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WA˚NE
Przed u˝yciem nale˝y zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi.
Tylko w ten sposób mo˝na osiàgnàç najlepsze rezultaty
i zagwarantowaç maksymalne bezpieczeƒstwo u˝ytko-
wania.
Instrukcj´ starannie przechowywaç do  konsultacji  w
przysz∏oÊci.

WA˚NE INFORMACJE DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
Nale˝y uwa˝nie przeczytaç  poni˝sze instrukcje!
• Przed u˝yciem   sprawdziç czy wartoÊç napi´cia w sieci

odpowiada wartoÊci  podanej na tabliczce z danymi
urzàdzenia

• Pod∏àczaç urzàdzenie tylko do instalacji elektrycznej  i do
gniazdek zasilajàcych o minimalnym pràdzie znamio-
nowym 10A i wyposa˝onych w skuteczne uziemienie.

• W przypadku niezgodnoÊci  mi´dzy gniazdkiem a
wtyczkà urzàdzenia  zwróciç si´ o wymian´ gniazdka na
odpowiedni typ do wykwalifikowanego personelu.

• Ochrona przeciwpora˝eniowa niniejszego urzàdzenia
jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy jest ono  pra-
wid∏owo pod∏àczone do skutecznej instalacji uziemienia
w sposób przewidziany w obowiàzujàcych normach och-
rony przeciwpora˝eniowej. Producent nie  ponosi odpo-
wiedzialnoÊci za ewentualne szkody  powsta∏e wskutek
braku uziemienia. W razie wàtpliwoÊci nale˝y  zwróciç
si´  do osoby wykwalifikowanej.

• Nie  zostawiaç ˝elazka bez nadzoru, je˝eli jest
pod∏àczone do sieci elektrycznej.

• U�ytkownik nie powinien zostawiać �elazka bez nadzo-
ru, je�eli jest podłączone do sieci elektrycznej.

• Nie  zostawiaç urzàdzenia z wodà,   je˝eli temperatura
powietrza jest równa lub ni˝sza od 0°C.

• Po  zdj´ciu opakowania,  upewniç si´ czy urzàdzenie jest
w nienaruszonym stanie.  W razie jakichkolwiek wàtpli-
woÊci, nie nale˝y go u˝ywaç  i  zwróciç si´  do osoby
wykwalifikowanej. 

• Elementów opakowania (torebki plastikowe, styropian,
itp.) nie zostawiaç w zasi´gu  dzieci, poniewa˝ sà
potencjalnym êród∏em niebezpieczeƒstwa.

• Odradza si´ u˝ywanie adapterów,  gniazdek wie-
lowtyczkowych i/lub przed∏u˝aczy.
JeÊli ich u˝ycie  jest niezb´dne, nale˝y stosowaç wy∏àcz-
nie adaptery proste lub  wielowtyczkowe  i przed∏u˝acze
zgodne z obowiàzujàcymi normami bezpieczeƒstwa
zwracajàc jednak uwag´, by nie   przekroczyç  maksy-
malnej mocy wskazanej na adapterach.

• Niniejsze urzàdzenie  przeznaczone jest wy∏àcznie do
u˝ytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urzàd-
zenia uwa˝a si´  za niew∏aÊciwe i wobec tego niebez-
pieczne. 

• W momencie nagrzewania i ch∏odzenia  bojlera mo˝e
powstaç ha∏as na skutek normalnej rozszerzalnoÊci meta-
lu, z którego jest on  wykonany.

• Producent nie  ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne
szkody powsta∏e wskutek niew∏aÊciwego, b∏´dnego  i
nieracjonalnego u˝ytkowania lub napraw wykonanych
przez osoby niewykwalifikowane.

• W przypadku uszkodzenia klapy zbiornika, nale˝y go
zastàpiç  oryginalnà  cz´Êcià.

• W razie koniecznoÊci wykonania napraw i wymiany
zniszczonego kabla zasilajàcego, nale˝y  si´ zwróciç do
autoryzowanego  Serwisu Technicznego, aby zachowaç
skutecznoÊç dzia∏ania urzàdzenia i wa˝noÊç gwarancji
Z tych samych powodów zaleca si´ u˝ywniea zawsze

oryginalnych cz´Êci zamiennych.
• Stosowaç WY¸ÑCZNIE stojak na ˝elazko dostarczany

wraz z urzàdzeniem; w przypadku uszkodzenia nale˝y
stosowaç wy∏àcznie oryginalnà cz´Êç zamiennà.

• UWAGA !!
Na  wypadek  nieprawid∏owego dzia∏ania, urzàdzenie
wyposa˝one jest w  zawór bezpieczeƒstwa, który spuszc-
za par´ poni˝ej sterownika.
Oprócz tego, pojawia si´ silny gwizd spowodowany
otwarciem zaworu.
W takim przypadku, nale˝y natychmiast wy∏àczyç urzàd-
zenie, wyciàgnàç wtyczk´ i  zwróciç si´  do autoryzo-
wanych  Serwisów Technicznych. Nie  u˝ywaç systemu
prasowania na sucho bez  bojlera!!

U˝ywanie  urzàdzeƒ elektrycznych wymaga  przestrzegania
pewnych  podstawowych zasad.
W SZCZEGÓLNOÂCI:
• Nie  dotykaç urzàdzenia wilgotnymi lub mokrymi r´kami

lub stopami. Nie zanurzaç urzàdzenia w wodzie.
• Nie u˝ywaç urzàdzenia w pomieszczeniach przystoso-

wanych do kàpieli.
• Nie  pociàgaç za kabel zasilajàcy lub za urzàdzenie

mokrymi lub wilgotnymi r´kami lub stopami.
• Nie nale˝y pozwoliç na korzystanie z urzàdzenia przez

osoby (w tym równie˝ dzieci) o ograniczonych mo˝liwoÊ-
ciach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba ˝e sà
one nadzorowane i pouczone przez osob´, która jest za
nie odpowiedzialna.  Pilnowaç, by dzieci nie bawi∏y si´
urzàdzeniem.

• Nie zostawiaç niepotrzebnie w∏àczonego urzàdzenia
bez dozoru, poniewa˝ mo˝e staç si´ êród∏em niebez-
pieczeƒstwa.

• UWAGA: przewód ∏àczàcy ˝elazko i bojler mo˝e si´
nagrzewaç. 

• Przed wykonaniem  jakichkolwiek czynnoÊci  czyszczenia
lub  konserwacji, nale˝y od∏àczyç urzàdzenie od zasila-
nia wyciàgajàc wtyczk´ z gniazdka.  

• Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczenia,
nale�y się upewnić czy urządzenie ostygło (co najmniej
2 godziny). Aby zapobiec niebezpieczeństwu oparzenia,
nie nale�y otwierać zatyczki w czasie u�ywania �elaz-
ka.

• W przypadku  awarii i/lub nieprawid∏owego  dzia∏ania
urzàdzenia, nale˝y je wy∏àczyç i nie podejmowaç si´
w∏asnor´cznych napraw. W celu ewentualnych napraw
nale˝y zwracaç si´ wy∏àcznie do autoryzowanego przez
producenta  Serwisu Technicznego i  ˝àdaç  zastosowa-
nia oryginalnych cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie
powy˝szych zasad mo˝e mieç negatywny wp∏yw na bez-
pieczeƒstwo urzàdzenia. 

• W przypadku podj´cia decyzji o nieu˝ywaniu urzadze-
nia, po wyj´ciu  wtyczki z gniazdka zasilajàcego, zaleca
si´ odci´cie kabla zasilajàcego, aby nie nadawa∏o si´ do
u˝ycia.

• U˝ytkownik nie powinien wymieniaç kabla zasilajàcego
urzàdzenia. W przypadku uszkodzenia kabla w celu
jego wymiany nale˝y si´ zwracaç wy∏àcznie do serwisu
technicznego autoryzowanego przez producenta. 

• Aby dodaç wody, nale˝y wy∏àczyç system prasowania
za pomocà wy∏àcznika (7): nigdy nie umieszczaç urzàd-
zenia pod kranem w celu dolania wody. Przed napełnie-
niem zbiornika wodą wtyczkę kabla zasilającego nale�y
wyjąć z gniazdka.

• Nie wolno absolutnie dopuÊciç do zetkni´cia si´ kabli
elektrycznych ze stopà ˝elazka.
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• W przypadku w∏àczenia si´ czujnika temperatury, urzàd-
zenie  przestanie dzia∏aç.  W celu ponownego u˝ycia,
nale˝y zanieÊç urzàdzenie   do wykwalifikowanej osoby.

• Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie kierowaç strumienia
pary na osoby.

• Nie prasowaç zbyt mokrych tkanin.
• Po zakoƒczeniu prasowania,  przed odstawieniem

urzàdzenia odczekaç, a˝ stopa ˝elazka wystygnie. 
NIGDY nie mieszaç wody w zbiorniku 5 z odplamiacza-
mi, dodatkami lub substancjami zapachowymi.
Mog∏oby to mieç negatywny wp∏yw na bezpieczeƒstwo
urzàdzenia i  mog∏oby spowodowaç  nieodwracalne usz-
kodzenie bojlera , który nale˝a∏oby wobec tego wymie-
niç.

• Od∏àczyç wtyczk´ od sieci zasilajàcej w przypadku
nieu˝ywania urzàdzenia.
Nie  zostawiaç niepotrzebnie w∏àczonego urzàdzenia.

• Bojlera nie  nale˝y przesuwaç w trakcie prasowania.
• �elazka nie nale�y u�ywać, je�eli spadło z wysokości i

je�eli widoczne są uszkodzenia lub występują wycieki.
• W razie upadku systemu prasowania, które spowodo-

wa∏o widoczne p´kni´cia urzàdzenia (bojlera lub  ˝elaz-
ka), nie nale˝y  go u˝ywaç, lecz zanieÊç do  wykwalifi-
kowanego serwisu technincznego.

• Bojler  nale˝y  ustawiç na p∏askiej powierzchni szczegól-
nie odpornej na dzia∏anie wysokich temperatur.

• System prasowania nale�y u�ywać i odstawiać na stabilną
powierzchnię.

• Przy odstawianiu �elazka na stojak nale�y się upewnić czy
powierzchnia, na której znajduje się stojak, jest stabilna. 

Niniejsze urzàdzenie spe∏nia wymogi dyrektywy 89/336/EWG
dotyczàcej t∏umienia  zak∏óceƒ radiowych.

OPIS
1) Suwak  blokujàcy przycisk pary (w niektórych

modelach)
2) Przycisk wyrzutu strumienia pary
2A)Prze∏àcznik spustu strumienia pary (w niek-

tórych modelach)
2B) Pokr´t∏o wyrzutu strumienia pary: z góry, z do∏u

i blokada przycisku w przypadku ciàg∏ego
wyrzutu pary (w niektórych modelach)

3) Pokr´t∏o regulacji termostatu ˝elazka
4) Lampka kontrolna „˝elazko goràce”
5)  Drà˝ki podtrzymujàce kabel 
6) Stojak na ˝elazko
7) Wy∏àcznik ON/OFF
8) Miejsce na zwini´cie kabla (niektóre modele)
9) Siedziska drà˝ków podtrzymujàcych kabel
10)Pokr´t∏o regulacji pary
11) Lampka kontrolna "brak wody"
12)Otwór do wlewania wody
13) Lampka kontrolna „para gotowa”
14)Stopa do prasowania delikatnych ubraƒ (niek-

tóre modele)
15)Antical System (system antywapienny)

U˚YTECZNE  WSKAZÓWKI
- Ubrania z aksamitu, lnu, itd. , a tak˝e r´kawicz-

ki, torebki, itp. mogà odzyskaç swój oryginalny
wyglàd i mi´kkoÊç po przesuni´ciu nad nimi
˝elazka w ma∏ej odleg∏oÊci i z w∏àczonà parà.

- Nie stawiaç ani nie u˝ywaç ˝elazka na zam-
kach, zapi´ciach,  kó∏kach, itp., aby nie pory-
sowaç stopy ˝elazka.

- Powierzchni´ stopy ˝elazka nale˝y utrzymywaç
w czystoÊci: w tym celu, wystarczy przemyç wil-
gotnà szmatkà zimnà powierzchni´ stopy.
Nie u˝ywaç Êrodków odwapniajàcych.

- Po u˝yciu, przed odstawieniem ˝elazka,  zaws-
ze poczekaç, a˝  wystygnie.
Uwa˝aç, by goràce ˝elazko nie dotyka∏o zbior-
nika.

-  ˚elazko odstawiaç w suche miejsce.
- Po ukoƒczeniu prasowania nie jest konieczne

wylanie pozosta∏ej wody ze zbiornika.
Zaleca si´ jednak wylanie wody, je˝eli urzàd-
zanie nie b´dzie u˝ywane przez d∏u˝szy okres
czasu.

- Podzieliç ubrania  wed∏ug wymaganej tempe-
ratury prasowania, zaczynajàc od tych, które
wymagajà  najni˝szej temperatury.

- Tkaniny z jedwabiu prasuje si´ na sucho na
lewej stronie.

- Tkaniny we∏niane, bawe∏niane, z czystego lnu
prasuje si´ z u˝yciem pary na lewej stronie lub
na prawej stronie przez delikatnà szmatk´, aby
uniknàç efektu b∏yszczenia.
Tkaniny wykrochmalone wymagajà du˝ej wil-
gotnoÊci.
Tkaniny bia∏e i w jasnych kolorach nale˝y pra-
sowaç na prawej stronie, tkaniny ciemne i
koronki na lewej stronie , ˝eby je uwypukliç.

- Tkaniny lniane prasuje si´ z u˝yciem du˝ej iloÊ-
ci pary , ciemne na lewej stronie, aby uniknàç
efektu b∏yszczenia.
Na prawej stronie nale˝y prasowaç klapy, aby
je uwydatniç.

- Przy ka˝dym ponownym  u˝yciu ˝elazka ( i
przy pierwszym u˝yciu )  lub je˝eli para nie
by∏a u˝ywana przez kilka minut, nale˝y kilka-
krotnie nacisnàç przycisk wyrzutu pary kierujàc
strumieƒ na desk´ do prasowania.
W ten sposób z przewodu pary zostanie
usuni´ta zimna woda. 

- W trakcie prasowania ˝elazko mo˝na stawiaç
w pozycji pionowej (rys. 3); nale˝y jednak
zwracaç uwag´, by powierzchnia by∏o p∏aska
w celu unikni´cia przypadkowego upadku
˝elazka z wysokoÊci. 

- System prasowania wyposa˝ony jest w dwa
drà˝ki podtrzymujàce kabel.
Przed rozpocz´ciem prasowania zaleca si´
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za∏o˝enie drà˝ka podtrzymujàcego kabel, aby
zoptymalizowaç przesuwanie kabla zasilajàce-
go ˝elazko i by proces prasowania przebiega∏
bez przeszkód. 
W przypadku osób prawor´cznych, wyjàç lewy
drà˝ek pociàgajàc w gór´ najpierw tylnà, a
nast´pnie przednià cz´Êç (rys. 1). Na koniec,
umieÊciç drà˝ek w jego siedzisku równolegle do
drugiego drà˝ka (rys. 2). 
Natomiast w przypadku osób lewor´cznych,
wykonaç powy˝szà czynnoÊç z prawym
drà˝kiem (rys. 3). 
W celu zdj´cia drà˝ka po zakoƒczeniu praso-
wania wykonaç powy˝szà czynnoÊç w odwrot-
nej kolejnoÊci, czyli w∏o˝yç najpierw przednià,
a nast´pnie tylnà cz´Êç. 

Uwaga: w czasie prasowania drà˝ek przymoco-
wany do podstawy sterownika mo˝e si´ nagrze-
waç. Nie nale˝y go dotykaç!

INSTRUKCJA OBS¸UGI
PRASOWANIE Z U˚YCIEM PARY
Przed rozpocz´ciem prasowania z u˝yciem pary
nale˝y sprawdziç czy mo˝na  w ten sposób praso-
waç wybranà tkanin´.
Urzàdzenie dzia∏a z u˝yciem wody z kranu.
W przypadku wody o du˝ej zawartoÊci wapnia
(twardoÊç powy˝ej 27°F) sugeruje si´ u˝ycie 50%
wody demineralizowanej i 50% wody z kranu.
Nie stosowaç substancji chemicznych, detergentów
(np. wody perfumowanej, esencji, roztworów
odwapniajàcych, itp.) ani wody mineralnej.
Nape∏nianie zbiornika i pod∏àczenie do sieci
elektrycznej
Nale˝y  si´ upewniç czy wtyczka kabla zasilajàce-
go jest wyj´ta z gniazdka  domowej sieci elektrycz-
nej. Przed rozpocz´ciem prasowania nale˝y zaws-
ze dolaç wody do zbiornika. 
PodnieÊç klap´ (12) przy pomocy odpowiedniej
∏opatki. Nast´pnie wlewaç wod´, dopóki nie
b´dzie widoczna w strefie wlewu wody (rys. 7). 

Ka˝dorazowo przy w∏àczeniu systemu prasowania
nale˝y zawsze dolaç wody, równie˝ w przypadku

prasowania na sucho. Przyczyni si´ to do
wyd∏u˝enia czasu eksploatacji systemu, a po osià-
gni´ciu ciÊnienia roboczego (oko∏o 2 minuty),
grza∏ka zostanie wy∏àczona, co pozwoli
zaoszcz´dziç energi´ elektrycznà. 
Nast´pnie w∏o˝yç wtyczk´ do gniazdka zasilajàce-
go. 
Dzia∏anie 
Nacisnàç wy∏àcznik ON/OFF (7), aby pod∏àczyç
bojler do zasilania; zapali si´ wówczas lampka
kontrolna „para gotowa” (13)  i lampka kontrolna
„˝elazko goràce” (4).
N.B.: Podczas pierwszego stosowania, z urzàdze-
nia mo˝e przez par´ minut wydobywaç si´  dym i
zapach powsta∏e wskutek  nagrzewania si´ , a
nast´pnie suszenia materia∏ów uszczelniajàcych
zastosowanych przy monta˝u bojlera i ˝elazka.
Zaleca si´ przewietrzenie pomieszczenia.
Ponadto, normalnà rzeczà jest  ha∏as pompy,
która przet∏acza wod´ do  bojlera.
Ustawiç pokr´t∏o regulacji termostatu ˝elazka (3) w
miejscu zaznaczonym na rysunku w zale˝noÊci od
typu prasowanej tkaniny (rys. 5).
Przed rozpocz´ciem prasowania poczekaç, a˝
wy∏àczy si´ lampka kontrolna “para gotowa” (13) i
lampka kontrolna “˝elazko goràce” (4).
UWAGA: obie  lampki kontrolne zapalajà si´ i
wy∏àczajà   w trakcie prasowania w zale˝noÊci od
temperatury bojlera i ˝elazka.
Jest to normalne funkcjonowanie urzàdzenia i nie
nale˝y si´ tym przejmowaç.
W trakcie prasowania z u˝yciem pary zazwyczaj
s∏ychaç ha∏as w∏àczajàcej i wy∏àczajàcej si´
pompy t∏oczàcej wod´.
Jest to spowodowane przep∏ywem wody ze zbior-
nika do  bojlera.
Jest to normalne funkcjonowanie urzàdzenia i nie
nale˝y si´ tym przejmowaç. 
Pokr´t∏o regulacji (10) pozwala na zwi´kszanie lub
zmniejszanie strumienia pary. 
N.B. W trakcie w∏àczania zaleca si´ ustawienie
pokr´t∏a regulacji w pozycji maksymalnego wyrzu-
tu strumienia pary.
Wyrzut pary w modelach  profesjonalnych 
Aby osiàgnàç wyrzut pary, nale˝y nacisnàç
przycisk pary (2) znajdujàcy si´ na ˝elazku.
P.S.  Dla wi´kszej wygody, w modelach  wypo-
sa˝onych w przycisk (2) i prze∏àcznik spustu stru-
mienia pary (2A),  mo˝na  wybraç przycisk górny
zamiast prze∏àcznika dolnego  i odwrotnie.
Niektóre modele “profesjonalne” posiadajà suwak
(1), który umo˝liwia uzyskanie  nieprzerwanego
wyrzutu strumienia pary poprzez mechaniczne
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naciÊni´cie przycisk pary.  Dzi´ki temu  nie trzeba
tego robiç r´cznie.
Aby go uruchomiç, nale˝y po prostu przesunàç
suwak do ty∏u trzymajàc jednoczeÊnie wciÊni´ty
przycisk (2).
Aby odblokowaç przycisk, nale˝y przesunàç suwak
do przodu.
Wyrzut pary w modelach ˝elazka domowego
Aby otrzymaç wyrzut strumienia pary, nale˝y
przekr´ciç pokr´t∏o wyrzutu strumienia pary wod-
nej (2B). Pokr´t∏o mo˝na równie˝ uruchomiç od
wewn´trznej strony uchwytu(rys. 8).

Aby uzyskaç nieprzerwany wyrzut pary , nale˝y
przesunàç pokr´t∏o do przodu, a˝ do jego zablo-
kowania.

U˝ywanie dodatkowej stopy do prasowania (tylko
niektóre modele)
Dodatkowa stopa gwarantuje doskona∏e rezultaty
prasowania w przypadku ciemnych materia∏ów,
które majà tendencj´ do b∏yszczenia, oraz mate-
ria∏ów syntetycznych, które przyczepiajà si´ do
˝elazka. Nie nale˝y jej u˝ywaç do prasowania
moheru, kaszmiru, aksamitu lub angory (materia∏y
te nale˝y prasowaç z odleg∏oÊci).
W celu u˝ycia stopy, ostry koniec ˝elazka w∏o˝yç
do przedniej cz´Êci stopy trzymajàc w górze tylnà
cz´Êç ˝elazka (rys. 9). Nast´pnie, ˝elazko opuÊciç i
zablokowaç stop´ pociàgajàc za wpust i przycze-
piajàc spr´˝yn´ do tylnej cz´Êci ˝elazka (rys. 10).
W ten sposób, stopa zostanie przymocowana do
˝elazka.

Dodatkowà stop´ stosowaç z ograniczonà tempe-
raturà, którà nale˝y wi´c ustawiç przesuwajàc
pokr´t∏o do pozycji poni˝ej 3 kropek stanowiàcych
punkt odniesienia (rys. 5). 
Nie u˝ywaç nigdy stopy z maksymalnà tempera-
turà. 
Po zakoƒczeniu prasowania, stop´ nale˝y zawsze
wyjàç pociàgajàc za wpust i wysuwajàc po unie-
sieniu tylnej cz´Êci ˝elazka. 
Uwa˝aç, by si´ nie poparzyç. 

Ponownie nape∏nianie zbiornika wodà
Brak wody w bojlerze sygnalizuje odpowiednia
lampka kontrolna (11). Po jej w∏àczeniu zaleca si´
ponowne szybkie nape∏nienie pojemnika wodà
(maks. w ciàgu 2 minut) tak samo, jak w przypad-
ku pierwszego nape∏niania.
CzynnoÊç ta umo˝liwi dalsze prasowanie bez
jakiejkolwiek przerwy. 
W przypadku opóênionego nape∏nienia (po
up∏ywie ponad 2 minut), system przestanie wytwar-
zaç par´, a po nape∏nieniu zbiornika urzàdzenie
b´dzie dzia∏aç, jak przy pierwszym u˝yciu.
Oznacza to, ˝e para powstanie w ciàgu 5 minut: w
tym czasie s∏ychaç, jak pompa pompuje 4 lub 5
razy przez oko∏o 30 sekund.
W tym momencie, bojler si´ stabilizuje i powraca
do normalnego dzia∏ania pompujàc od czasu do
czasu wod´.
W przypadku zapalenia lampki kontrolnej braku
wody (11), odradza si´ dalsze prasowanie z
u˝yciem pary, poniewa˝ pompa b´dzie wibro-
waç.
Takie u˝ycie przez d∏u˝szy okres czasu mog∏oby
zniszczyç nieodwracalnie wewn´trzne elementy
urzàdzenia.
• Po zu˝yciu wody ze zbiornika pompa zacznie

g∏oÊniej pracowaç.  Jest to normalne dzia∏anie
urzàdzenia i nie nale˝y si´ przejmowaç, lecz
zgodnie z powy˝szymi wskazówkami zaleca
si´ natychmiastowe ponowne nape∏nienie
pojemnika wodà. 

• Nigdy nie zostawiaç otwartego otworu do wle-
wania wody (12). 
Po ponownym nape∏nieniu zbiornika nale˝y go
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zamknàç, aby zapobiec jego uszkodzeniu
przez stop´ ˝elazka.  
Po zakoƒczeniu prasowania zaleca si´ odsta-
wienie systemu prasowania z dobrze
zamkni´tym otworem, aby zapobiec przedosta-
niu si´ kurzu lub innych cia∏ obcych, które mogà
wpaÊç do Êrodka zbiornika i mieç negatywny
wp∏yw na dzia∏anie pompy.

PRASOWANIE NA SUCHO
W∏o˝yç wtyczk´ do gniazdka zasilajàcego.
Nacisnàç wy∏àcznik (7), aby pod∏àczyç urzàdzenie
do zasilania. Zapalà si´ wówczas lampki kontrolne
(4) i (13).
Ustawiç pokr´t∏o regulacji termostatu ˝elazka (3)
zgodnie z typem tkaniny przeznaczonej do praso-
wania (rys. 5).
Aby prasowaç na sucho, nie nale˝y przyciskaç ste-
rownika pary (2 lub 2B).
N.B. Kiedy ˝elazko osiàgnie wybranà temperatur´,
lampka kontrolna (4) wy∏àczy si´.

PO ZAKO¡CZENIU PRASOWANIA
Nale˝y poczekaç, a˝ ˝elazko ostygnie, a nast´pnie
postawiç je na stojaku w pozycji  sprzed prasowa-
nia.
Nale˝y uwa˝aç, by ciep∏e ˝elazko nie dotyka∏o
zbiornika.
W niektórych modelach jest miejsce na zwini´cie
kabla.

CZYSZCZENIE BOJLERA
W celu uzyskania optymalnego i niezmiennego w cza-
sie działania, nale�y przepłukać wodą bojler ka�do-
razowo po 10 u�yciach wykonując następujące
czynności:
• wykorzystać całą wodę znajdującą się w wew-

nętrznym zbiorniku systemu prasowania, a następ-
nie wykorzystać paręwodną, dopóki nie zapali się
lampka kontrolna braku wody (11);

• wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego;

• odczekać co najmniej 2 godziny od wyłączenia
urządzenia, aby �elazko całkowicie wystygło;

• umieścić urządzenie w zlewozmywaku upewnia-
jąc się czy zostało ustawione na stabilnej płaszcz-
yźnie, a nie bezpośrednio na zlewozmywaku;

• wyjąć zabezpieczenie gumowej zatyczki (15);
• otworzyć zatyczkę odkręcając ją przy pomocy

monety (rys. 6);

• do napełnienia
bojlera u�yć
karafki i 1/4 litra
wody. Nie
dopuścić, by w
czasie tej
czynności woda
przedostała się
do szczelin na
dnie urządzenia;

• z powrotem zakręcić zatyczkę, odwrócić urządze-
nie do góry nogami i potrząsać korpusem �elazka
przez 15/20 sekund;

• obrócić urządzenie, ponownie odkręcić zatyczkę i
całkowicie opró�nić zbiornik;

• powtórzyć tę czynność przynajmniej jeszcze jeden
raz, a następnie z powrotem zało�yć i dokręcić
prawidłowo gumową zatyczkę (15).

Upewnić się czy zatyczka została prawidłowo
dokręcona!
UWAGA: Gumową zatyczkę nale�y zawsze z

powrotem zało�yć i nigdy nie włączać bez niej
urządzenia. Do płukania zbiornika nigdy nie
u�ywać produktów odwapniających i detergen-
tów, lecz wyłącznie wodę z kranu. Unikać
umieszczania urządzenia pod bie�ącą wodą,
poniewa� mogłaby przedostać się do szczelin.

Po wykonaniu tej czynności zaleca się pozostawie-
nie wyłączonego urządzenia na 24 godziny, aby
ewentualne pozostałości wody we wnętrzu central-
ki wyparowały. 

UWAGI DOTYCZÀCE PRAWID∏OWEGO USUWANIA
PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWÀ EUROPEJSKÀ

2002/96/EC.
Na koniec okresu u˝ytecznoÊci produktu nie
nale˝y wyrzucaç do odpadów miejskich. 
Mo˝na go dostarczyç do odpowiednich
oÊrodków segregujàcych odpady przygoto-
wanych przez w∏adze miejskie lub do jedno-

stek zapewniajàcych takie us∏ugi.Osobne usuwanie
sprz´tu AGD pozwala uniknàç negatywnych skutków dla
Êrodowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieod-
powiedniego usuwania i umo˝liwia odzyskiwanie mate-
ria∏ów, z których jest z∏o˝ony, w celu uzyskania znaczà-
cej oszcz´dnoÊci energii i zasobów. 
Na obowiàzek osobnego usuwania sprz´tu AGD wskazu-
je umieszczony na produkcie symbol przekreÊlonego
pojemnika na Êmieci. 

Zastrzega si´ mo˝liwoÊç dokonania zmian. 
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