
DŮLEŽITÉ
Před zahájením používání  spotřebiče si pozorně přeč-
těte tento návod.  
Pouze tak je možné dosáhnout optimálních výsledků a
maximální bezpečnosti při použití. 
Tento návod dobře uschovejte, aby bylo možné podle
potřeby do něj nahlédnout.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pozorně si přečtěte následující instrukce!
• Před používáním ověřte, zda se napětí v přívodní síti

shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče.
Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do prou-
dové zásuvky s minimálním zatížením 10A a jsou opa-
třené účinným uzemněním.

• V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou nav-
zájem kompatibilní, nechejte zásuvku vyměnit kvalifiko-
vaným elektrikářem za jiný vhodný typ.

• Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena
pouze v případě, pokud je spotřebič správným způso-
bem napojen na účinný systém uzemnění v souladu s
platnými bezpečnostními předpisy pro elektrickou
bezpečnost.  Výrobce nemůže nést zodpovědnost za pří-
padné škody způsobené chybějícím uzemněním rozvo-
du.  V případě pochybností se obra�te na kvalifikované-
ho odborníka. 

• Jakmile je žehlička připojená na přívod elektrické ener-
gie, uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru.

• Nenechávejte spotřebič, který obsahuje vodu, v prostře-
dí, kde teplota je nižší nebo se rovná 0°C.

• Po vybalení spotřebiče zkontrolujte jeho neporušený
stav.  V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a
obra�te se na kvalifikované odborníky.  

• Obalové materiály(PVC sáčky, polystyrén atd.), ve kte-
rých je výrobek zabalený, nesmí být ponechány v dosa-
hu dětí. Mohou být zdrojem nebezpečí.
Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek
a/nebo prodlužovacích šňůr. 

• Pokud je přesto jejich použití nezbytné, používejte výluč-
ně jednoduché nebo vícecestné adaptéry a prodlužovací
šňůry, které jsou ve shodě s platnými bezpečnostními
normami a dbejte přitom, aby nebyl překročen limit
výkonu, který je vyznačen na adaptéru.

• Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácno-
stech. 

• Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nepří-
pustné, to znamená nebezpečné.

• Zahřívání nebo ochlazování bojleru může být provázeno
zvuky, které jsou způsobeny běžnou roztažností kovu
použitého pro výrobu spotřebiče.

• Výrobce nemůže být zodpovědný za  případné škody
způsobené nepřípustným, chybným a nerozumným
použitím a za následky oprav prováděných nekvalifiko-
vanými osobami. 

• V případě že dojde k poškození DVÍŘEK nádržky, je
třeba je vyměnit za originální náhradní díl.  

• Případné opravy a  výměny poškozené  přívodní šňůry
smí být prováděny pouze v autorizovaných servisních
střediscích, aby byla zachována jeho výkonnost a byla
zaručena platnost podmínek záruky.  
Ze stejných důvodů doporučujeme používat pouze origi-
nální náhradní díly.

• Používejte pouze a VÝHRADNĚ opěrku žehličky, která je
ve výbavě, v případě jejího poškození použijte pouze
originální náhradní díl.

• POZOR!!
Pro případ poruchy je přístroj vybaven bezpečnostním
ventilem, který vypustí páru na dno jednotky

• Uslyšíte hlasité hvízdání způsobené otevřením ventilu.  
• V tomto případě spotřebič okamžitě vypněte, vytáhněte

přívodní šňůru ze zásuvky a obra�te se na autorizované
servisní středisko výrobce. Nepoužívejte žehlicí systém
nasucho bez bojleru  !!

• Provozování jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžadu-
je dodržování několika základních pravidel.

PŘEDEVŠÍM:
• Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce

či nohy. Neponořujte spotřebič do vody. 
• Nepoužívejte spotřebič v místnostech určených ke koupání. 
• Netahejte za přívodní šňůru, nedotýkejte se spotřebiče,

pokud máte mokré nebo vlhké ruce či nohy.
• Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s ome-

zenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnost-
mi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud
nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která
je zodpovědná za jejich zdraví.
Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si nehrály s přístrojem.

• Nenechávejte spotřebič bez dozoru a zbytečně zapnutý,
může se stát zdrojem nebezpečí.  

• POZOR : spojovací hadice mezi žehličkou a bojlerem se
může silně zahřívat. 

• Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby je třeba
vytáhnout zástrčku z proudové zásuvky.

• Před zahájením čištění boleru zkontrolujte, zda je přístroj
chladný (min. 2 hodiny), abyste zabránili nebezpečí popále-
ní. Během použití nesmí být otevřená zátka.

• V případě poruchy a/nebo závady chodu spotřebič vypně-
te a nesnažte se ho opravovat. 

• Pro případné opravy je třeba kontaktujte výhradně autorizo-
vaná servisní střediska výrobce a požadujte použití pouze
originálních náhradních dílů.
Nedodržení výše popsaných pravidel může ohrozit bez-
pečnost spotřebiče  

• Pokud se rozhodnete definitivně spotřebič vyřadit, nejprve
vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky a pak odřízněte pří-
vodní šňůru, aby byl spotřebič dále nepoužitelný.

• Výměnu přívodní šňůry u tohoto spotřebiče nesmí provádět
uživatel. 
V případě, že dojde k poškození přívodní šňůry, smí její
výměnu provádět  pouze odborníci ze servisních  středisek
autorizovaných výrobcem.

• Před doléváním vody je třeba žehlící systém vypnout pomocí
vypínače (7): nikdy nedoplňujte vodu do spotřebiče přímo z
vodovodního kohoutku. 
Před plněním nádržky vodou odpojte ze spotřebiče přívodní
šňůru. 

• Je naprosto nutné zabránit  kontaktu mezi žehlící plochou
žehličky a elektrickými kabely. 

• V případě, že dojde k zásahu bezpečnostního tepelného
omezovače, spotřebič přestane fungovat. 
Před jeho opětným použitím je třeba svěřit spotřebič kvalifi-
kovanému odborníkovi. 

• Zabránit aby proud páry směřoval proti osobám, je to
nebezpečné..

• Nežehlete příliš vlhké tkaniny. 
• Po ukončení žehlení je třeba před jejím uložením nechat

žehlící plochu žehličky vychladnout. 
• NIKDY nepřidávejte do vody v nádržce prostředky proti

skvrnám, přísady nebo vonné esence. 
Došlo by k ohrožení bezpečnosti spotřebiče a nenávratným
škodám na bojleru, který by pak musel být vyměněn.  
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• V případě, že spotřebič není v provozu, vytáhněte přívodní
šňůru ze zásuvky.  Nenechávejte spotřebič zbytečně zap-
nutý.

• Bojler nesmí být během svého provozu přemís�ován. 
• Nepoužívejte žehličku, pokud spadla, pokud jsou na ní vidi-

telné škody nebo dochází k úniku vody.
• V případě, že žehlící systém spadne a dojde ke zjevnému

poškození spotřebiče ( bojleru nebo žehličky ), spotřebič
nesmí být dále používán a je třeba ho nechat zkontrolovat v
odborném servisu.

• Bojler musí být umístěn na rovné ploše s velmi dobrou odol-
ností proti vysokým teplotám.

• Žehlící systém musí být provozován na stabilním žehlícím
prknu. 

• Žehlící systém musí být provozován a uložen na stabilní
ploše.

• Jakmile ukládáte žehličku na opěrku, zkontrolujte, zda je
plocha, na níž je opěrka uložená, dostatečně stabilní.

Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice EHS 89/336 o pot-
lačení elektromagnetického rušení. 

POPIS
1) Jezdec k zablokování tlačítka páry ( pouze u

některých modelů)
2) Tlačítko pro výdej páry
2A)Spouš� pro výdej páry (u některých modelů)
2B) Kolečko pro výdej páry s horním a dolním

spouštěním a na koncový spínač pro nepřetrži-
tý výdej (u některých modelů)

3) Otočný knoflík pro regulaci termostatu žehličky
4) Světelná kontrolka “žehlička nahřátá”
5) Podpěrky pro přívodní šňůru
6) Opěrka žehličky
7) Vypínač on/off
8) Navíječ šňůry (u některých modelů)
9) Uložení podpěrek přívodní šňůry
10)Otočný knoflík pro regulaci páry
11)Světelná kontrolka “chybí voda”
12)Dvířka pro nalévání vody. 
13)Světelná kontrolka “pára připravena”
14)Podložka pro jemné tkaniny  (u některých

modelů)
15)Antical System (systém proti vodnímu kameni)

UŽITEČNÉ RADY
- Sametové, vlněné tkaniny apod. stejně jako

rukavice, tašky atd. mohou získat svůj původní
vzhled a měkkost, pokud je žehličkou pomalu
přejedete z  krátké vzdálenosti  se spuštěnou
funkcí napařování. 

- Aby se zabránilo poškrábání žehlící plochy,
nepřejíždějte žehličkou po zipech, háčcích,
kroužcích apod.. 

- Povrch žehlící plochy je třeba udržovat čistý, k
jejímu čištění stačí přejet studenou plochu
vlhkým hadříkem. 
Spotřebič nesmí být ošetřován odvápňovacími
prostředky.

- Po použití žehličky je třeba před jejím ulože-
ním vždy počkat, až žehlička vychladne. 
Dávejte pozor, aby se horká  žehlička nedotý-
kala nádržky. 

- Uložte spotřebič na suchém místě. 
- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která

zůstala v nádrži.  
Doporučujeme vodu vylít, pokud spotřebič není
delší dobu používán. 

- Rozdělte oděvy k žehlení podle toho, jaká
teplota je třeba k jejich žehlení. Začněte žehle-
ní s tkaninami, které vyžadují nižší teploty.

- Hedvábné tkaniny je třeba žehlit po rubu a
nasucho.

- Tkaniny z vlny, bavlny, z jemného lnu  je možné
žehlit s napařováním po rubu, nebo po líci
překryté  tenkým plátnem, které zabrání “les-
klému” efektu. 
Naškrobené tkaniny vyžadují větší vlhkost. 
Bílé a světlé  tkaniny žehlete po líci, zatímco po
rubu je třeba žehlit tkaniny barevné a vyšívané,
u kterých tak lépe vynikne jejich vzor.  

- Lněné tkaniny je třeba při žehlení hodně
napařovat, tmavé tkaniny žehlete po rubu,
zabráníte tak “lesklému” efektu
Záložky žehlete po líci, aby lépe vynikly. 

- Při každém novém použití (a také při prvním
použití) nebo pokud není pára několik minut
používána, je třeba stisknout tlačítko pro výdej
páry vícekrát za sebou mimo žehlící prkno.  
Tím vypustíte studenou vody z okruhu páry.

- Žehličku je možné během používání odkládat
postavenou ve “vertikální” poloze (obr. 3); je
ale třeba dbát, aby plocha byla rovná, aby
nedošlo k náhodnému pádu žehličky.

- Žehlící systém je opatřen dvěma  podpěrkami
pro přívodní šňůru. 
Před započetím samotného žehlení je vhodné
umístit podpěrky šňůry tak, aby pohyb přívod-
ní hadice  žehličky byl co nejlepší a nepřekážel
při žehlení.

- Pokud jste praváci, vytáhněte levou podpěrku,
nejdříve vytáhněte tahem směrem nahoru
zadní a pak přední  část (obr. 1); pak umístěte
podpěrku do uložení rovnoběžně s druhou
podpěrkou. (obr. 2).

- Pokud jste leváci, je třeba výše popsaný úkon
provést s pravou podpěrkou (obr.3).
Po ukončení žehlení uložte podpěrku do
původní polohy provedením úkonu v opačném
sledu, to znamená nejprve zasuňte přední a
pak zadní část.  
Pozor: během žehlení se může podpěrka,
která zůstala zasunutá uvnitř jednotky silně
zahřívat. Nedotýkejte se jí!
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NÁVOD K POUÎITÍ
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
Před započetím žehlení s napařováním je třeba
ověřit, zda je tkanina vhodná pro tento typ  žehle-
ní. 
Spotřebič funguje na normální  vodu z kohoutku. 
Pokud je používána nadměrně tvrdá voda (tvrdost
vyšší než 27°F), doporučujeme používat demine-
ralizovanou vodu naředěnou na 50% vodou z
kohoutku.
Nepoužívejte chemické přísady nebo čistící pro-
středky (např. parfémovanou vodu, esence,
odvápňovací roztoky apod.) nebo minerální vodu. 
Naplnění nádržky a připojení ke zdroji elektřiny 
Přesvědčete se, zda je zástrčka přívodní šňůry
vytažená ze zásuvky v domácí síti. 
Před započetím žehlení vždy dolijte vodu do
nádrže. 

Zdvihněte dvířka (12) pomocí příslušného jazýčku.
Nyní c vodu, až dokud není vidět voda v oblasti pro
nalévání vody (obr. 7).
Při každém zapnutí vašeho žehlicího  systému vždy
v vodu, a to i v případě, kdy se rozhodnete žehlit
nasucho. 
Tímto prodloužíte životnost vašeho žehlícího systé-
mu a poté, co byl dosaženo pracovního tlaku (asi 2
minuty), se odpory rozpojí a ušetříte tak elektrickou
energii.
Nyní zasuňte zástrčku do proudové zásuvky. 

Provoz
Stisknutím  vypínače ON/OFF (7) a zapněte bojler;
rozsvítí se světelná kontrolka “pára připravena”
(13) a světelná kontrolka “žehlička nahřátá” (4).
POZN.: Při prvním uvedení do provozu může ze
žehličky po několik minut vycházet kouř a pach,
který je způsoben zahříváním a následným
vysušením tmelů použitých při montáži bojleru  a
žehličky. 
Doporučujeme místnost vyvětrat.
Je rovněž běžné slyšet hluk čerpadla, které pum-

puje vodu do bojleru. 
Nastavte regulační knoflík termostatu žehličky (3)
do polohy označené na obrázku podle typu tka-
niny, kterou chcete žehlit (obr. 5). 
Vyčkejte až kontrolky  “pára připravena” (13) a
“žehlička nahřátá” (4) zhasnou a pak začněte s
žehlením.
POZN.: obě dvě kontrolky se během žehlení
zapínají a vypínají podle toho, jaké teploty dosa-
huje bojler a žehlička. 
Tento jev patří k normálnímu chodu spotřebiče a
není třeba se jím zabývat. 
Během žehlení s napařováním je běžné slyšet
zvuk zapínání a vypínaní čerpadla, které pumpu-
je vodu.
Příčinou je čerpání vody z nádržky do bojleru. 
Tento jev patří k normálnímu chodu  spotřebiče a
není třeba se jím zabývat.

Regulační knoflík (10) umožňuje zvyšovat a snižo-
vat množství páry.
POZN. Při zapínání je vhodné nechat regulační
knoflík na pozici maximálního výdeje páry. 
Výdej páry u modelů s profesionální žehličkou 
K zapojení výdeje páry je třeba stisknout tlačítko
páry  (2) umístěné na žehličce.
POZN. Z důvodu větší praktičnosti je u modelů, které
jsou opatřeny tlačítkem (2) a spouští (2A) možné zvo-
lit, zda použít horní tlačítko nebo spodní spouš� a
naopak. 
U některých modelů se  žehličkou “profesionálního”
typu  je instalován jezdec (1), kterým je možné spustit
nepřetržitý výdej páry,  jezdec mechanicky stláčí
tlačítko páry a není nutné provádět tento úkon
manuálně. 
Pro zapojení jezdce stačí posunout ho dozadu a pak
stisknout tlačítko (2). 
Pro odblokování tlačítka je třeba posunout jezdec
vpřed.
Výdej páry u modelů žehličky pro domácnost
K zapojení výdeje páry je třeba otočit kolečkem
(2B) dopředu, toto kolečko je možné nastavit i ze
spodní strany držadla (obr. 8).
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Pro nepřetržitý výdej páry otočte  kolečkem dopře-
du až do jeho zablokování .
Použití příslušenství ( pouze u některých
modelů)
Podložka zajistí optimální výsledky při žehlení tma-
vých tkanin, které mají tendenci se lesknout, a
syntetických tkanin, které mají tendenci se přichytá-
vat na žehličku: podložka se nesmí používat k žeh-
lení mohéru , kašmíru, sametu nebo angorské vlny
(tyto materiály je třeba žehlit na dálku).
Při použití podložky zasuňte špici žehličky do
přední části  podložky a držte  přitom zadní část

žehličky zvednutou (obr. 9); pak žehličku položte a
zablokujte podložku zatažením za jazýček a
zahákněte pružinu na zadní část žehličky (obr.
10). 
Takto je podložka připravena.
Používejte podložku s žehlící plochou zahřátou na
nízkou teplotu, nastavte  teplotu žehlící plochy
otočením knoflíku do nižší polohy než 3 puntíky
(obr. 5). Nikdy nepoužívejte podložku při maxi-
mální teplotě. 
Po ukončení  žehlení vždy sundejte podložku,
zatáhněte za jazýček, zvedněte zadní část žeh-
ličky a podložku vyvlékněte.  
Pozor na popálení.

Dolévání vody do nádrže 
Chybějící voda v bojleru je signalizována přísluš-
nou světelnou kontrolkou (11), při jejím rozsvícení
se doporučuje co nejdříve doplnit hladinu vody v

nádrži (max. 2 minuty) stejným způsobem jako při
prvním naplnění. 
Dolévání vody vám umožní pokračovat v žehlení
bez přerušení. 
Pokud je dolévání provedeno se zpožděním (více
než 2 minuty) přestane systém vyvíjet páru a po
dolití vody do nádrže začne spotřebič fungovat
jako při prvním použití. 
To znamená, že pára bude připravena během 5
minut: během těchto 5 minut je slyšet zvuk čerpad-
la, které 4 nebo 5 krát čerpá vodu po dobu cca 30
vteřin. 
Pak se bojler stabilizuje, začne správně fungovat  a
občas napumpuje vodu. 
Pokud se rozsvítí  světelná kontrolka chybějící
vody (11) nedoporučujeme  pokračovat v žehlení
s napařováním a nechat čerpadlo vibrovat. 
Takovýto způsob použití by mohl časem nená-
vratně poškodit vnitřní součásti. 
• Jakmile je voda v nádrži vypotřebovaná, zvýši

se hlučnost čerpadla. 
Tento jev patří k normálnímu chodu spotřebiče
a není třeba se obávat, ale je třeba doplnit
vodu do nádrže  výše popsaným způsobem. 

• Nikdy nenechávejte dvířka pro dolévání vody
(12) otevřená:
Po doplnění  hladiny vody do bojleru vody je
vhodné je uzavřít a zabránit tak jejich poško-
zení plochou  žehličky.
Po dokončení žehlení je vhodné uložit žehlicí
systém s dobře uzavřenými dvířky tak, aby se
zabránilo padání prachu nebo cizích předmě-
tů dovnitř nádrže, mohlo by docházet k záva-
dám v chodu  čerpadla. 

ÎEHLENÍ NA SUCHO
Zasuňte zástrčku do proudové zásuvky.
Stisknutím vypínače (7) zapněte spotřebič: rozsvítí
se světelné kontrolky (4) a (13).
Otočte regulačním kolečkem termostatu žehličky
(3) do polohy podle typu žehlené tkaniny (obr; 5).
Při způsobu žehlení nasucho nemanipulujte ovla-
dačem páry (2 nebo 2B).
Pozn. Jakmile žehlička dosáhne požadované
teploty,  světelná kontrolka (4)  zhasne.

NA ZÁVĚR ŽEHLENÍ 
Vyčkejte až spotřebič vychladne a pak nastavte
opěrku  žehličky do počáteční polohy.  
Je třeba dávat pozor, aby se horká  žehlička nedo-
týkala nádrže. 
U některých modelů je  namontován navíječ šňůry. 
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ČIŠTĚNÍ BOJLERU
Optimální funkce v čase dosáhnete, pokud budete
bojler vyplachovat po každém desátém použití
vodou následujícím způsobem:
• vypotřebujte vodu z vnitřní nádržky žehlicího

systému: používejte páru až do rozsvícení kon-
trolky chybějící vody (11);

• vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku z proudo-
vé zásuvky;

• vyčkejte nejméně 2 hodiny od vypnutí přístro-
je, aby se přístroj úplně ochladil;

• uložte přístroj do umývadla, zkontrolujte, zda je
žehlička uložena na stabilní ploše a ne v umý-
vadle;

• sejměte ochran-
nou pryžovou
zátku (15)

• pomocí mince
o d š r o u b u j t e
zátku (obr. 6)

• pomocí karafy
naplňte bojler ¼
litrem vody;
dejte pozor, aby-
ste nenalili vodu do otvorů na dně zařízení;

• znovu zašroubujte zátku, převra�te přístroj a
zatřepte tělesem po dobu 15/20 sekund;

• otočte přístroj, odšroubujte zátku a zcela
vyprázdněte bojler;

• opakujte nejméně ještě jednou tuto operaci,
pak dobře zašroubujte pomocí mince zátku a
nasa	te ochrannou pryžovou zátku (15).
Zkontrolujte, zda je zátka správně zašroubo-
vaná!

POZN.: Vždy nasa	te pryžovou zátku, přístroj
nesmí nikdy fungovat bez této zátky. Nikdy
nepoužívejte odvápňovací prostředky nebo
čistící prostředky pro vyplachování boleru, ale
používejte pouze vodu z kohoutku: nevkládej-
te přístroj pod tekoucí vodu, voda by se mohla
dostat do otvorů.

Po této operaci doporučujeme nechat přístroj
vypnutý po dobu 24 hodin, aby se vypařila voda,
která zůstala uvnitř jednotky.

Informace pro správném se‰rotování  v˘robku ve smyslu
Evropské Smûrnice 2002/96

Po ukonãení doby své Ïivotnosti nesmí b˘t
v˘robek odklizen spoleãnû s domácím odpa-
dem. Je tfieba zabezpeãit jeho odevzdání na
specializovaná místa sbûru tfiídûného odpa-
du, zfiizovan˘ch mûstskou správou anebo
prodejcem, kter˘ zabezpeãuje tuto
sluÏbu.Oddûlené se‰rotování elektrospotfie-
biãÛ je zárukou  prevence negativních vlivÛ
na Ïivotní prostfiedí a na zdraví, které zpÛ-

sobuje nevhodné nakládání, umoÏÀuje recyklaci jednotliv˘ch
materiálÛ a tím i v˘znamnou úsporu energií a surovin. Pro úãely
zdÛraznûní povinnosti tfiídûného sbûru odpadu elektrospotfie-
biãÛ  je na v˘robku za‰krtnut˘ pfiíslu‰n˘ symbol pro  sbûr  tfií-
dûného odpadu.

Vyhrazujeme si možnost změn

58

6


