
DÒLEÎITÉ
Pfied zahájením pouÏívání  spotfiebiãe je tfieba seznámit
se s tímto návodem.  
Pouze tak je moÏné dosáhnout optimálních v˘sledkÛ a
pfiedcházet ‰kodám. 
Dobfie uloÏit tento návod tak, aby bylo moÏné podle
potfieby do nûj nahlédnout.

BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
Pozornû proãíst následující instrukce  
• Pfied pouÏíváním ovûfiit, zda napûtí v pfiívodní síti je shod-

né s hodnotou uvedenou na ‰títku spotfiebiãe. Spotfiebiã
smí b˘t pfiipojen pouze k zástrãce el. proudu která má
minimální spotfiebu  10A a je opatfiena vhodn˘m uzem-
nûním.

• V pfiípadû, Ïe zásuvka a zástrãka spotfiebiãe nejsou kom-
patibilní, nechat vymûnit zásuvku za jin˘, vhodn˘ typ kva-
lifikovan˘m elektrikáfiem..

• Elektrická bezpeãnost tohoto spotfiebiãe je zaruãena
pouze v pfiípadû, Ïe spotfiebiã je správn˘m zpÛsobem
napojen na v˘konn˘ systém uzemnûní, v souladu s
platn˘mi bezpeãnostními pfiedpisy pro elektrické vedení. 
V˘robce nemÛÏe b˘t zodpovûdn˘ za pfiípadné nehody
zpÛsobené chybûním uzemnûní pro toto zafiízení.. 
V pfiípadû pochybností je tfieba se obrátit na profesionál-
nû kvalifikovaného odborníka. 

• Nenechávat Ïehliãku pfiipojenou k rozvodné síti bez
dozoru. 

• Nenechávat spotfiebiã kter˘ obsahuje vodu v prostfiedí,
kde teplota je niÏ‰í nebo se rovná 0°C.

• Po vybalení spotfiebiãe pfiesvûdãte se o jeho neporu‰eno-
sti. V pfiípadû pochybností spotfiebiã nepouÏívejte a
obraÈte se na profesionálnû kvalifikované odborníky.  .

• Obalové matteriály(PVC sáãky, polysyrén atd) ve kter˘ch
je v˘robek zabalen˘ nesmí b˘t ponechány v dosahu dûtí.
Mohou b˘t zdrojem nebezpeãí. Nedoporuãujeme
pouÏívání adaptérÛ, rozdvojek a prodluÏovacích ‰ÀÛr.
Pokud je pfiesto jejich pouÏití nezbytné, pouÏívat v˘luãnû
jednoduché a vícecestné adaptéry a prodluÏovací ‰ÀÛry,
které jsou ve shodû s platn˘mi bezpeãnostními normami a
dbát pfiitom, aby nebyl pfiekroãen limit v˘konu, kter˘ je
vyznaãen na adaptéru. Tento spotfiebiã je urãen v˘hrad-
nû k pouÏití v domácnosti.  Jakékoliv jiné jeho pouÏití je
tfieba povaÏovat za nepfiípustné a následkem toho i
nebezpeãné 

• Zahfiívání nebo ochlazování ohfiívaãe vody mÛÏe b˘t pro-
vázeno zvuky, které jsou zpÛsobeny následkem bûÏné
dilatace kovu,  pouÏitého pro v˘robu spotfiebiãe.

• V˘robce nemÛÏe b˘t zodpovûdn˘ za  pfiípadné ‰kody
zpÛsobené nepatfiiãn˘m, chybn˘m a nerozumn˘m
pouÏitím a za následky oprav provádûn˘ch nekvalifiko-
van˘mi osobami. 

• V pfiípadû Ïe dojde k po‰kození  dvífiek u nádrÏe, je tfieba
je vymûnit za originální náhradní díl.  
Pfiípadné opravy a  v˘mûny po‰kozené  pfiívodní ‰ÀÛry
smí b˘t provádûny pouze v autorizovan˘ch servisních
stfiediscích tak, aby byla zachována jeho v˘konnost a pro
zachování platnosti podmínek záruky.  
Ze stejn˘ch dÛvodÛ vyÏadujte v˘mûnu pouze za originál-
ní náhradní díly.

• PouÏívat pouze a JEDINù opûrku Ïehliãky, která je ve
v˘bavû, v pfiípadû jejího po‰kození pouÏít pouze origi-
nální náhradní díl.

• POZOR!!
V pfiípadû Ïe dojde k  poru‰e zapojí se bezpeãnostního
ventilu, kter˘ vypustí páru uvnitfi ústfiedny.  Pfiitom je
sly‰et silné hvízdání, zpÛsobené otevfiením ventilu.  

V takovém pfiípadû je tfieba  spotfiebiã okamÏitû vypnout,
vytáhnout   pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky a obrátit se na
autorizované servisní stfiedisko v˘robce. Zamezit pouÏití
Ïehlícího systému nasucho, bez ohfiívaãe  !!
Provozování jakéhokoliv elektrického spotfiebiãe vyÏaduje
dodrÏování nûkolika základních pravidel  

P¤EDEV·ÍM:
• Nevytahovat zástrãku z pfiívodní zásuvky taháním za pfiívod-

ní ‰ÀÛru  anebo s mokr˘ma nohama ãi rukama..
Neponofiovat spotfiebiã do vody. 

• NepouÏívat spotfiebiã v místnostech urãen˘ch ke koupání. 
• Netahat za pfiívodní ‰ÀÛru, nedot˘kat se spotfiebiãe mokr˘ma

ãi vlhk˘ma rukama. PouÏívání tohoto spotfiebiãe by nemûlo
b˘t dovoleno nepovolan˘m osobám (a dûtem) které nemají
dostateãné psychicko fyzické schopnosti, pokud nejsou
vhodn˘m zpÛsobem sledovány osobou, která je zodpovûdná
za jejich zdraví.  Dûti musejí b˘t pod dozorem, zabezpeãit,
aby nepouÏívaly spotfiebiã ke hrám.

• Nenechávat spotfiebiã bez dozoru a zbyteãnû zapnut˘, mÛÏe
se stát zdrojem nebezpeãí.  

• POZOR : spojovací hadice mezi Ïehliãkou a ohfiívaãem vody
se mÛÏe silnû zahfiívat. 

• Pfied zahájením jakéhokoliv ãi‰tûní nebo údrÏby je tfieba
vytáhnout zástrãku z pfiívodní zásuvky elektrického proudu

• V pfiípadû poruchy nebo závady v chodu spotfiebiã vypnout a
nesnaÏit se jej opravovat. 

• Pro pfiípadné opravy je tfieba kontaktovat v˘hradnû autorizo-
vaná servisní stfiediska v˘robce a poÏadovat pouÏití pouze
originálních náhradních dílÛ. NedodrÏení v˘‰e popsan˘ch
pravidel mÛÏe po‰kodit bezpeãnost spotfiebiãe  

• V pfiípadû, Ïe se rozhodnete definitivnû spotfiebiã vyfiadit,
nejprve vytáhnûte zástrãku ze zásuvky elektrického proudu a
poté odfiíznûte pfiívodní ‰ÀÛru tak, aby byl spotfiebiã dále
nepouÏiteln˘.

• V˘mûnu pfiívodní ‰ÀÛry u tohoto spotfiebiãe nesmí provádût
uÏivatel.  V pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození pfiívodní ‰ÀÛry, smí
její v˘mûnu provádût  pouze    odborníci ze servisních  stfiedi-
sek autorizovan˘ch v˘robním závodem.

• Pfied doléváním vody je tfieba Ïehlící systém vypnout pomocí
vypínaãe  (7): nikdy nenalévat vodu do spotfiebiãe  umístûním
pod vodovodní kohoutek. 

• Je naprosto nutné zabránit  kontaktu mezi Ïehlící plochou
Ïehliãky a elektrick˘mi kabely. 

• V pfiípadû, Ïe dojde k zásahu bezpeãnostního tepelného
omezovaãe, pfiestane spotfiebiã fungovat. 
Pro jeho nové zapojení je tfieba svûfiit spotfiebiã kvalifikované-
mu odborníkovi. 

• Zabránit aby proud páry smûfioval proti osobám, je to nebez-
peãné..

• Zamezit pouÏití Ïehliãky na pfiíli‰ vlhk˘ch tkaninách. 
• Po ukonãení Ïehlení je tfieba pfied jejím uloÏením nechat Ïehlí-

cí plochu Ïehliãky vychladnout. 
• NIKDY nepfiidávat do vody v nádrÏi prostfiedky proti skvrnám

nebo vonné esence. Do‰lo by k ohroÏení bezpeãnosti
spotfiebiãe a nenávratn˘m ‰kodám na ohfiívaãi vody, kter˘ je
v tom pfiípadû tfieba nechat vymûnit.  

• V pfiípadû, Ïe spotfiebiã není v provozu je tfieba odpojit
pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky.  Nenechávat spotfiebiã zbyteãnû
zapnut˘.

• Ohfiívaã vody nesmí b˘t bûhem svého provozu pfiemísÈován. 
• V pfiípadû, Ïe Ïehlící systém spadne a dojde ke zjevnému

po‰kození spotfiebiãe ( ohfiívaãe vody nebo Ïehliãky ), nesmí
b˘t spotfiebiã dále pouÏíván a je tfieba nechat jej zkontrovat v
autorizovaném servisu.

• Ohfiívaã vody musí b˘t umístûn na rovné plo‰e s velmi dobrou
odolností na vysoké teploty..
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• Îehlící systém musí b˘t provozován  na stabilním Ïehlícím
prknu. 

Tento spotfiebiã splÀuje pfiedpis CEE 89/336 o elektromagnetic-
kém ru‰ení. 

POPIS
1) Jezdec k zablokování tlaãítka páry ( pouze u

nûkter˘ch modelÛ)
2) Tlaãítko pro v˘dej páry
2A)Spou‰È pro v˘dej páry (u nûkter˘ch modelÛ)
2B) Koleãko pro v˘dej páry se spu‰tûním nahofie

nebo dole a na koncov˘spínaã pro stál˘ v˘dej (u
nûkter˘ch modelÛ)

3) Otoãn˘ knoflík pro regulaci  termostatu Ïehliãky
4) Svûtelná kontrolka “Ïehliãka nahfiátá”
5) Podpûrky pro pfiívodní ‰ÀÛru
6) Opûrka Ïehliãky
7) Vypínaã on/off
8) Navíjeã ‰ÀÛry (u nûkter˘ch modelÛ)
9) Umístûní pro podpûrky na pfiívodní ‰ÀÛru
10)Otoãn˘ knoflík pro regulaci páry
11)Svûtelná kontrolka “chybí voda”
12)Dvífika pro nalévání vody. 
13)Svûtelná kontrolka “pára pfiipravena”
14)PodloÏka pro citlivé tkaniny  (u nûkter˘ch

modelÛ)

UÎITEâNÉ RADY
• Sametové,vlnûné  tkaniny apod. stejnû jako

rukavice ta‰ky atd. mohou získat svÛj pÛvodní
vzhled a mûkkost pokud je Ïehliãkou pomalu
pfiejedete z  krátké vzdálenosti  se spu‰tûnou
funkcí napafiování.  .

• Koberce mohou b˘t jako nové, odstraní se z
nich stopy po postaveném nábytku , pokud v
místech, kde je vlas zmaãkan˘ necháte pÛsobit
páru a pak je lehce vykartáãujete.

• Aby se zabránilo po‰kození  Ïehlící plochy
nepfiejíÏdût Ïehliãkou po zipech, háãcích,
krouÏcích apod.. 

• Povrch Ïehlící plochy je tfieba udrÏovat ãist˘, k
jejímu ãi‰tûní staãí pfiejet studenou plochu
vlhk˘m hadfiíkem.. 
Spotfiebiã nesmí b˘t o‰etfiován odvápÀovacími
prostfiedky.

• Po pouÏití Ïehliãky je tfieba pfied jejím uloÏením
vÏdy poãkat, aÏ  Ïehliãka vychladne. 
Dávat pozor, aby se horká  Ïehliãku nedot˘kala
nádrÏe. 

• UloÏit spotfiebiãe na suchém místû. 
• Po ukonãení Ïehlení je tfieba vylít vodu, která

zÛstala v nádrÏi.  . 
Je tfieba vÏdy vodu vylít, pokud spotfiebiã není

del‰í dobu pouÏíván. 
• Rozdûlit odûvy k Ïehlení podle toho, jaká teplo-

ta je tfieba k jejich Ïehlení. Zaãínat Ïehlení s
tkaninami, které vyÏadují niÏ‰í teploty..

• Hedvábné tkaniny je tfieba Ïehlit po rubu a
nasucho..

• Tkaniny z vlny, bavlny, z jemného lnu  je moÏné
Ïehlit s napafiováním po rubu,anebo po líci
zakryté  tenkou utûrkou, která zabrání
“ole‰tûnému” efektu. 
Na‰robené tkaniny vyÏadují vût‰í vlhkost.. 
Bílé a svûtlé  tkaniny Ïehlit po líci, zatímco po
rubu je tfieba Ïehlit tkaniny barevné a vy‰ívané
u kter˘ch lépe vynikne jejich vzor.  

• Lnûné tkaniny je tfieba Ïehlit s napafiováním, je
tfieba hodnû je napafiit , tmavé tkaniny Ïehlit  po
rubu, zabrání se tak “ole‰tûnému” efektu
ZáloÏky Ïehlit po líci, aby lépe vynikly. 

• PokaÏdé pfii novém pouÏití (také pfii prvním
pouÏití) anebo pokud není pára nûkolik minut
pouÏívána, je tfieba stisknout tlaãítko pro v˘dej
páry vícekrát za sebou mimo Ïehlící prkno.  
Takto se umoÏní vypu‰tûní studené vody z okru-
hu pro páru..

• Îehliãku je moÏné bûhem pouÏívání odkládat
posavenou ve “vertikální” poloze (obr. 3); je ale
tfieba dbát aby plocha byla rovná, aby nedo‰lo
k náhodnému pádu   Ïehliãky.

• Îehlící systém je opatfien dvûma  podpûrkami
pro pfiívodní ‰ÀÛru. 
Pfied zapoãetím samotného Ïehlení je vhodné
umístit podpûrky ‰ÀÛry tak, aby pohyb pfiívodní
hadice  Ïehliãku byl co nejlep‰í a nepfiekáÏel pfii
provádûní Ïehlení.
Pokud jste praváci, vytáhnûte levou podpûrku ,
nejdfiíve je tfieba vyvléknout zatáhnutím  smûrem
vzhÛru  zadní a pak pfiední  ãást (obr. 1); pak
poloÏit podpûrku do sedla, rovnobûÏnû s dru-
hou podpûrkou. (obr. 2).
Pokud jste leváci, je tfieba v˘‰e popsan˘ úkon
provést s pravou podpûrkou. (obr.3).
Po ukonãení Ïehlení se podpûrka uvede do
pÛvodní polohy provedením úkonu v opaãném
sledu, to znamená nejprve zasunout pfiední a
pak zadní ãást. 
Pozor: bûhem Ïehlení se mÛÏe podpûrka,
která zÛstala zasunutá uvnitfi silnû zahfiívat.
Nedot˘kat se jí!
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NÁVOD K POUÎITÍ
ÎEHLENÍ S NAPA¤OVÁNÍM
Pfied zapoãetím Ïehlení s napafiováním je tfieba
ovûfiit, zda je tkanina vhodná pro tento typ  Ïehle-
ní.  Spotfiebiã funguje na normální  vodu z kohout-
ku. Pfii pouÏívání nadmûrnû tvrdé vody (se stupnûm
tvrdosti nad 27°F) doporuãujeme pouÏívat  50%
zmûkãené vody a  50% vody z vodovodního
kohoutku. NepouÏívat chemické pfiípravky nebo
ãistící prostfiedky  (napfi. parfémované vody, esen-
ce, odvápÀovací roztoky apod.) 
Naplnûní nádrÏe a pfiipojení ke zdroji elektfiiny 
Pfiesvûdãit se, zda je zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
vytaÏená ze zásuvky  v domácí síti. 
Pfied zapoãetím Ïehlení dolít  vÏdy vodu do nádrÏe. 
Zdvihnout dvífika (12) pomocí k tomu urãeného
jaz˘ãku..
Nyní dolít vodu aÏ dokud není vidût voda v oblasti
pro nalévání  ´vody (obr. 7).

Pfii kaÏdém zapnutí va‰eho Ïehlícího  systému vÏdy
dolít vodu, a to i v pfiípadû, Ïe se rozhodnete Ïehlit
nasucho.  . 
Takto se prodlouÏí Ïivotnost va‰eho  Ïehlícího systé-
mu a poté, co byl dosaÏen pracovní tlak  (asi 2
minuty), se odpory rozpojí, takto se umoÏní úspora
elektrické energie..
Nyní zasunout zástrãku do zásuvky elektrické energie. 

Provoz
Stisknout  vypínaã ON/OFF (7) a takto zapnout
ohfiívaã vody; rozsvítí se svûtelná kontrolka “pára
pfiipravena” (13) a svûtelná kontrolka “Ïehliãka
nahfiátá” (4).
POZN.: Pfii prvním uvedení do provozu mÛÏe  ze
Ïehliãky po nûkolik minut vycházet koufi a pach,
kter˘ je zpÛsoben zahfiátím a následn˘m
vysu‰ením tûsnících látek pouÏit˘ch pfii montáÏi
ohfiívaãe  a Ïehliãky. 
Je vhodné místnost vyvûtrat. Je rovnûÏ bûÏné
sly‰et hluk ãerpadla, které pumpuje vodu do
ohfiívaãe. 

Regulaãní knoflík termostatu Ïehliãky (3) pfiemístit
do polohy oznaãené na zobrazení, v závislosti na
typu tkaniny, kterou budete Ïehlit.  (obr. 5). 
Vyãkat aÏ kontrolky  “pára pfiipravena” (13) a “Ïehliã-
ka nahfiátá” (4) zhasnou a pak zaãít s  Ïehlením.
POZN.: obû dvû kontrolky se bûhem  Ïehlení
zapínají a vypínají, podle toho jaká je teplota v
ohfiívaãi vody a v  Ïehliãce. 
Tento jev patfií k normálnímu chodu  spotfiebiãe a
není tfieba se jím zab˘vat. 
Pfii provádûní Ïehlení s napafiováním je bûÏné
sly‰et zvuk ãerpadla které pumpuje vodu  a zapí-
ná se a vypíná..
Pfiíãinou je pfiemísÈování vody z nádrÏe do
ohfiívaãe. 
Tento jev patfií k normálnímu chodu  spotfiebiãe a
není tfieba se jím zab˘vat.
Otoãn˘ knoflík pro regulaci  (10) umoÏÀuje
zvy‰ování a sniÏování mnoÏství páry.
POZN. Pfii zapínání je vhodné nechat otoãn˘ kno-
flík regulace na pozici maxima pro páru. 
V˘dej páry  u modelÛ  s profesionální  Ïehliãkou 
K zapojení  v˘deje páry je tfieba stisknout tlaãítko
pára  (2) které je na Ïehliãce.
P.S. Z dÛvodu vût‰í praktiãnosti je u modelÛ které
jsou opatfieny tlaãítkem (2) a spou‰tí (2A) moÏné
zvolit zda pouÏít horní tlaãítko anebo  spodní
spou‰È anebo naopak. 
U nûkter˘ch modelÛ se  Ïehliãkou typu “profesio-
nál”  je pfiítomen  jezdec (1) , kter˘m je moÏné
dosahovat nepfietrÏit˘ v˘dej páry  pokud je mecha-
nicky stlaãeno tlaãítko pára a takto se zabrání nut-
nosti provádût tento úkon manuálnû. 
Pro zapojení jezdce staãí posunout jej dozadu a
poté stisknout tlaãítko  (2). 
Pro odblokování tlaãítka je tfieba posunout jezdec
vpfied.
V˘dej páry u modelÛ  Ïehliãky pro domácnost
K zapojení  v˘deje páry je tfieba otoãit koleãkem
(2B); vpfied, toto koleãko je moÏné zapojit i ze
spodní strany drÏadla (obr. 8).
Pro nepfietrÏit˘ v˘dej páry  otoãit  koleãkem
dopfiedu, aÏ do jeho zablokování .
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PouÏití pfiíslu‰enství ( pouze u nûkter˘ch modelÛ)
PodloÏka zajistí optimální v˘sledky pfii Ïehlení
tmav˘ch tkanin, které mají tendenci se lesknout, a
pro syntetické tkaniny, které mají tendenci se
pfiichytávat na  Ïehliãku: podloÏka se nesmí
pouÏívat k Ïehlení mohéru , ka‰míru, sametu nebo
angorské vlny(tyto materiály je tfieba Ïehlit na
dálku).
PouÏití podloÏky, ‰pici Ïehliãky zasunout do  pfiední
ãásti  podloÏky a drÏet  pfiitom zadní ãást  Ïehliãky
zdvihnutou (obr. 9); nyní Ïehliãku poloÏit podloÏku
zataÏením za jaz˘ãek ji zablokovat   a zaháknout
pruÏinu na zadní ãást Ïehliãky (obr. 10). 
Takto je podloÏka pfiipravena

PouÏívat podloÏku s Ïehlící plochou na nízkou
teplotu , pak nastavit  teplotu Ïehlící plochy otoãe-
ním knoflíku do niÏ‰í polohy neÏ jsou 3 referenãní
kuliãky. (obr. 5).  Nikdy nepouÏívat  podloÏku pfii
maximální teplotû 
Po ukonãení  Ïehlení, vÏdy sundat podloÏku
zataÏením za jaz˘ãek a zvednutím zadní ãásti
Ïehliãky podloÏku vyvléknout.  
Pozor na popálení.

Dolévání vody do nádrÏe 
Chybûní vody v ohfiívaãi vody  je signalizováno   k
tomu urãenou svûtelnou kontrolkou (11), pfii jejím
rozsvícení se doporuãuje  doplnit hladinu vody v
nádrÏi v krátkém ãase,  (max. 2 minuty) stejn˘m
zpÛsobem jako pfii prvním naplnûní. 
Dolévání vody vám umoÏní pokraãovat v Ïehlení

bez pfieru‰ení. 
Pokud je dolévání provedeno se zpoÏdûním (více
neÏ 2 minuty) pfiestane systém vytváfiet páru a po
dolití vody do nádrÏe zaãne spotfiebiã fungovat
jako pfii prvním pouÏití. 
To znamená, Ïe pára bude pfiipravena bûhem 5
minut: bûhem tûchto 5 minut je sly‰et zvuk ãerpad-
la, které se rozbûhne 4 nebo 5 krát po dobu cca 30
vtefiin. 
Poté se ohfiívaã vody  stabilizuje a zaãne správnû
fungovat  s tím, Ïe obãas napumpuje vodu. 
Pokud se rozsvítí  svûtelná kontrolka  chybí voda
(11) nedoporuãuje se  pokraãovat v Ïehlení s
napafiováním a nechat ãerpadlo vibrovat. 
Takov˘to zpÛsob pouÏití by mohl ãasem nenávrat-
nû po‰kodit vnitfiní souãásti. 
• Poté, co je voda v nádrÏi vypotfiebovaná, zv˘‰i

se hluãnost ãerpadla.  Tento jev patfií k normál-
nímu chodu  spotfiebiãe a není tfieba se jím
zab˘vat ,ale je tfieba doplnit  vodu do nádrÏe
v˘‰e popsan˘m zpÛsobem. 

• Nikdy nenechávat dvífika pro dolévání ´vody
(12) otevfiená: Po doplnûní  hladiny vody do
ohfiívaãe vody je vhodné ji uzavfiít a zabránit
tak po‰kození plochou  Ïehliãky.
Po dokonãení Ïehlení je vhodné uloÏit  Ïehlící
systém s dobfie uzavfien˘mi dvífiky tak, aby se
zabránilo padání prachu nebo cizích pfiedmûtÛ
dovnitfi nádrÏe, které by mûlo za následek
moÏné závady v chodu  ãerpadla. 

ÎEHLENÍ NA SUCHO
Zasunout zástrãku do zásuvky el. proudu .
Stisknout vypínaã (7) a tak zapojit spotfiebiã do sítû
rozsvítí se svûtelné kontrolky (4) a (13).
Otoãit regulaãním koleãkem   termostatu Ïehliãky
(3) a podle druhu Ïehlené tkaniny (obr; 5). Pfii
zpÛsobu Ïehlení nasucho  nemanipulovat ovlá-
daãem na páru.  (2 nebo 2B).
Pozn.. Jakmile dosáhne Ïehliãka poÏadované
teploty,  svûtelná kontrolka (4)  zhasne.

NA ZÁVùR ÎEHLENÍ 
Vyãkat aÏ spotfiebiã vychladne a pak uvést  podsta-
vec  Ïehliãky do poãáteãního stavu.  
Je tfieba dávat pozor  aby se teplá  Ïehliãka
nedot˘kala nádrÏe. 
U nûkter˘ch modelÛ je  namontován navíjeã ‰ÀÛry. 
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Informace pro správném se‰rotování  v˘robku ve smyslu
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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
elektrospotfiebiãÛ je zárukou  prevence nega-
tivních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a na zdraví,

které zpÛsobuje nevhodné nakládání, umoÏÀuje recyklaci jed-
notliv˘ch materiálÛ a tím i v˘znamnou úsporu energií a surovin.
Pro úãely zdÛraznûní povinnosti tfiídûného sbûru odpadu elek-
trospotfiebiãÛ  je na v˘robku za‰krtnut˘ pfiíslu‰n˘ symbol pro
sbûr  tfiídûného odpadu.

MoÏnost úprav
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