.
• No utilice el dispositivo con tejidos mojados.
• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable.
• No cubra el dispositivo con ninguna prenda o plástico

después de utilizarlo.
• Siempre que vaya a transportar el dispositivo, asegúrese

de que sus componentes están bien guardados y la tabla
plegada. Asegúrese de que el transporte es seguro.

• No tire del cable de alimentación para desconectar o
cambiar el dispositivo de sitio, utilice el enchufe en su lugar.

• El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 12 años. 
Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir
de 12 años de edad si están continuamente supervisados.

• Este producto puede ser usado por niños/as de a partir de
12 años y personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimiento si están supervisados o han recibido
instrucción concerniente al uso del aparato de una forma
segura y entienden los riesgos que este implica.

• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen
con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si
el producto está siendo usado por o cerca de niños.

3. ANTES DE USAR

Nota: algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas, lo que puede causar 
que la plancha emita un leve humo al encenderla por primera vez. El humo desaparecerá al 
poco tiempo.
• Saque el producto de la caja.

• Retire el material de embalaje, las pegatinas y los adhesivos de protección de la suela.

• Limpie la suela de la plancha con un paño suave.

4. INSTALACIÓN
Montaje del producto

1. Monte la suela para tejidos delicados si va a planchar nailon o seda.

2. Instale la rejilla para la plancha.

3. Coloque el cepillo de la plancha vertical.

4. Instale la tabla de planchar pequeña.

5. Instale el perchero.
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Tipos de tejido
Los tejidos que muestren este símbolo son aptos para planchar, por ejemplo: lino, algodón, 

poliéster, seda, lana, viscosa o rayón.

Los tejidos con ese símbolo no son aptos para ser planchados. 

Entre este tipo de tejidos se encuentran: licra, elasteno, tejidos de licra mixtos, poliolefina (por 

ejemplo, polipropileno) ni prendas con serigrafías.

Cómo utilizar la plancha
1. Conecte el adaptador a una toma de corriente.

2. Extraiga el depósito de agua, llénelo de agua

del grifo a temperatura ambiente e instálelo de 

nuevo en el dispositivo.

3. Desdoble la tabla y póngala en posición

horizontal.

4. Ajuste la tabla de planchar a la altura deseada

con el pedal.

5. Saque ambas planchas del compartimento para 

almacenaje de la plancha y la plancha vertical.

5. FUNCIONAMIENTO

Panel de control

Arriba: de izquierda a derecha
1. Indicador luminoso de Autolimpieza

2. Plancha

3. Inflado

4. Succión

5. Voz (activar/desactivar)

6. Plancha vertical

7. Indicador luminoso de falta de agua

Abajo: de izquierda a derecha
8. Nailon

9. Seda

10. Lana

11. Algodón

12. Lino

13. Encendido/apagado

Medio: de izquierda a derecha
14. Indicador luminoso de precalentamiento: se encenderá mientras se calienta el dispositivo.

15. Indicador luminoso de fin de precalentamiento: se encenderá al finalizar el proceso de

precalentamiento.

Tipo de agua
Se recomienda utilizar agua del grifo a temperatura ambiente para poner el dispositivo en 

funcionamiento. 

No utilice agua caliente, perfume, vinagre, almidón, detergente, aditivos ni otros productos 

químicos. 

En caso de que el agua en su zona contenga mucha cal, mezcle agua de mineralización débil o 

destilada con un poco de agua del grifo.

Nota: no utilice únicamente agua destilada, descalcificada o perfumada.
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6. a) Pulse el botón de encendido.

b) Pulse el botón on/off.

c) Seleccione el material del tejido para activar el 

dispositivo.

- El indicador luminoso de precalentamiento

parpadeará.

- Después de 2 minutos aproximadamente,

el indicador luminoso de precalentamiento

dejará de parpadear, indicando que el

dispositivo está listo para usar.

- El indicador luminoso de fin de

precalentamiento parpadeará.

- El indicador luminoso de plancha lista se

iluminará en rojo durante el calentamiento.

- El mismo indicador cambiará a azul cuando

la plancha esté lista para usarse.

7. Presione el gatillo de vapor para comenzar el

planchado con vapor.

Nota: no dirija el vapor a personas.

8. Para utilizar el modo de inflado en la tabla, pulse 

el botón de cambio en la parte superior de la plancha

o pulse el botón de modo de inflado en el panel de

control.

- Al activar esta función, la funda de la tabla se 

infla de aire para un planchado más cómodo.

Es ideal para planchar las partes más difíciles 

de las prendas. 

- Pulse en el modo de inflado en el panel o

pulse de nuevo en el botón de cambio de la

plancha para desactivar la función.

9. Para utilizar el modo de succión en la tabla, pulse 

el botón de cambio en la parte superior de la plancha

o pulse el botón de modo de succión en el panel de

control.

- El modo de succión mantiene las prendas

lisas y pegadas a la tabla, y permite hacer

pliegues perfectos en los pantalones. 

- Pulse en el modo de succión en el panel o pulse de nuevo en el botón de cambio de

la plancha para desactivar la función.

Cómo utilizar la plancha vertical
La plancha vertical permite eliminar las arrugas de la ropa con 

tan solo varios golpes de vapor. Es fácil de usar, segura para 

todos los tipos de prendas y una gran solución a la hora de 

planchar tejidos delicados como la seda.

- Pulse el botón de encendido de la plancha vertical en 

el panel de control para encenderla.

- El indicador luminoso de encendido se iluminará en

rojo, y cambiará a azul indicando que la plancha vertical

está lista para usar. 

- Presione el botón de vapor para comenzar el planchado 

con vapor. 

Autolimpieza
Nota: no se puede utilizar el dispositivo durante el proceso de autolimpieza. No interrumpa 

este proceso.

Nota:  el proceso de autolimpieza se activará de forma automática cada vez que se haya 

utilizado 2 litros de agua.

1. El indicador luminoso de autolimpieza del panel de control se iluminará en rojo durante el 

proceso de autolimpieza. Este proceso puede llevar unos 3 minutos aproximadamente. Es 

posible que el dispositivo emita ruidos durante la autolimpieza debido al proceso interno.

2. Transcurridos aproximadamente 3 minutos, el agua de la limpieza irá directa al depósito 

de agua sucia. 

3. Extraiga el depósito de agua sucia y vacíelo. 

4. Deslice el depósito de agua para instalarlo de nuevo dentro del dispositivo.

Autoapagado
Este dispositivo cuenta con la función de autoapagado, se apaga de forma automática y entra 

en modo standby tras aproximadamente 15 minutos de inactividad del gatillo de vapor.



16 17

ESPAÑOL

TOTAL IRON 10100 PROTOTAL IRON 10100 PRO

Almacenamiento
1. Pliegue la tabla de planchar y baje el soporte del perchero. 

2. Guarde el cable en su compartimento correspondiente.

3. Guarde ambas planchas en su compartimento.

4. Mueva o traslade el dispositivo a través del asa de la plancha.

Consejo: después de una larga sesión de planchado, se recomienda mantener la tabla 

desplegada y dejar que se seque completamente antes de guardarla.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Apague el dispositivo, desconéctelo de la toma de corriente, vacíe el depósito de

agua y deje que se enfríe por completo. 

• En caso de que algún tejido se haya quedado adherido a la suela, utilice un paño

húmedo y vinagre para retirarlo.

• No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el

producto. 

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pregunta Respuesta

¿Por qué la plancha
o la plancha vertical no se 
calienta?

La plancha o la plancha vertical no está encendida. Pulse el 
botón de encendido de la plancha o la plancha vertical.

Es posible que el proceso de autolimpieza esté en activo. 
Espere a que finalice la autolimpieza y luego encienda el 
dispositivo de nuevo.

Es posible que se haya activado la función de autoapagado. 
El dispositivo se apaga de forma automática cuando la plan-
cha no se ha utilizado durante más de 15 minutos. Pulse el 
botón de encendido una vez para reiniciar el dispositivo. Una 
vez que el indicador luminoso de la plancha o de la plancha 
vertical se ilumine de color azul, estará lista para usar.

¿Por qué la plancha 
o la plancha vertical no 
produce vapor?

Es posible que no haya suficiente agua en el depósito de 
agua o que el depósito no esté instalado correctamente. 
Llene el depósito de agua e instálelo correctamente en su 
posición.

Es posible que el dispositivo no esté suficientemente calien-
te como para generar vapor. El precalentamiento tardará 
unos 2 minutos. Espere a que el indicador luminoso de la 
plancha o de la plancha vertical se ilumine de color azul. 
Pulse el gatillo de vapor para activar el planchado con vapor 
o pulse el modo de planchado con vapor en el panel

Es posible que no haya pulsado el gatillo o activado el modo 
en el panel de control. Pulse el gatillo de vapor para activar 
el planchado con vapor o pulse el modo de planchado con 
vapor en el panel.

Es posible que se haya activado la función de autoapaga-
do. El dispositivo se apaga de forma automática cuando la 
plancha no se ha utilizado durante más de 15 minutos. Pulse 
el botón de encendido una vez para reiniciar el dispositivo. 
Cuando el indicador luminoso de la plancha o de la plancha 
vertical se ilumine de color azul, estará lista para usar.

¿Por qué produce
ruidos?

Es normal que emita ruidos de bombeo. Al bombear agua de 
forma intermitente del depósito de agua al calentador, se 
escucharán ruidos.

Si escucha un sonido de bombeo prolongado, significa que el 
proceso de autolimpieza se ha activado. Es normal.

Es posible que el ruido que escucha venga del ventilador. El 
dispositivo integra un ventilador que está en funcionamiento 
continuo mientras está en marcha.  El ventilador optimiza el 
rendimiento del dispositivo, por lo que no se puede apagar.

Si el sonido de bombeo no cesa, compruebe en primer lugar 
que el depósito de agua está bien colocado en su comparti-
mento. Si este es el caso, pero el problema persiste, apague 
el dispositivo y póngase en contacto con el Servicio de Asis-
tencia Técnica oficial de Cecotec.

¿Por qué caen gotas de agua
de la plancha?

El agua se acumula en el tubo de vapor y de la plancha ver-
tical, agua que luego se proyecta en forma de gotas durante 
los primeros segundos del planchado con vapor, al principio 
o al retomar el planchado después de interrumpirlo.

¿Se puede lavar la funda de 
la tabla y la felpa de debajo?

La funda de la tabla se puede lavar en la lavadora, siempre 
que se utilice el
programa delicado. No lave la felpa en la lavadora. Esta 
parte se puede lavar a mano.
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8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Total Iron 10100 Pro
Referencia del producto: 05086
2200 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Diseñado en España

9. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los 
desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma 
separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, 

reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del 
contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si 
el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá 
extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus 
electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las 

autoridades locales.

10. GARANTÍA Y SAT
Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se 
conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un 
uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. 
La garantía no cubrirá:
• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado,

expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como
cualquier otra falta atribuible al consumidor.

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas
por el SAT oficial de Cecotec.

• Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso. 
El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la
legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el
servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.
Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase 
en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de
teléfono +34 96 321 07 28.

1. PARTS AND COMPONENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Steam station

1. Ironing board

2. Small ironing board

3. Hanger

4. Garment steamer 

5. Height adjustment lock

6. Hanger support

7. Iron

8. Iron and garment steamer storage

compartment

9. Power cord storage compartment

10. Dirty water tank

11. Water tank

12. Water tank handle

13. Board handle

14. Fan

15. Bracket holder

16. Right folding button

17. Left folding button

18. On/off button

19. Control panel

20. Front cover

21. Wheels

22. Pedal

Iron and garment steamer

1. Iron ready light: red light turns on

when heating, blue light turns on

when the iron is ready to use.

2. Shift button for blow and suction

mode (on ironing board).

3. Steam button.

4. Soleplate for delicate garments:

necessary for nylon and silk ironing.

5. Soleplate lock.

6. Steam button: red light turns on when 

heating, blue light turns on when it is

ready to use.

7. Garment steamer brush.

Accessories

Description Qty

Small ironing board 1

Nuts for steam tube and small 

ironing board

2

Support of small ironing board 1

Garment steamer holder 1

Hanger support 1

14

15

16

17

19

18

20

21

22

4

1

3

5

6

7

2
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Description Qty

Hanger 1

Garment steamer brush 1

Small ironing board cover 1

Ironing board cover 1

Iron pad 1

Iron rack 1

2. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. 
Keep this instruction manual for future reference or new users.

• Make sure that the mains voltage matches the voltage
stated on the rating label of the appliance and that the wall
outlet is grounded.

• This appliance is designed for domestic use only. Do not use
it for commercial or industrial purposes.

• Do not operate the appliance if it has dropped, if it shows
visible signs of damage or if it leaks.

• Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part
of the appliance in water or any other liquid, nor expose the
electrical connections to water. Make sure your hands are
dry before handling the plug or switching on the appliance.

• Check the power cord regularly for visible damage. If the
cord is damaged, it must be replaced by the official Technical 
Support Service of Cecotec in order to avoid any type of
danger.

• Never leave the appliance unattended when it is connected
to the mains.

• Never let the mains cord and steam tubes come into contact
with the hot soleplate of the iron.

• Never remove the ironing board cover while ironing or
immediately after use. Always let the appliance cool down
sufficiently before removing the cover.

• The appliance will reach very high temperatures during and
after use, especially the soleplate. Do not touch it to avoid
burns.

• Unplug the device from the power supply as soon as you
have finished using it, before cleaning or before leaving it
unattended.

• Do not move the appliance during use.
• Do not use the appliance with wet fabrics.
• Always place and use the appliance on a flat, stable surface.
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• Do not cover the device with any cloth or plastic immediately 
after use.

• Always transport the appliance with its components stored
and with the ironing board folded. Make sure transportation
is safe.

• Do not pull from the power cord to unplug or move the
appliance, use the plug instead.

• The appliance is not intended to be used by children under
the age of 12. It can be used by children over the age of 12, as
long as they are given continuous supervision.

• This appliance can be used by children aged 12 and above,
and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge, as long as
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.

• Supervise young children to make sure that they do not play 
with the appliance. Close supervision is necessary when
the appliance is being used by or near children.

3. BEFORE USE

Note: some parts of the steam iron have been slightly greased and as a result, the iron may 
slightly smoke when switched on for the first time. After a short time, this will cease.
• Take the product out of the box.

• Remove any packaging materials, stickers or protective foil from the soleplate. 

• Clean the soleplate with a soft cloth.

4. INSTALLATION
Product assembly

1. Assemble the soleplate for delicate garments.

2. Install the iron rack.

3. Assemble the garment steamer brush.

4. Install the small ironing board.

5. Install the hanger.
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Types of fabrics
Fabrics with these symbols are suitable for ironing, for example: linen, cotton, polyester, silk, 

wool, viscose, rayon.

Fabrics with this symbol are not suitable for ironing.

These fabrics include synthetic fabrics such as Spandex or elastane, Spandex-mixed fabrics 

and polyolefin (e.g. polypropylene), and also prints on garments.

Using the iron
1. Connect the cord to a power supply.

2. Take out the water tank, fill it with room

temperature tap water and install the water

tank back in the appliance.

3. Unfold the ironing board to horizontal position.

4. Set the ironing board to the appropriate height

with the lifting pedal.

5. Take the iron and garment steamer out of the

storage compartment.

5. OPERATION

Control panel

Top: From left to right
1. Autocleaning indicator light

2. Iron

3. Blow

4. Suction

5. Voice (on/off)

6. Garment steamer

7. Water indicator light

Bottom: From left to right
8. Nylon

9. Silk

10. Wool

11. Cotton

12. Linen

13. On/off

Middle: From left to right
14. Preheating light indicator: it turns on while heating.

15. Heating ready light indicator: it turns on when preheating is finished.

Type of water
It is recommended to use tap water at room temperature to operate the device. 

Do not use hot water, perfume, vinegar, starch, detergent, ironing additives or other chemicals.

If water quality in your area is not good because it contains too much scale, mix purified or 

distilled water with some tap water.

Warning: Do not use only distilled, descaled or perfumed water.
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6. a) Press the Power button.

b) Press the On/off button.

c) Select the fabric material to activate the device.

- The preheating light indicator will flash.

- After approx. 2 minutes, the preheating light

will stop flashing, indicating the device is

ready for use.

- The heating ready light indicator will flash

then.

- The iron ready light indicator will turn on red 

when heating. 

- The same iron ready light indicator will turn

blue indicating it is ready for use.

7. Press the steam trigger to start steam ironing.

Warning: Do not direct steam at people.

8. To iron in blowing mode on the board, press the

shift button on the top of the iron or press the blowing 

button on the touch panel.

- When this function is activated, the board

cover is filled with air for a more comfortable

ironing. It is ideal for ironing the most difficult

parts of clothes. 

- Tap on the blowing indicator on the panel or 

press the top shift button on the iron to stop

the blowing mode.

9. To iron in suction mode on the board, press the

shift button on the top of the iron or press the suction

button on the touch panel.

-The suction mode holds the garment flat and 

neat on the board, and makes perfect pleats

on trousers.

- Tap on the suction indicator on the panel or

press the top shift button on the iron to stop

the blowing mode.

Using the garment steamer
The garment steamer enables you to remove creases with 

only a few strokes. It is easy to use, safe for all garments and a 

great solution for delicate fabrics like silk.

- Switch on the garment steamer by pressing the garment 

steamer power-on button on the panel.

- The on light indicator will turn on red when heating, and 

then will turn blue to indicate that the garment steamer

is ready for use.

- Press the steam button to start steaming.

Autocleaning
Warning: The appliance cannot be used during the Autocleaning process, do not interrupt it.

Note: The Autocleaning process is automatically activated after 2 litres of water have been 

used.

1. During the Autocleaning process, the cleaning light indicator on the panel will turn on red. 

This process will last approximately 3 minutes. The device might emit some noises during 

the process due to the inner process.

2. After approximately 3 minutes, rinsing water will flow into the dirty water tank. 

3. Pull out the dirty water tank and empty it.

4. Slide the dirty water tank back into the appliance.

Auto-off
This appliance is equipped with an automatic shut-off function. When the steam trigger is not 

used for more than 15 minutes approx., the appliance automatically shuts off and switches to 

the standby mode.
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Storage
1. Fold the ironing board and hanger bracket to the storage position. 

2. Store the cord in its corresponding compartment.

3. Store the iron and garment steamer in their corresponding compartment.

4. Move the appliance by pulling it along by the board handle.

Tip: After a long ironing session, it is advised to keep the ironing board folded out to let it dry 

before you store it.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

• Turn off, unplug the appliance from the power supply, empty the water tank and

allow it to cool down completely after each use.

• If there is any fabric adhered to the soleplate, use a damp cloth with vinegar to wipe 

off the soleplate.

• Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners to clean the product.

7. TROUBLESHOOTING

Question Answer

Why does the iron or        
garment steamer remain 
cold?

The iron or garment steamer is not switched on. Press the 
iron or garment steamer power-on button.

The Autocleaning process may be in progress. Wait for the 
process to finish and then switch on the appliance again.

The automatic shut-off function may have been activated. 
The appliance is switched off automatically when the steam 
generator has not been used for 15 minutes. Press power-on 
switch once to restart the appliance. It is ready for use when 
the light on the iron or garment steamer turns blue.

Why doesn’t the iron
or garment steamer 
produce any steam?

There may not be enough water in the water tank or the 
water tank is not placed in the water tank compartment pro-
perly. Fill the water tank and put it back into the water tank 
compartment properly.

The appliance may not be hot enough to produce steam. 
Heating up takes two minutes. Wait until the light on the iron 
or garment steamer turns blue. Then press the steam trigger 
to start steam ironing or press the steam activator to start 
steaming.

You may not have pressed the steam trigger on the iron 
or the steam activator on the garment steamer. Press the 
steam trigger to start steam ironing or press the steam 
activator to start steaming.

The automatic shut-off function may have been activated. 
The appliance is switched off automatically when the steam 
generator has not been used for 15 minutes. Press power-on 
switch once to restart the appliance. It is ready for use when 
the light on the iron or garment steamer turns blue.

Why does the appliance
produce noise?

It is normal to hear a pumping sound. When you hear an 
intermittent noise, water is intermittently pumped from the 
water tank into the boiler.

When you hear a long pumping noise, the Autocleaning 
process is in progress. This is normal.

The noise you hear may be the sound of the fan. The applian-
ce is equipped with a fan that runs continuously during use. 
This fan optimises the performance of the appliance and 
cannot be switched off.

If the pumping noises do not stop, first check if the water 
tank is placed in the water tank compartment properly. If 
this is the case but the noises still persist, switch off the 
appliance and contact the official Technical Support Service 
of Cecotec.

Why do water droplets
come out of the iron?

Water collects inside the supply hose of the iron or garment 
steamer and this water comes out of the iron or garment 
steamer as water droplets during the first few seconds of 
steaming at the start of an ironing or steaming session and 
after an interruption during the session.

Are the ironing board cover 
and the felt underlayment 
washable?

You can wash the ironing board cover in a washing machine, 
using the delicate cycle. Do not wash the felt underlay in a 
washing machine. You can hand wash the underlay gently.
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8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Total Iron 10100 Pro
Product reference: 05086
2200 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain 

9. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of 
with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, 
in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce 

the impact on human health and the environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to dispose 
of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be 
removed from the appliance and disposed of appropriately.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 

correct disposal of old appliances and/or their batteries.

10. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY
This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 
of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 
proper use, as explained in this instruction manual. 
The warranty will not cover the following situations:
• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten,
exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault
attributable to the customer.
• The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the 
official Technical Support Service of Cecotec.
• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. 
The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based 
on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not
apply.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate 
to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

1. КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА
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4

1
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5
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2

КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

1. Прасувальна дошка

2. Мала прасувальна дошка

3. Вішолка

4. Відпарювач

5. Блокувач висоти

6. Тримач висоти

7. Праска

8. Відсік для зберігання праски і 
відпарювача

9. Відсік для зберігання кабелю 
живлення

10. Контейнер для брудної води

11. Контейнер для води

12. Ручка контейнеру для води

13. Ручка дошки

14. Вентилятор

15. Кронштейн

16. Кнопка складання правого боку 
дошки

17. Кнопка складання лівого боку 
дошки

18. Кнопка увімкнення / вимкнення

19. Панель управління

20. Фронтальна панель

21. Колеса

22. Педаль

ПРАСКА І ВІДПАРЮВАЧ ОДЯГУ

1. Індикатор готовності праски до 

роботи: червоний індикатор 

вмикається при нагріванні, синій 

індикатор вмикається, коли праска 

готова до використання.

2. Кнопка перемикання режимів 

продувки і всмоктування (на 

прасувальній дошці).

3. Кнопка Steam (Пар).

4. Підошва для делікатного одягу: 

необхідна для прасування нейлону і 

шовку.

5. Блокування підошви.

6. Кнопка Steam (Пар): червоне світло 

вмикається під час нагрівання, синє 

світло вмикається, коли відпарювач 

готовий до роботи.

7. Щітка для відпарювання одягу
Аксесуари:

Опис: Кількість

Мала дошка для прасування 1

Гайки для парової трубки і малої 

прасувальної дошки

2

Тримачі малої прасувальної дошки 1

Тримач відпарювача 1

14

15

16

17

19

18

20

21

22

УКРАЇНСЬКА
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Описание Количество

Тримач вішолки 1

Вішолка 1

Щітка відпарювача 1

Чохол малої прасувальної дошки 1

Чохол великої прасувальної дошки 1

Килимок для праски 1

Решітка для праски 1

2. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням 
приладу. Збережіть цю інструкцію для використання в 
майбутньому або для нових користувачів.
• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає

значенню, надрукованому на табличці приладу і що
розетка заземлена.

• Цей пристрій призначений тільки для домашнього
використання. Не використовуйте його в комерційних
або виробничих цілях.

• Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку незнімну
частину приладу в воду або будь-яку іншу рідину, а
також оберігайте електричні з'єднання від занурення в
воду.

• Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність
видимих   пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він
повинен бути замінений офіційною службою технічної
підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

• Не залишайте праску без нагляду, коли вона ще гаряча,
підключена до джерела живлення або знаходиться на
прасувальній дошці.

• Встановлюйте пристрій для охолодження на рівну і
стійку поверхню.

• Ніколи не допускайте контакту мережевого шнура і
трубки відпарювача з гарячою підошвою праски.
Ніколи не знімайте чохол прасувальної дошки під час
прасування чи відразу після використання. Завжди
дайте приладу повністю охолонути, перш ніж знімати
кришку.

• Під час і після використання пристрій нагрівається до
дуже високих температур, особливо його підошва. Не
торкайтеся до нього, щоб уникнути опіків.

• Вимкніть пристрій від джерела живлення, як тільки ви
закінчили використовувати його, перед чищенням або
перед тим, як залишити його без нагляду.

УКРАЇНСЬКА
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• Не рухайте пристрій під час використання.
• Не використовуйте пристрій на вологих тканинах.
• Завжди встановлюйте і використовуйте пристрій на

рівній стійкій поверхні.
• Не кладіть на пристрій тканину або пластик відразу

після користування пристроєм.
• Завжди транспортуйте пристрій з усіма аксесуарами,

складеними у відповідних місцях і з складеною дошкою
для прасування. Переконайтеся, що транспортування
безпечне.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити
пристрій, замість цього використовуйте вилку.

• Пристрій не призначений для використання дітьми
віком до 8 років. Він може використовуватися дітьми
старше 8 років, якщо вони знаходяться під постійним
наглядом.

• Пристрій може використовуватися дітьми у віці 8 років і
старше, а також особами з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями або браком
досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція
щодо безпечного використання пристрою і розуміння
пов'язаної з ним небезпеки.

• Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з
приладом. Необхідно пильне спостереження за дітьми,
коли прилад використовується дітьми або поруч з ними.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Примітка: деякі частини парової праски були злегка змащені спеціальним засобом, і в 

результаті праска може злегка диміти при першому включенні. Через деякий час це 

припиниться.

• Дістаньте пристрій з коробки.
• Видаліть всі пакувальні матеріали, наклейки та захисну плівку з підошви 

праски.
• Очістіть підошву праски за допомогою м'якої сухої тканини.

4.ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Приэднайте до праски підошву для делікатних тканин

2. Встановіть решітку для праски

3. Встановіть щітку для парової праски

4. Встановіть малу прасувальну дошку

5. Встановіть вішалку

УКРАЇНСЬКА
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5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Панель управління

Зверху: зліва направо

1. Індикатор автоочистки

2. Праска

3. Видування

4. Всмоктування

5. Голос (вкл / викл)

6. Парова праска

7. Індикатор води

Внизу: зліва направо

8. Нейлон

9. Шовк

10. Шерсть

11. Бавовна

12. Льон

13. Увімкнути / викл

Середина: зліва направо

14. Індикатор попереднього нагріву: вмикається при нагріванні.

15. Індикатор готовності до роботи: загоряється після закінчення попереднього 
нагріву.

Визначення типу води
Для роботи пристрою рекомендується використовувати водопровідну воду кімнатної 
температури.
Не використовуйте гарячу воду, парфумовану воду, оцет, крохмаль, миючі засоби, 
прасувальні добавки або інші хімічні речовини.
Якщо якість води у вашому районі не дуже хороша, оскільки в ній занадто багато 
кальцію, змішайте очищену або дистильовану воду з невеликою кількістю 
водопровідної води.

Попередження: не використовуйте тільки дистильовану, очищену від накипу або 
парфумовану воду

ТИПИ ТКАНИН

Тканини з цими символами підходять для прасування, наприклад: льон, бавовна, 

поліестер, шовк, вовна, віскоза, віскоза.

Тканини з цим символом не можна гладити праскою.
Ці тканини включають синтетичні волокна, такі як спандекс або еластан, спандекс-
змішані тканини і поліолефін (наприклад, поліпропілен), а також надруковані елементи 
на предметах одягу.

Експлуатація праски

1.  Підключіть кабель до джерела живлення.

2. Витягніть ємність для води, наповніть її водою з-під крана 
кімнатної температури і встановіть ємність для води 
назад в пристрій.

3. Розкладіть прасувальну дошку в горизонтальне 

положення.

4. Встановіть прасувальну дошку на відповідну 

висоту за допомогою педалі підйому.

5. Витягніть праску і відпарювач для одягу з відділення для 

зберігання.

УКРАЇНСЬКА
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6.  а) Натисніть кнопку живлення.
б) Натисніть кнопку увімкнення / вимкнення.
c) Виберіть матеріал тканини, щоб активувати 

пристрій.
- Індикатор попереднього нагріву буде блимати.
- Після ввімкнення, приблизно через 2 хвилини 
індикатор попереднього нагріву перестане блимати, 
вказуючи на те, що пристрій готовий до 
використання.
- Індикатор готовності до нагрівання буде блимати.
- Індикатор готовності праски загориться червоним 
при нагріванні.
- Той же індикатор готовності праски загориться 
синім, показуючи, що пристрій готовий до 
використання.

7. Натисніть кнопку пари, щоб почати прасування з 
парою.
Попередження: не спрямовуйте пар на людей.

8. Для прасування в режимі видування на дошці, 

натисніть кнопку перемикання у верхній частині 

праски або натисніть кнопку видування на сенсорній 

панелі.

- При активації цієї функції кришка чохол дошки 

заповнена повітрям для більш зручного прасування. 

Ідеально підходить для прасування найскладніших 

частин одягу.

- Натисніть на індикатор видування на панелі або 

натисніть верхню кнопку перемикання на прасці, щоб 

зупинити режим видування.

9. Для прасування в режимі всмоктування на 

панелі натисніть кнопку перемикання у верхній 

частині праски або натисніть кнопку всмоктування 

на сенсорній панелі.

- В режимі всмоктування одяг рівно прилягає до дошки, а на штанях відмінно 

пропрасовуються стрілки.

- Натисніть індикатор всмоктування на панелі або натисніть кнопку 

верхнього перемикання на прасці, щоб зупинити режим видування.

Використання відпарювача для одягу

Відпарювач дозволяє видаляти складки з одягу лише 

кількома рухами. Він простий у використанні, безпечний 

для будь-якого одягу і є відмінним рішенням для 

делікатних тканин, таких як шовк.

- Увімкніть відпарювач, натиснувши кнопку ввімкнення на 

панелі.

- Індикатор ввімкнення горить червоним світлом при 

нагріванні, а потім загоряється синім кольором, вказуючи 

на те, що відпарювач готовий до роботи.

- Натисніть кнопку подачі пари, щоб почати відпарювання.

Автоочистка

Попередження: пристрій не можна використовувати під час процесу автоочистки, не 

переривайте даний процес.

Примітка. Процес автоочистки вмикається автоматично після використання 2 літрів 

води.

1. Під час процесу автоматичного очищення індикатор очищення на панелі управління 

засвітиться червоним.

2. Цей процес триватиме приблизно 3 хвилини. Пристрій може видавати деякі шуми під 

час очистки через внутрішні процеси.

3. Приблизно через 3 хвилини промивна вода потрапить в бак для брудної води.

4. Витягніть бак для брудної води і спорожніть його.

5. Вставте бак для брудної води назад в пристрій.

УКРАЇНСЬКА
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Автоматичне відключення

Цей прилад оснащений функцією автоматичного відключення. Якщо парова кнопка не 

використовується протягом більше 15 хвилин, пристрій автоматично відключається і 

перемикається в режим очікування.

Місце зберігання
1. Складіть прасувальну дошку і кронштейн вішака в положення зберігання.
2. Зберігайте кабель у відповідному відсіку.
3. Зберігайте відпарювач з праскою в відповідному відсіку.
4. Перемістіть пристрій, потягнувши його за ручку дошки.

Порада:   після тривалого прасування рекомендується тримати прасувальну дошку 

в складеному стані, щоб вона висохла перед зберіганням.

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

• Вимкніть пристрій від джерела живлення, спорожніть резервуар для води і дайте йому 

повністю охолонути після кожного використання.

• Якщо до підошви прилипла тканина, протріть підошву вологою тканиною з оцтом.

• Не використовуйте абразивні губки, порошки або засоби для чищення для очищення 

пристрою.

7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Питання Відповідь

Чому праска або 
отпариватель не 
нагріваються? 

Праска або відпарювач не увімкнені. Натисніть іконку 
ввімкнення праски або відпарювача.

Можливо, в даний момент проходить процес 
самоочищення. Зачекайте закінчення процесу і знову 
ввімкніть пристрій.

Можливо, активізувалася функція автоматичного 
вимкнення. Пристрій самостійно відключається у разі, 
якщо парогенератор не використовувалася протягом 15 
хвилин. Натисніть один раз кнопку ввімкнення для 
перезапуску пристрою. Пристрій буде готовий до роботи, 
коли світловий індикатор загориться синім кольором

Чому праска або 
отпариватель не 
виробляють 
пар?

В резервуарі для води може бути недостатньо води, або 
резервуар для води неправильно поміщений в відсік для 
контейнера для води. Заповніть бак для води і помістіть 
його назад у відсік для води належним чином.

Пристрій може бути недостатньо гарячим для 
виробництва пари. Нагрівання займає дві хвилини. 
Зачекайте, поки світло на прасці або відпарювачі стане 
синім. Потім натисніть кнопку пара, щоб почати 
прасування з парою, або активатор пара, щоб почати 
парогенерацію.

Можливо, ви не натиснули кнопку ввімкнення пари на 
прасці або на важіль пари на відпарювачі одягу. Натисніть 
кнопку пари, щоб почати прасування з парою, або 
натисніть важіль пари, щоб почати відпарювання.

Можливо, активована функція автоматичного вимкнення. 
Прилад вимикається автоматично, якщо відпарювач не 
використовувалася протягом 15 хвилин. Натисніть 
вимикач харчування один раз, щоб перезапустити 
пристрій. Пристрій готовий до використання, коли 
індикатор праски або відпарювача стане блакитним.

Чому пристрій 
видає шум?

Нормально чути звук накачування води. Коли ви чуєте 
переривчастий шум, вода періодично перекачується з 
водяного бака в нагрівач.

Коли ви чуєте довгий шум накачування води, повним 
ходом йде процес автоочищення. Це нормально

Шум, який ви чуєте, може бути шумом вентилятора. 
Прилад оснащений вентилятором, який постійно 
працює під час експлуатації. Цей вентилятор 
оптимізує роботу приладу і не може бути вимкненим

Якщо шуми не припиняється, спочатку перевірте, чи 
правильно встановлено резервуар для води у відсіку 
резервуара для води. Якщо це так, але шуми все ще не 
усунуто, вимкніть пристрій і зверніться в офіційну службу 
технічної підтримки Cecotec.

Чому з праски вилітають 
краплі води?

Вода збирається всередині шлангу подачі пари в праску або 
відпарювач одягу, і ця вода виходить з праски або 
відпарювачу одягу у вигляді крапель води протягом 
перших кількох секунд відпарювання на початку сеансу 
прасування або відпарювання і після перерви під час сеансу 
роботи пристрою.

Чи можна прати чохол 
прасувальної дошки і 
підкладку з повсті?

Чохол прасувальної дошки можна прати в пральній 
машині на делікатному режимі. Підкладку можна прати 
в пральній машині, підкладку найкраще випрати вручну.
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8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Total Iron 10100 Pro
Код моделі: 05086
Потужність: 2200 Вт 
220-240 В, 50/60 Гц 
Виготовлено в Китаї | Розроблено в Іспанії

9. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ

Європейська директива 2012/19 / eu про утилізацію електричного та 
електронного обладнання (weee) встановлює, що старі побутові електроприлади 
не можна викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними 
відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати 

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови 
надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному 
фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з 
експлуатації. 

Гарантія не поширюється на наступні ситуації: 

10. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ
На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 

условии предоставления документа подтверждающего покупку, нахождения продукта 

в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом 

руководстве по эксплуатации. Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 

використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 

або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця. 

• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 

уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec. 

• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин 

через постійне використання.

• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою 

протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. 

У разі неправильного використання гарантія не поширюється.

 Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у 
вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245
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1. КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Компоненты устройства 

1. Гладильная доска

2. Малая гладильная доска

3. Вешалка

4. Отпариватель

5. Блокиратор высоты

6. Держатель высоты

7. Утюг

8. Отсек для хранения утюга и 
отпаривателя

9. Отсек для хранения кабеля питания

10. Контейнер для грязной воды

11. Контейнер для воды

12. Ручка контейнера для воды

13.  Ручка доски

14.  Вентилятор

15.  Кронштейн

16.  Кнопка складывания правой 
стороны доски

17.  Кнопка складывания левой стороны 
доски

18.  Кнопка включения/отключения

19.  Панель управления

20.  Фронтальная панель

21.  Колеса

22.  Педаль

РУССКИЙ
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4

1

3

5

6

7

2

Утюг и отпариватель одежды

1. Индикатор готовности утюга к 

работе: красный индикатор 

включается при нагреве, синий 

индикатор включается, когда утюг 

готов к использованию.

2. Кнопка переключения режимов 

продувки и всасывания (на 

гладильной доске).

3. Кнопка Steam (Пар).

4. Подошва для деликатной одежды: 

необходима для глажки нейлона и 

шелка.

5. Блокировка подошвы.

6. Кнопка Steam (Пар): красный свет 

включается во время нагрева, 

синий свет включается, когда 

отпариватель готов к работе.

7. Щетка для отпаривания одежды

Аксессуары:

Описание Количество

Малая доска для глажки 1

Гайки для паровой трубки и 

малой гладильной доски

2

Держатели малой гладильной доски 1

Держатель отпаривателя 1

14

15

16

17

19

18

20

21

22

РУССКИЙ
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Описание Количество

Держатель вешалки 1

Вешалка 1

Щетка отпаривателя 1

Чехол малой гладильной доски 1

Чехол большой гладильной доски 1

Коврик для утюга 1

Решетка для утюга 1

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед 
использованием прибора. Сохраните эту инструкцию для 
использования в будущем или для новых пользователей. 

•

•

Убедитесь, что напряжение сети соответствует
напряжению, указанному на паспортной табличке
прибора и что розетка заземлена.
Данное устройство предназначено только для
домашнего использования. Не используйте его в
коммерческих или производственных целях.

• Не погружайте кабель, вилку или любую несъемную 
часть прибора в воду или любую другую жидкость, а 
также не подвергайте электрические соединения 
погружению в воду.

• Регулярно проверяйте кабель питания на наличие 
видимых повреждений. Если кабель поврежден, он 
должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec, чтобы избежать любой 
опасности.

• Не оставляйте утюг без присмотра, когда он еще 
горячий, подключен к источнику питания или на 
гладильной доске.

• Устанавливайте устройство для охлаждения на ровную 
и устойчивую поверхность.

• Никогда не допускайте контакта сетевого шнура и 
трубки испарителя с горячей подошвой утюга.

• Никогда не снимайте чехол гладильной доски во время 
глажения или сразу после использования. Всегда дайте 
прибору полностью остыть, прежде чем снимать 
крышку.

• Во время и после использования устройство 
нагревается до очень высоких температур, особенно 
его подошва. Не прикасайтесь к нему, чтобы избежать 
ожогов.

РУССКИЙ
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• Отключите устройство от источника питания, как
только вы закончили использовать его, перед чисткой
или перед тем, как оставить его без присмотра.

• Не перемещайте устройство во время использования.
• Не используйте устройство на влажных тканях.
• Всегда устанавливайте и используйте устройство на

ровной устойчивой поверхности.
• Не накрывайте устройство тканью или пластиком сразу

после использования.
• Всегда транспортируйте устройство со всеми

аксессуарами, сложенными в соответствующих местах
и со сложенной гладильной доской. Убедитесь, что
транспортировка безопасна.

• Не тяните за кабель питания, чтобы отключить
устройство, вместо этого используйте электровилку.

• Устройство не предназначено для использования
детьми в возрасте до 8 лет. Оно может использоваться
детьми старше 8 лет, если они находятся под
постоянным наблюдением.

• Данное устройство может использоваться детьми в
возрасте 8 лет и старше, а также лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или недостатком опыта и
знаний, если им предоставлен контроль или инструкция
относительно безопасного использования устройства и
понимания связанной с ним опасности.

• Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с
прибором. Необходимо пристальное наблюдение за
детьми, когда прибор используется детьми или рядом с
ними.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Примечание: некоторые части парового утюга были слегка смазаны специальным 

средством, и в результате утюг может слегка дымить при первом включении. Через 
некоторое время это прекратится.

• Достаньте устройство из коробки. 
• Удалите все упаковочные материалы, наклейки и защитную пленку с подошвы 

утюга.
• Очистите подошву утюга при помощи мягкой сухой ткани.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Присоедините к утюгу подошву для деликатных тканей

2. Установите решетку для утюга

3. Установите щетку для парового утюга

4. Установите малую гладильную доску

5. Установите вешалку

РУССКИЙ
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5. Эксплуатация

Панель управления

Вверху: слева направо

1. Световой индикатор автоочистки

2. Утюг

3. Выдувание

4. Всасывание

5. Голос (вкл / выкл)

6. Паровой утюг

7. Индикатор воды

Внизу: слева направо

8. Нейлон

9. Шелк

10. Шерсть

11. Хлопок

12. Лён

13. Вкл / выкл

Середина: слева направо

14. Индикатор предварительного нагрева: включается при нагревании.

15. Индикатор готовности к работе: загорается по окончании предварительного 
нагрева.

Определение типа воды
Для работы устройства рекомендуется использовать водопроводную воду комнатной 
температуры.
Не используйте горячую воду, парфюмированную воду, уксус, крахмал, моющие 
средства, гладильные добавки или другие химические вещества.
Если качество воды в вашем районе не очень хорошее, поскольку в нем слишком много 
кальция, смешайте очищенную или дистиллированную воду с небольшим количеством 
водопроводной воды.

Предупреждение: не используйте только дистиллированную, очищенную от накипи или 
парфюмированную воду.

Типы тканей

Ткани с этими символами подходят для глажения, например: лен, хлопок, полиэстер, 
шелк, шерсть, вискоза, вискоза.

Ткани с этим символом нельзя гладить утюгом.
Эти ткани включают синтетические волокна, такие как спандекс или эластан, спандекс-
смешанные ткани и полиолефин (например, полипропилен), а также напечатанные 
элементы на предметах одежды.

Эксплуатация утюга

1.     Подключите кабель к источнику питания.

2.     Извлеките емкость для воды, наполните ее водой 
 из-под крана комнатной температуры и установите 
емкость для воды обратно в устройство.

3.       Разложите гладильную доску в 

горизонтальное положение.

4.     Установите гладильную доску на соответствующую

 высоту с помощью педали подъема.

5.      Извлеките утюг и отпариватель для 

одежды из отделения для хранения.
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6. а) Нажмите кнопку питания.
 б) Нажмите кнопку включения / выключения.
c) Выберите материал ткани, чтобы активировать
устройство.
Индикатор предварительного нагрева будет 
мигать.
- После включения, приблизительно через 2 минуты 
индикатор предварительного нагрева перестанет 
мигать, указывая на то, что устройство готово к 
использованию.
- Индикатор готовности к нагреву будет мигать.
- Индикатор готовности утюга загорится красным 
при нагревании.
- Тот же индикатор готовности утюга загорится 
синим, показывая, что устройство готово к 
использованию.

7. Нажмите кнопку пара, чтобы начать глажение 
с паром.
Предупреждение: не направляйте пар на людей.

8. Для глажения в режиме выдувания на доске, 

нажмите кнопку переключения в верхней части 

утюга или нажмите кнопку выдувания на сенсорной 

панели.

-При активации этой функции крышка чехол доски 

заполнен воздухом для более удобного глажения. 

Идеально подходит для глажения самых сложных

частей одежды.

-Нажмите на индикатор выдувания на панели или 

нажмите верхнюю кнопку переключения на утюге, 

чтобы остановить режим выдувания.

9. Для глажения в режиме всасывания на плате 

нажмите кнопку переключения в верхней части 

утюга или нажмите кнопку всасывания на 

сенсорной панели.

- В режиме всасывания одежда ровно прилегает к доске, а на брюках отлично 

проглаживаются стрелки.

- Нажмите индикатор всасывания на панели или нажмите кнопку верхнего 

переключения на утюге, чтобы остановить режим выдувания.

Использование отпаривателя для одежды

Отпариватель позволяет удалять складки с одежды всего 

несколькими движениями. Он прост в использовании, 

безопасен для любой одежды и является отличным 

решением для деликатных тканей, таких как шелк.

- Включите отпариватель, нажав кнопку включения 

на панели.

- Индикатор включения горит красным светом при 

нагревании, а затем загорается синим цветом, 

указывая на то, что отпариватель готов к работе.

- Нажмите кнопку подачи пара, чтобы начать 

отпаривание.

Автоочистка
Предупреждение: устройство нельзя использовать во время процесса автоочистки, не 

прерывайте данный процесс.

Предупреждение:  Процесс автоочистки включается автоматически после 

использования 2 литров воды.

1. Во время процесса автоматической очистки индикатор очистки на панели 

управления загорится красным.

2. Этот процесс продлится примерно 3 минуты. Устройство может издавать некоторые 

шумы во время процесса из-за внутреннего процесса.

3. Примерно через 3 минуты промывочная вода попадет в бак для грязной воды.

4. Вытащите бак для грязной воды и опорожните его.

5. Вставьте бак для грязной воды обратно в прибор.
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Автоматическое отключение

Этот прибор оснащен функцией автоматического отключения. Если паровая кнопка не 

используется в течение более 15 минут, устройство автоматически отключается и 
переключается в режим ожидания.

Место хранения

1. Сложите гладильную доску и кронштейн вешалки в положение хранения.
2. Храните кабель в соответствующем отсеке.
3. Храните отпариватель с утюгом в соответствующем отсеке.
4. Переместите устройство, потянув его за ручку доски.

Совет:  после продолжительной глажки рекомендуется держать гладильную доску в 

сложенном состоянии, чтобы она высохла перед хранением.

6. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Выключите, отключите устройство от источника питания, опорожните

резервуар для воды и дайте ему полностью остыть после каждого

использования.

• Если к подошве прилипла ткань, протрите подошву влажной тканью с уксусом.

• Не используйте абразивные губки, порошки или чистящие средства для

очистки устройства.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вопрос Ответ

Почему утюг или 
отпариватель не 
нагреваются?

Утюг или отпариватель не включены. Нажмите иконку 
включения утюга или отпаривателя.

Возможно, в данный момент проходит процесс 
самоочистки. Подождите окончания процесса и снова 
включите устройство.

Возможно, активировалась функция автоотключения. 
Устройство самостоятельно отключается в случае, если 
парогенератор не использовался в течение 15 минут. 
Нажмите один раз кнопку включения для перезапуска 
устройства. Устройство будет готово к работе, когда 
световой индикатор загорится синим цветом.

Почему утюг или 
отпариватель не 
производят пар?

В резервуаре для воды может быть недостаточно воды, или 
резервуар для воды неправильно помещен в отсек для 
контейнера для воды. Заполните бак для воды и поместите 
его обратно в отсек для воды должным образом.

Устройство может быть недостаточно горячим для 
производства пара. Нагревание занимает две минуты. 
Подождите, пока свет на утюге или отпаривателе станет 
синим. Затем нажмите кнопку пара, чтобы начать 
глажку с паром, или активатор пара, чтобы начать 
парогенерацию.

Возможно, вы не нажали кнопку включения пара на утюге 
или рычаг пара на отпаривателе одежды. Нажмите кнопку 
пара, чтобы начать глажение с паром, или нажмите рычаг 
пара, чтобы начать отпаривание. Возможно, активирована 
функция автоматического отключения.

Прибор выключается автоматически, если отпариватель 
не использовался в течение 15 минут. Нажмите 
выключатель питания один раз, чтобы перезапустить 
устройство. Устройство готово к использованию, когда 
индикатор утюга или отпаривателя станет голубым.

Почему устройство 
издает шум?

Нормально слышать звук накачивания воды. Когда вы 
слышите прерывистый шум, вода периодически 
перекачивается из водяного бака в нагреватель.

Когда вы слышите длинный шум накачивания воды, 
полным ходом идет процесс автоочистки. Это 
нормально.

Шум, который вы слышите, может быть шумом 
вентилятора. Прибор оснащен вентилятором, который 
постоянно работает во время эксплуатации. Этот 
вентилятор оптимизирует работу прибора и не может 
быть выключен.

Если шумы не прекращаются, сначала проверьте, 
правильно ли установлен резервуар для воды в отсеке 
резервуара для воды. Если это так, но шумы все еще не 
устранены, выключите устройство и обратитесь в 
официальную службу технической поддержки Cecotec.

Почему из утюга вылетают 
капли воды?

Вода собирается внутри шланга подачи пара в утюг или 
отпаривателя одежды, и эта вода выходит из утюга или 
отпаривателя одежды в виде капель воды в течение первых 
нескольких секунд отпаривания в начале сеанса глажки 
или отпаривания и после перерыва во время сеанса работы 
устройства.

Можно ли стирать чехол 
гладильной доски и 
подкладку из войлока?

Чехол гладильной доски можно стирать в стиральной 
машине на деликатном режиме. Подкладку нельзя 
стирать в стиральной машине, лучше всего простирнуть 
подкладку вручную.
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Total Iron 10100 Pro
Код модели: 05086
Мощность: 2200 Вт 
220-240 В, 50/60 Гц 
Сделано в Китае | Разработано в Испании 

9. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые 
электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными 
муниципальными отходами. Старые приборы должны собираться отдельно, 

чтобы оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в них материалов, а 
также снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый 
символ «мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности 
правильно утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или 
использует аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать 
соответствующим образом. Потребители должны связаться со своими местными 
властями или розничным продавцом для получения информации относительно 
правильной утилизации старых приборов и / или их батарей.

10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 
условии предоставления документа подтверждающего покупку, нахождения продукта 
в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом 
руководстве по эксплуатации. Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, 
использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в 
жидкие или коррозийные вещества, а также другим неисправностям, связанным с 
воздействием покупателя. 
• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 
уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 
• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных 
частей из-за постоянного использования. 
 Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего прибора 
в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за исключением 
расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 

не распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с 
вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в 
Официальный сервисный центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245



Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain

www.cecotec.es
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