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FSM1615

Traducere a instrucţiunilor originale
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trebuie efectuate de copii fără 
supraveghere.

 ♦ În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit de 
producător, de către agentul de 
service sau de către persoane 
calificate, pentru a evita orice 
pericol.

 ♦ Înainte de curăţarea sau 
întreţinerea acestui aparat, 
ştecherul trebuie scos din priză.

 ♦ Lichidul sau aburul nu trebuie 
îndreptat directă către un 
echipament care conţine 
componente electrice, cum ar fi 
interiorul cuptoarelor.

 ♦ Aparatul nu trebuie lăsat 
nesupravegheat în timp ce este 
conectat la sursa de alimentare;

 ♦ Aparatul nu trebuie utilizat dacă 
a fost scăpat, dacă prezintă 
semne vizibile de deteriorare sau 
dacă există scurgeri;

 ♦ Nu lăsaţi aparatul la 
îndemâna copiilor atunci când 
acesta este alimentat cu energie 
electrică sau se răceşte.

Destinaţia de utilizare
Mopurile cu aburi BLACK+DECKER™ FSM1605(R) şi 
FSM1615 au fost concepute pentru igienizarea şi curăţarea 
podelelor din lemn impermeabil, parchet laminat impermeabil, 
linoleum, vinilin, plăci ceramice, piatră şi marmură. Acest 
aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi cu 
atenţie şi în întregime 
manualul Siguranţă, 
întreţinere, service înainte 
de a utiliza acest aparat. 
Citiţi cu atenţie acest manual 
în întregime înainte de 
a utiliza acest aparat.

Siguranţa persoanelor din 
jur

 ♦ Acest aparat poate fi utilizat de 
copiii peste 8 ani şi de către 
persoane cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse 
sau de către persoane lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe dacă 
acestea au fost supravegheate 
şi instruite cu privire la utilizarea 
aparatului în condiţii de siguranţă 
şi înţeleg riscurile pe care le 
implică.

 ♦ Nu lăsaţi copiii să se joace 
cu aparatul. Curăţarea şi 
operaţiunile de întreţinere nu 
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Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare, împreună 
cu codul de dată sunt afişate pe 
aparat.

ATENŢIE Abur fierbinte

Descriere
1. Comutator de pornire/oprire
2. Buton de producere a aburului
3. Rezervor de apă detaşabil
4. Mâner
5. Cap abur
6. Lavetă de curăţare cap pentru abur
7. Cârlig inferior de prindere a cablului
8. Cârlig superior de prindere a cablului
9. Element de prindere
10. Suport de agăţare

Asamblarea
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea 
oricăreia dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă 
că aparatul este oprit şi deconectat şi că acesta 
este răcit şi nu conţine apă.

Montarea mânerului (Fig. A)
 ♦ Glisaţi capătul inferior al mânerului (4) în capătul superior 

al corpului mopului (11) până când se fixează pe poziţie.

Ataşarea rezervorului de apă (Fig. B)
 ♦ Glisaţi rezervorul de apă (3) în corpul mopului cu abur 

(11) şi asiguraţi-vă că este poziţionat bine.

Montarea unei lavete de curăţare (Fig. C)
Lavetele de curăţare de schimb sunt disponibile la 
reprezentantul dvs. BLACK+DECKER: (nr. piesă FSMP20-XJ).

 ♦ Aşezaţi o lavetă de curăţare (6) pe podea cu partea cu 
scai orientată în sus.

 ♦ Apăsaţi uşor mopul în jos peste laveta de curăţat (6).
Atenţie: Atunci când nu este utilizat, aşezaţi 
întotdeauna mopul cu mânerul (4) în poziţie verticală şi 
asiguraţi-vă că acesta este oprit.

Scoaterea lavetei de curăţare
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată atunci 
când schimbaţi laveta de curăţare a mopului cu abur. Nu 
purtaţi papuci de casă sau încălţăminte cu vârful decupat.

 ♦ Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi mopul.
 ♦ Aşteptaţi până când mopul cu abur se răceşte 

(aproximativ 5 minute).
 ♦ Ridicaţi mopul de pe laveta de curăţare desfăcând 

prinderea cu scai.
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi 
întotdeauna mopul cu mânerul (4) în poziţie verticală şi 
asiguraţi-vă că acesta este oprit.

Umplerea rezervorului de apă (Fig. D)
Rezervorul de apă de pe mopul cu abur este detaşabil pentru 
a fi umplut comod şi uşor.
Notă! Umpleţi rezervorul cu apă curată de la robinet.
Notă! În zonele cu apă foarte dură se recomandă utilizarea 
apei deionizate.

 ♦ Scoateţi rezervorul de apă (3).
 ♦ Scoateţi capacul filtrului prin deşurubarea în sensul invers 

acelor de ceasornic.
 ♦ Umpleţi rezervorul (3) cu apă.

Avertisment! Rezervorul de apă are o capacitate de 350ml. 
Nu umpleţi prea mult rezervorul.

 ♦ Puneţi la loc capacul filtrului prin înşurubarea în sensul 
acelor de ceasornic.

 ♦ Montaţi la loc rezervorul de apă (3).
Notă! Asiguraţi-vă că aţi strâns bine capacul filtrului.
Notă! Nu utilizaţi substanţe chimice de curăţat în rezervorul 
de apă al mopului.

Utilizarea
Important! Această unitate va elimina 99,9% din bacterii 
şi germeni atunci când este utilizată în conformitate cu 
instrucţiunile din acest manual, cu laveta din microfibră 
montată şi în mod continuu timp de 90 de secunde.
Pornirea şi oprirea

 ♦ Pentru a porni aparatul, apăsaţi butonul de pornire/
oprire (1). Este nevoie de aproximativ 15 secunde pentru 
încălzirea mopului cu aburi.

 ♦ Apăsaţi butonul de producere a aburului (2). Acest lucru 
va acţiona pompa şi unitatea va începe să producă abur.

 ♦ Pentru a opri generarea aburului, opriţi butonul de 
producere a aburului (2). Acest lucru va menţine 
alimentarea la rezervor pentru o pornire mai rapidă.

 ♦ Pentru a opri aparatul, apăsaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1).

Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc, pe niciun 
fel de suprafaţă, pentru nicio perioadă de timp. Atunci când 
nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu mânerul (4) în 
poziţie verticală şi asiguraţi-vă că acesta este oprit.
Atenţie! Goliţi întotdeauna mopul cu abur după utilizare.
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Notă! Atunci când este umplut pentru prima dată sau când 
rămâne fără apă, poate dura până la 45 de secunde pentru ca 
aburul să fie produs.

Sfaturi pentru o utilizare optimă

General
Atenţie: Nu utilizaţi niciodată mopul cu abur fără a monta mai 
întâi o lavetă de curăţare.

 ♦ Curăţaţi întotdeauna cu aspiratorul sau măturaţi podeaua 
înainte de a utiliza mopul cu abur.

 ♦ Cea mai uşoară modalitate de a utiliza aparatul este 
să înclinaţi mânerul la un unghi de 45º şi curăţaţi uşor, 
acoperind câte o suprafaţă mică odată.

 ♦ Nu utilizaţi mopul împreună cu substanţe chimice de 
curăţat. Pentru îndepărtarea petelor persistente de pe 
vinilin sau de pe linoleum, puteţi să le trataţi anterior cu 
apă şi detergent delicat înainte de a utiliza mopul cu abur.

Curăţarea cu abur
 ♦ Aşezaţi o lavetă de curăţare (6) pe podea cu partea cu 

scai orientată în sus.
 ♦ Apăsaţi uşor mopul în jos peste laveta de curăţat (6).
 ♦ Conectaţi mopul cu abur la o priză.
 ♦ Apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE (1). Durează 

aproximativ 15 secunde până când mopul se încălzeşte.
 ♦ Apăsaţi butonul de producere a aburului (2). După câteva 

secunde, aburul va începe să iasă prin capul pentru abur.
Notă! Atunci când este umplut pentru prima dată sau când 
rămâne fără apă, poate dura până la 45 de secunde pentru ca 
aburul să fie produs.

 ♦ Durează doar câteva secunde ca aburul să pătrundă în 
laveta de curăţat. Mopul va aluneca uşor pe suprafaţa ce 
urmează a fi igienizată/curăţată.

 ♦ Acţionaţi uşor mopul înainte şi înapoi pe suprafaţă pentru 
a curăţa bine fiecare porţiune.

 ♦ După ce aţi terminat de utilizat mopul, readuceţi mânerul 
(4) în poziţie verticală, asigurându-vă că rămâne în 
această poziţie şi opriţi-l. Aşteptaţi până când mopul cu 
abur se răceşte (aproximativ cinci minute).

Atenţie! Este important să monitorizaţi nivelul de apă din 
rezervor (3). Pentru a reumple rezervorul şi a continua 
igienizarea/curăţarea, aduceţi mopul în poziţie verticală, 
asigurându-vă că mânerul nu poate fi acţionat şi opriţi mopul. 
Scoateţi unitatea din priza de perete, scoateţi şi umpleţi 
rezervorul de apă (3).
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc, pe niciun 
fel de suprafaţă, pentru nicio perioadă de timp. Atunci când 
nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu mânerul (4) în 
poziţie verticală şi asiguraţi-vă că acesta este oprit.

După utilizare (Fig. E)
 ♦ Opriţi mopul. Opriţi butonul de producere a aburului (2) şi 

apoi apăsaţi butonul de pornire/oprire (1).
 ♦ Aşteptaţi până când mopul cu abur se răceşte.
 ♦ Scoateţi mopul din priză.
 ♦ Goliţi rezervorul de apă.
 ♦ Scoateţi laveta de curăţat (6) şi spălaţi-o pentru a fi gata 

pentru utilizarea următoare.
 ♦ Prindeţi cablul de alimentare în jurul cârligelor de prindere 

(7 şi 8)
 ♦ Suplimentar, există un suport de agăţare (10) încorporat 

în mâner (9) care vă va permite să atârnaţi mopul 
de un cârlig corespunzător pe perete. Asiguraţi-vă 
întotdeauna că acel cârlig de perete poate susţine în 
siguranţă greutatea mopului.

Specificaţii tehnice
FSM1605(R) 
(Tip 1)

FSM1615 
(Tip 1)

Tensiune Vc.a. 230 230
Porturi W 1300 1300
Capacitate rezervor ml 350 350
Greutate kg 2,7 3,1
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Depanarea
Dacă maşina dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, 
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se 
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii 
BLACK+DECKER local.

Problemă Pas Soluţie posibilă
Mopul cu abur nu porneşte 1. Asiguraţi-vă că unitatea nu este 

scoasă din priză.
2. Verificaţi dacă unitatea 

este pornită cu ajutorul 
întrerupătorului de pornire/
oprire (1)

3. Verificaţi siguranţa din ştecher.
Mopul cu abur nu produce 
abur

4. Verificaţi dacă rezervorul de apă 
(3) este plin şi montat corect.
NOTĂ: Atunci când este umplut 
pentru prima dată sau când 
rămâne fără apă, poate dura 
până la 45 de secunde pentru 
ca aburul să fie produs.

5. Verificaţi dacă butonul de 
producere a aburului se află în 
poziţia Pornit.

Mopul cu abur nu mai 
produce abur în timpul 
utilizării

6. Verificaţi paşii 1, apoi 2, apoi 3.

Mopul cu abur produce prea 
puţin abur în timpul utilizării

7. Verificaţi paşii 4, apoi 2, apoi 3

Mopul cu abur produce prea 
puţin abur în timpul utilizării

8. Verificaţi pasul 4

De unde pot obţine mai multe 
informaţii/accesorii pentru 
mopul cu abur

9. Consultaţi capitolul 
Asamblarea din acest manual 
pentru montarea corectă 
a componentelor şi accesoriilor.
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669


