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Vaporizador Steam Premium MONDIAL
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

Parabéns, agora você possui o VAPORIZADOR STEAM PREMIUM MONDIAL com alto 
padrão de eficiência e qualidade.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom 
funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial 
acarretará perda da garantia contratual.

• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a chave seletora de voltagem 
(localizada na base do produto) está selecionada de acordo com a rede elétrica local.

• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não 
molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.

• Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais 
reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão 
de um responsável por sua segurança.

• Não deixe o fio do plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, 
evitando assim derrubá-lo.

• Não deixe o fio do plugue tocar superfícies quentes.
• Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for 

limpá-lo.
• Nunca use o produto se estiver com o fio elétrico ou plugue danificados.
• A aquisição bem como a substituição do fio elétrico ou plugue deverá ser feita na 

Assistência Técnica Autorizada Mondial.
• Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo fio elétrico e nunca 

transporte o aparelho pelo mesmo.
• Não deixe o produto funcionando sozinho. Cuidado! O vapor produzido pelo produto é 

quente e pressurizado.
• Nunca direcione o bocal do vaporizador em direção de pessoas ou animais.
• Respeite o limite máximo para o enchimento do reservatório de água (até 250 ml).
• Utilizar somente água no reservatório. O uso de outros tipos de líquido poderá 

danificar o produto.
• O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar o 

funcionamento de seu aparelho, assim como causar danos ao usuário, além de 
acarretar  perda da garantia contratual.

• O bocal de saída de vapor, bem como os acessórios, tornam-se quentes durante o uso. 
Para evitar queimaduras,  não toque nessas partes quentes até que as mesmas 
esfriem completamente.

• Sempre utilize o produto na posição vertical (em pé) na proporção ideal. Caso 
contrário, poderá sair excesso de vapor, causando queimaduras.

• Não utilize o produto se o bocal de saída de vapor estiver obstruído. Se isto ocorrer, 
desligue imediatamente o produto e desconecte-o da tomada.

• Após o uso, aguarde o total resfriamento do produto antes de guardá-lo.
• Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau 

funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a 
uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.

Tampa da
entrada de água.

Bico de saída
de vapor.

Botão Liga/Desl.

Grande Reservatório.
Super capacidade com 250ml.
Maior autonomia de uso.

Chave Seletora
de Voltagem.Acessórios

Para remover
fiapos e bolinhas.
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COMO UTILIZAR O SEU VAPORIZADOR STEAM PREMIUM MONDIAL

Colocando água no reservatório

• Certifique-se de que o cabo plugue esteja desconectado da tomada.

• Verifique se a chave seletora de voltagem, localizada na base do produto, está de 

acordo com a rede elétrica local.

• Desrosqueie a tampa superior do reservatório de água. (Fig. 1)

• Utilizando o Copo Graduado, coloque água limpa até no máximo indicado (250 ml) no 

próprio reservatório.

• Recoloque a tampa do reservatório, certificando-se que a mesma esteja bem apertada..

• Conecte o plugue na tomada e ligue o produto, a Lâmpada-Piloto irá acender e em 

aproximadamente 2 minutos o seu vaporizador começará a soltar vapor.

UTILIZANDO O VAPORIZADOR MONDIAL

• Pendure a roupa a ser desamassada em um cabide de forma a facilitar o trabalho.

• Direcione o bocal de saída de vapor em direção à roupa que deseja desamassar. (Fig. 2)

Atenção: certifique-se de que o bocal do vapor esteja corretamente direcionado para 

a roupa que se deseja desamassar (longe de pessoas, plantas e animais).

Fig. 1

Fig. 2

• Mantenha o vaporizador sempre na posição vertical (fig 2), movimentando-o de baixo 

para cima e vice-versa, utilizando uma distância de aproximadamente 20 cm entre o 

bocal de saída de vapor e o tecido.  Aos poucos o vapor vai removendo o amassado.

• Para vincos mais persistentes, repita várias vezes este movimento.
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UTILIZANDO OS ACESSÓRIOS

O seu Vaporizador  MONDIAL possui 2 acessórios: Almofada (Fig. 3) e Escova (Fig. 4) que 

são encaixadas no bocal de saída de vapor:

Fig. 3

Fig. 4

Almofada -   utilize para remover as bolinhas dos tecidos.

Com o produto desligado, encaixe o acessório almofada no bocal de saída do vapor. 

Ligue o produto e aguarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor.

Siga as mesmas recomendações para utilização do vaporizador, porém encostando a 

almofada no tecido para que esta possa, aos poucos, ir removendo os fiapos e bolinhas 

que estiverem “grudadas” no tecido.

Escova -  utilize para remover fiapos.

Com o produto desligado, encaixe o acessório escova no bocal de saída do vapor. Ligue 

o produto e aguarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor.

Faça os mesmos movimentos descritos acima, porém encostando a escova no tecido 

para que esta possa, aos poucos, remover os fiapos.

Importante: quando a água do reservatório acabar, a lâmpada-piloto irá se apagar e o 

produto se desligará automaticamente.

 Para retomar o uso, mude a chave de Lig/Desl. para posição desligado, coloque água 

limpa no reservatório de acordo com o procedimento “Colocando água no 

reservatório”.

Atenção: A água deverá ser inserida de forma lenta, pois ao entrar em contato com o 

fundo do reservatório poderá espirrar devido à diferença de temperatura.

COMO LIMPAR O SEU VAPORIZADOR MONDIAL

• Após o uso, desligue seu vaporizador, remova o plugue da tomada e aguarde para que 

esfrie completamente.

• Caso ainda haja água no reservatório, aguarde seu total resfriamento e elimine-a 

completamente.

• Para limpeza do seu produto utilize um pano limpo e úmido. 

• Não utilize palha-de-aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois podem danificar a 

superfície do aparelho.

DICAS MONDIAL

• Utilize seu vaporizador para higienizar cortinas, almofadas e tapeçarias (com o 

produto sempre na posição vertical).

• Para remover amassados de toalhas, lenços e guardanapos, coloque-os pendurados 

em um cabide ou varal e vaporize-os.

• Tenha cuidado especial com tecidos mais delicados evitando eventuais danos ou 

manchas de água.


