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Popis
A Dvířka nádržky na vodu
B  Filtr nádržky na vodu
C  Uvolňovací páčky nádržky 
D  Odnímatelná nádržka na vodu
E Obnovovatelný odvápňovací filtr
F  Páčka blokující odvápňovací filtr
G  Ozub pro vracení monotrubky a ochranného uzávěru pro 

odvápňovací systém
H Opěrka
I  Navíječ šňůry
Popis příslušenství
J  Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody (Total 

hardness test)
K  Držák odvápňovacího filtru
L Sáček s granulemi kyseliny citrónové
M  Mobilní opěrka
Popis žehličky
N  Kontrolka „žehlička nahřátá“
O  Přepínač nepřetržitého vypouštění páry (jen u nûkter˘ch 

modelÛ)
P  Tlačítko páry
Q  Ovládací knoflík termostatu
R  Selektor páry na celé žehlicí ploše nebo pouze v bodech
Popis ovládacího panelu
S Přepínač zablokování/odblokování žehličky v pol. „ 

bezpečný převoz“

T Kontrolka „chybí voda” * U Tlačítko „OK“: potvrzuje naplnění nádržky (pokud se 
podrží stisknuté alespoň 5 vteřin, potvrdí úkony týkající 
se obnovy filtru či čištění zásobníku)

V Kontrolka filtru   
W  Regulátor tvrdosti vody
X  Kontrolky regulace páry
Y  Ovládací knoflík pro regulaci páry
Z  Tlačítko zapnutí zásobníku
Z1 Tlačítko zapnutí žehličky 

* 
 Pozor

•	 Jakmile	 je	 voda	 v	 nádržce	 vypotřebovaná,	 zvýší	 se	
hlučnost čerpadla.  Tento jev patří k normálnímu provo-
zu spotřebiče a není třeba se jím zabývat: doporučujeme 
okamžitě dolít do nádržky vodu.

•	 Když	 se	 rozsvítí	 kontrolka	 „chybí	 voda“,	 doporučujeme	
doplnit hladinu vody do nádržky co nejdříve: tak budete 
moci pokračovat v žehlení po krátkém přerušení.

•	 Pokud	se	rozsvítí	kontrolka	chybějící	vody,	nedoporučujeme	
pokračovat v žehlení s napařováním, když čerpadlo 

Bezpečnostní upozornění
vibruje. Takovýto způsob použití by mohl časem 
nenávratně poškodit vnitřní součásti.

Základní bezpečnostní upozornění 

 Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! 
Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, 
nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.
Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:
•	 Nedotýkejte	se	spotřebiče	vlhkýma	rukama.
•	 Nepoužívejte	spotřebič,	 jste-li	naboso	nebo	máte-li	mo-

kré nohy.
•	 Nikdy	neponořujte	spotřebič	do	vody.
•	 Pro	 odpojení	 zástrčky	 z	 elektrické	 zásuvky	 netahejte	 za	

napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
•	 V	 případě,	 že	 zásuvka	 a	 zástrčka	 spotřebiče	 nejsou	 na-

vzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifiko-
vaným elektrikářem za jiný vhodný typ.  Nedoporučujeme 
používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.

•	 Při	dolévání	vody	vypněte	žehlicí	systém	tím,	že	vypnete	
spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky: pro dolévání 
vody nikdy spotřebič neumisťujte pod vodovodní kohou-
tek.

•	 Před	plněním	nádržky	vodou	musí	být	zástrčka	napájecího	
kabelu odpojena ze zásuvky.

•	 Výměnu	 poškozeného	 napájecího	 kabelu	 musí	 provést	
pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, 
aby se předešlo veškerému nebezpečí.

•	 Před	 zahájením	 jakéhokoliv	 čištění	 či	 údržby,	 odpojte	
spotřebič z napájecí sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.

•	 V	případě	poruchy	a/nebo	vadného	 fungování	 spotřebič	
vypněte, nepoškoďte ho a zaneste ho do autorizovaného 
servisního střediska.

•	 Před	 používáním	 ověřte,	 zda	 se	 síťové	 napětí	 shoduje	 s	
hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí 
být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s 
minimálním zatížením 10 A a která je opatřená účinným 
uzemněním.  

 Nebezpečí opaření!
•	 Nemiřte	proudem	páry	proti	osobám	nebo	zvířatům.
•	 Jakmile	je	žehlička	připojená	na	přívod	elektrické	energie,	

uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru.
•	 	Zásobník	nesmí	být	během	svého	provozu	přemísťován.
•	 POZOR: spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se 

může velmi zahřívat.
•	 Je	naprosto	nutné	zabránit	kontaktu	mezi	žehlicí	plochou	

žehličky a elektrickými kabely. 
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Používání
 Pozor! 

•	 Po	 odstranění	 obalů	 ověřte	 neporušenost	 spotřebiče;	 v	
případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se 
na kvalifikované odborníky.

•	 Odstraňte	 plastový	 sáček,	 neboť	 pro	 děti	 představuje	
nebezpečí.

•	 Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s 
omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými scho-
pnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 
pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány oso-
bou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dohlížejte 
na děti a kontrolujte, aby si se zařízením nehrály.

•	 NIKDY	 nepřidávejte	 do	 vody	 v	 nádržce	 prostředky	 proti	
skvrnám, přísady nebo vonné esence.  To by mohlo ohrozit 
bezpečnost spotřebiče a nenávratné škody na zásobníku, 
který by pak musel být vyměněn.

•	 „Bezpečný	 převoz“:	 některé modely jsou vybaveny 
blokačním systémem, který žehličku během přenášení 
zablokuje v určité poloze: je-li žehlička zablokovaná, nel-
ze ji používat jako přepravní rukojeť spotřebiče! Pro řádné 
umístění žehličky vložte hrot žehlicí plochy do umístění a 
opřete žehličku v poloze: poté uveďte přepínač do polohy 
zablokování   .

 Pro vysunutí žehličky naopak uveďte přepínač do polohy 
odblokování  a vyjměte žehličky z jejího umístění: 
v průběhu žehlení pokud nebude odstraněna opěrka 
ze spotřebiče, lze opřít hrot žehlicí plochy na příslušnou 
základnu odolnou vůči teplu, kterou lze vyjmout nad 
umístěním.

•	 Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní 
povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám.

•	 Když	 ukládáte	 žehličku	 na	 opěrku,	 ujistěte	 se,	 zda	 je	
plocha, na níž je opěrka umístěná, stabilní. NIKDY 
neuvádějte žehličku do svislé polohy!

•	 Spotřebič	 nesmí	 být	 používán,	 pokud	 spadl,	 když	 je	
viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V 
případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému 
poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič 
nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního 
střediska.

Používání v souladu s určením
•	 Tento	spotřebič	musí	být	určen	pouze	pro	použití,	pro	kte-

ré	byl	výslovně	vyroben.	Jakékoliv	jiné	použití	se	pokládá-
no za nepřípustné a tedy nebezpečné.

•	 Výrobce	 nemůže	 být	 zodpovědný	 za	 případné	 škody	
způsobené nevhodným, chybným a nerozumným 

používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifiko-
vanými osobami.

Jakou vodu používat?
Tento žehlicí systém disponuje odvápňovacím filtrem na bázi 
pryskyřice, který je nainstalován v nádržce a umožňuje tak 
používání běžné vody z vodovodního kohoutku. 
Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu 
se prodlužuje i životnost spotřebiče.

 Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí 
prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, 
odvápňovací roztoky apod.). 

 Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. 
dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační 
vodu atd.). 

Pozor!
Pokud používáte filtrační zařízení, důkladně se ujistěte o tom, 
že získaná voda má neutrální PH.

Při prvním použití: Pokud se poté, co jste doplnili vodu 
rozsvítí kontrolka  , stiskněte tlačítko OK  pro potvrzení 
doplnění nádržky.  Pokud se kontrolka znovu zapne, proveďte 
nové doplnění a opět ho potvrďte stisknutím tlačítka  OK.

Rady pro žehlení

4

3

1

2

1.  Ideální	pro	textilie	nevyžadující	použití	páry.
2.  Ideální	pro	kvalitní	výkon	žehličky	 s	maximálním	zame-

zením spotřeby energie a vody.
3.  Ideální	pro	zachování	optimálního	výkonu	včetně	spotřeby	

vody a energie.
4. 	 Ideální	 pro	 textilie	 nebo	 záhyby	 látky,	 jejichž	 žehlení	 je	

obtížné.

Účinnost odvápňovacího filtru
Rozsvícení kontrolky filtru   udává, že je nutné obnovit či 
vyměnit odvápňovací filtr.
Obnova odvápňovacího filtru: viz pokyny na str. 6
Výměna odvápňovacího filtru: odvápňovací filtry jsou 
k dispozici u autorizovaných servisních středisek. Vyjměte 
opotřebovaný filtr a zasuňte nový filtr.
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Vyplachování zásobníku - Likvidace 
 Poznámka: 

•	 Obnova	 pryskyřice	 zaručuje	 výkonnost	 spotřebiče	
po dlouhou dobu: nicméně po 5 letech používání 
doporučujeme filtr kompletně vyměnit. 

•	 Tento	spotřebič	není	možné	používat,	aniž	by	odvápňovací	
filtr nebyl vložen na svém místě.

•	 Pokud se neprovádí obnova filtru, doporučujeme otočit 
regulátor tvrdosti vody do pol. 4  a provádět vyplachování 
pokaždé, když se rozsvítí kontrolka filtru .

ZÁVADA PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Spotřebič nelze zapnout. Spotřebič není připojen k elektrické síti. Zkontrolujte,	zda	je	spotřebič	správně	
zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí 
žehličky a zásobníku.

Za	nádržkou	vychází	pára. Došlo k zásahu bezpečnostního systému 
pro	maximální	tlak.

Ihned	spotřebič	vypněte	a	obraťte	se	na	
autorizované servisní středisko.

Voda vychází z otvorů v žehlicí ploše 
žehličky.

Voda vytvořila kondenzát uvnitř 
trubek, protože k vypouštění páry 
dochází poprvé nebo nebyla delší dobu 
používána.

Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění 
páry vně žehlicího prkna: tím umožníte 
vypustit studenou vody z okruhu páry.

Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní 
a/nebo nakloněný povrch.

Umístěte žehlicí systém na stabilní a 
rovný povrch.

Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy 
žehličky.

Do nádržky na vodu nebo do zásobníku 
byly přidány chemické přípravky proti 
vodním usazeninám nebo jiné přísady.

Do nádržky na vodu nesmějí být nikdy 
přidávány	žádné	přísady	(viz	odst.	„Jakou	
vodu používat?“).  Očistěte žehlicí plochu 
vlhkým hadříkem.

Při prvním zapnutí spotřebiče jsme 
zpozorovali vycházení kouře.

Některé části jsou ošetřovány tmely/
mazadly, které se při prvním zahřívání 
odpařují.

Jedná	se	o	naprosto	běžný	jev,	který	po	
několika použitích zmizí.

Spotřebič vydává přerušovaný hluk 
doprovázený vibracemi.

Jedná	se	o	vodu,	která	je	přečerpávána	
do zásobníku.

Jedná	se	o	naprosto	běžný	jev.

Spotřebič vydává trvalý hluk doprová-
zený vibracemi.

Odpojte žehlicí systém a obraťte se na 
autorizované servisní středisko.

Poté, co jste doplnili hladinu vody, 
kontrolka se neresetuje 

Je	nastavena	nepřetržitá	pára. Odblokujte přepínač O a stiskněte tlačítko 
OK.

Filtr byl vytažen při údržbě/výměně. Zopakujte	doplnění	vodou	jako	při	
prvním spuštění.

Poté, co jste obnovili/vyměnili filtr, 
kontrolka se neresetuje  

Stiskněte tlačítko OK a přidržte ho 
stisknuté několik vteřin.

Vyplachování zásobníku
Provádějte ho po každém 10. použití, jak je pop-
sáno na str. 7. 

Likvidace 
  

 V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES 
neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím 
odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrny.

Řešení problémů
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