
Pfied zahájením pouÏívání  spotfiebiãe je tfieba sez-
námit 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 shodné 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 uzemnû-
ním.

• V pfiípadû, Ïe zásuvka a zástrãka spotfiebiãe
nejsou kompatibilní, nechat vymûnit zásuvku za
jin˘, vhodn˘ typ kvalifikovan˘m elektrikáfiem.

• Elektrická bezpeãnost tohoto spotfiebiãe je zaruãe-
na 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 profe-
sionálnû 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 nepo-
ru‰enosti. 
V pfiípadû pochybností spotfiebiã nepouÏívejte a
obraÈte se na profesionálnû kvalifikované odbor-
níky.  

• Obalové materiály(PVC sáãky, polystyrén atd.)
ve kter˘ch je v˘robek zabalen˘ nesmí b˘t pone-
chány v dosahu dûtí. Mohou b˘t zdrojem
nebezpeãí.
Nedoporuãujeme pouÏívání adaptérÛ, rozdvo-
jek 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˘hradnû k pouÏití v
domácnosti. 
Jakékoliv jiné jeho pouÏití je tfieba povaÏovat za
nepfiípustné a následkem toho i nebezpeãné 

• Zahfiívání nebo ochlazování bojleru  mÛÏe b˘t
provázeno zvuky, které jsou zpÛsobeny násled-
kem 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 pro-
vádûn˘ch nekvalifikovan˘mi osobami. 

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

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

• POZOR :
V pfiípadû Ïe dojde k  poru‰e zapojí se bez-
peãnostního 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
bojleru  !!
Provozování jakéhokoliv elektrického spotfiebiãe
vyÏaduje dodrÏování nûkolika základních pravidel  

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

za pfiívodní ‰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 dovole-
no 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 zap-
nut˘, mÛÏe se stát zdrojem nebezpeãí.  

• POZOR spojovací hadice mezi Ïehliãkou a boj-
lerem vody se mÛÏe silnû zahfiívat. 

• Pfied zahájením jakéhokoliv ãi‰tûní nebo údrÏby je
tfieba vytáhnout zástrãku z pfiívodní zásuvky elek-
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trického proudu
• V pfiípadû poruchy nebo závady v chodu

spotfiebiã vypnout a nesnaÏit se jej opravovat. 
• Pro pfiípadné opravy je tfieba kontaktovat

v˘hradnû autorizovaná 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˘.

• Pokud dojde k po‰kození  pfiívodní ‰ÀÛry smí její
v˘mûnu  provádût pouze autorizované servisní
stfiedisko v˘robce tak, aby se pfiede‰lo
moÏnému riziku. 

• Pfied doléváním vody je tfieba Ïehlící systém
vypnout pomocí vypínaãe a vytáhnout zástrãku
ze zásuvky ; nikdy nenalévat vodu do
spotfiebiãe  umístûného pfiímo pod vodovodní
kohoutek. 

• Je naprosto nutné zabránit  kontaktu mezi Ïehlí-
cí 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
kvalifikovanému odborníkovi. 

• Zabránit aby proud páry smûfioval proti oso-
bám, je to nebezpeãné..

• Zamezit pouÏití Ïehliãky na pfiíli‰ vlhk˘ch tkani-
nách. 

• Po ukonãení Ïehlení je tfieba pfied jejím
uloÏením nechat Ïehlící plochu Ïehliãky
vychladnout. 

• NIKDY nepfiidávat do vody v nádrÏi (M) s
prostfiedky proti skvrnám nebo vonné esence. 
Do‰lo by k ohroÏení bezpeãnosti spotfiebiãe a
nenávratn˘m ‰kodám na bojleru, 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˘.

• Bojler nesmí b˘t bûhem svého provozu
pfiemísÈován. 

• V pfiípadû, Ïe Ïehlící systém spadne a dojde ke
zjevnému po‰kození spotfiebiãe (bojleru nebo
Ïehliãky ), nesmí b˘t spotfiebiã dále pouÏíván a
je tfieba nechat jej skontrovat v autorizovaném
servisu.

• Bojler na ohfiev vody musí b˘t umístûn na rovné
plo‰e s velmi dobrou odolností na vysoké
teploty.

• Îehlící systém musí b˘t provozován  na stabil-
ním Ïehlícím prknu. 

Tento spotfiebiã splÀuje pfiedpis CEE 89/336 o elektro-
magnetickém ru‰ení.

POPIS
A) Tlaãítko pro v˘dej páry 
B) Jezdec k zablokování tlaãítka páry ( pouze u

nûkter˘ch modelÛ)
C) Svûtelná kontrola "Ïehliãka nahfiátá"
D) Spou‰È pro v˘dej páry (u nûkter˘ch modelÛ)
E) Koleãko pro v˘dej páry s pouÏitím bud´nahofie

nebo dole a s koncov˘m spínaãem pro
nepfieru‰ovan˘ v˘dej (u nûkter˘ch modelÛ)

F) Displej 
G) Vypínaã on/off
H) Otoãn˘ knoflík pro volbu funkcí 
I)  Tlaãítko manuální volba
L) Dvífika nádrÏe
M) Snímatelná nádrÏ na vodu 
N) Opûrka pro Ïehliãku
O) OdvápÀovací filtr 
P) Navíjeã ‰ÀÛry        
Q) DrÏák pro odvápÀovací  filtr 
R) Zku‰ební papírek pro zji‰tûní tvrdosti vody
S) Sáãek s granulemi kyseliny citrónové

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(program svislé Ïehlení).  .

• 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-
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ta je tfieba k jejich Ïehlení. Zaãínat Ïehlení s tka-
ninami, 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‰krobené tkaniny
vyÏaduje vût‰í napafiení

• 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. 

• 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
postavenou ve “svislé” poloze (viz zobrazení
dole); je ale tfieba dbát aby plocha byla rovná,
aby nedo‰lo k náhodnému pádu   Ïehliãky.

• U modelÛ Ïehliãek pro domácí pouÏití je moÏné
zablokovat Ïehliãku v bezpeãnostní poloze (viz
zobrazení na str.8).

Pozor: NepfiemísÈovat spotfiebiã uchopením za
rukojeÈ Ïehliãky.

P¤ÍPRAVA K POUÎITÍ 
Spotfiebiã funguje s pouÏitím na normální  vodu z
kohoutku. NepouÏívat chemické pfiísady nebo ãistí-
cí prostfiedky (napfi. parfémovanou vodu, esence,
odvápÀovací roztoky apod.).
Souãástí tohoto balení je  papírek kter˘ slouÏí ke
zji‰tûní tvrdosti vody: namoãit na 1 vtefiinu do vody,
zatfiepat jím a odstranit tak zbylou vodu a poãkat asi 
1 minutu pro ovûfiení v˘sledku, na základû kterého
pak provést  nastavení spotfiebiãe pfii prvním pouÏití
(viz tabulka).

První pouÏití
• Pfiipojit spotfiebiã ke zdroji el. proudu (obr.1)
• Na displeji (F) ze zobrazí :

(viz obr.3).
• Otáãet knoflíkem pro volbu funkcí, aÏ dokud se

na displeji neobjeví poÏadovan˘ jazyk (je
moÏn˘ v˘bûr z tûchto jazykÛ:italsky, fran-
couzsky, nûmecky, holandsky, ‰panûlsky). Nyní
potvrdit v˘bûr stisknutím stejného knoflíku
(obr.3) , jako pomÛcku pouÏijeme pfiíklad
nastavení na jazyk anglick˘.

• Na displeji se zobrazí nápis:

(viz.obr.4)  otáãením knoflíku (H) zvolit stupeÀ
pro tvrdost vody (mûkká, tvrdá, velmi tvrdá:
podle tabulky) a potvrdit volbu stisknutím stejné-
ho knoflíku(obr.5)

• Na displeji se zobrazí nápis:

VloÏit filtr a potvrdit proveden˘ úkon stisknutím
knoflíku (obr.6)

• Na displeji se po dobu 2 vtefiin zobrazí nápis:

Následnû se - zobrazí nápis:

Otevfiít dvífika (L) (obr.7) vytáhnout nádrÏ (M) a
naplnit ji vodou a uloÏit na pÛvodní místo (I)
potvrdit proveden˘ úkon stisknutím knoflíku (I).

• Na displeji se zobrazí nápis:

A následnû je sly‰et zvuk ãerpání vody.
Tato první fáze je nezbytná vzhledem k tomu,

88

> 37 °F19 - 36 °F10 - 18 °F0 - 9 °F 

ffrraannççaaiiss  

SSEETT  WWAATTEERR  HHAARRDDNNEESSSS  
(NASTAVIT TVRDOST VODY)

IINNSSEERRTT  SSCCAALLEE  FFIILLTTEERR  
(VLOÎIT ODVÁP≈OVACÍ  FILTR)

ookk

WWAAIITT  FFOORR  FFIIRRSSTT  CCYYCCLLEE  
(POâKAT NA PRV¯ CYKLUS)

FFIILLLL  TTAANNKK  (NAPLNIT NÁDRÎ )

Mûkká Stfiední Tvrdá Velmi tvrdá



Ïe bojler vychází z v˘roby zcela prázdn˘. Pfii
následujícím zapnutí a bûhem chodu je bûÏn˘m
jevem obãasn˘ zvuk, kter˘ je zpÛsoben vibrace-
mi a chodem ãerpadla, které provádí doplÀová-
ní vody do bojleru.  Tento jev není nebezpeãn˘
a pfiedstavuje bûÏn˘ chod spotfiebiãe.

• Po dokonãení naplnûní bojleru se na displeji
objeví nápis:

Nyní toãit knoflíkem (I) aÏ do polohy oznaãující
vhodn˘ program pro dan˘ typ Ïehlení (napfi.
jeans). Obû li‰ty "TEMPERATURE" (teplota
Ïehlící plochy) a "STEAM POWER" (regulace
páry) blikají (obr.9).

Spotfiebiã je pfiipraven k provozu jakmile li‰ta
"TEMPERATURE" i li‰ta "STEAM POWER" pfiesta-
nou blikat

NÁSLEDUJÍCÍ POUÎÍVÁNÍ
• Podle potfieby dolévat vodu do snímatelné

nádrÏe na vodu (M) (obr.7)  a pak ji umístit na
pÛvodní místo (obr 8).

• Pfiipojit spotfiebiã ke zdroji elektriky (obr.1)
• Stisknout tlaãítko zapnuto/vypnuto (G) - na dis-

pleji se zobrazí pohybliv˘ nápis:

a  následnû se zobrazí nápis:

• Pokud nebylo doplnûní vody jiÏ provedeno, je
tfieba provést nyní  doplnûní vody do snímatel-
né nádrÏe na vodu, postupovat podle návodu
popsaného v odstavci "NAPLNùNÍ VODOU"

• Spotfiebiã nabídne program:

Nyní zvolit vhodn˘ program pro dan˘ typ
Ïehlení (napfi. jeans) (obr.9)
Spotfiebiã je pfiipraven k provozu jakmile li‰ty
pfiestanou blikat

MoÏnost volby programÛ je následující:
• Quick & go (vhodn˘ pro citlivé tkaniny)
• Syntetické
• Hedvábí
• Vlna
• Bavlna
• Len
• Jeans
• Svislé Ïehlení (vhodné pro o‰etfiení záclon a sak)
• Quick & go, syntetické, hedvábné – není moÏn˘

v˘dej páry.

V¯DEJ PÁRY U MODELÒ S PROFESIONÁLNÍ
ÎEHLIâKOU 
Pro zapojení  v˘deje páry je tfieba stisknout tlaãítko
pára  (A) které je na Ïehliãce.
U modelÛ které jsou opatfieny tlaãítkem (A) pára a
spou‰tí pro v˘dej páry (D) moÏné zvolit zda pouÏít
horní tlaãítko anebo  spodní spou‰È anebo naopak. 
U nûkter˘ch modelÛ je pfiítomen  jezdec (B) , kter˘m
je moÏné dosahovat nepfietrÏit˘ v˘dej páry pokud
je mechanicky stlaãeno tlaãítko pára a takto se
zabrání nutnosti provádût tento úkon manuálnû. 
Pro zapojení jezdce staãí posunout jej dozadu a
poté stisknout tlaãítko  (A). 
Pro odblokování tlaãítka je tfieba posunout jezdec
vpfied.

V¯DEJ PÁRY U MODELÒ S  ÎEHLIâKOU PRO
DOMÁCNOST 
K zapojení  v˘deje páry je tfieba otáãet koleãkem
pro v˘dej  páry  (E) 
TotéÏ koleãko pro v˘dej  páry je moÏné ovládat i ze
spodní strany rukojeti.
Pokud je poÏadován stál˘ v˘dej páry, je tfieba
otáãet koleãkem pro v˘dej  páry dopfiedu, aÏ do
jeho zablokování.
Modely pro domácí pouÏití jsou opatfieny zafiíze-
ním které umoÏÀuje zablokování Ïehliãky, pro úãely
jejího bezpeãného pfiemísÈování(viz. obrázek dole)

Nikdy nepouÏívat Ïehliãku jako rukojeÈ pro
pfiemísÈování anebo ke zvedání spotfiebiãe.

NAPLNùNÍ VODOU
Pokud bûhem Ïehlení dojde voda, objeví se na dis-
pleji nápis:

A souãasnû se zastaví v˘dej páry
Pokud není stav vody doplnûn do 10 minut, auto-
maticky se pfieru‰í chod bojleru, zatímco Ïehliãka
dále funguje. 
Pro doplnûní vody je tfieba spotfiebiã vypnout,
vytáhnout zástrãku ze zásuvky a doplnit nádrÏ.
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Potom znovu zapnout spotfiebiã bûÏn˘m zpÛsobem.

RUâNÍ CHOD
Pokud není Ïádn˘ z programÛ vhodn˘ pro typ
Ïehlení, kter˘ chcete provádût, je moÏné provést
ruãní volbu teploty pro Ïehlící plochu a pro regula-
ci páry.
Postupovat následujícím zpÛsobem:
• Se  zapnut˘m spotfiebiãem stisknout tlaãítko

ruãní volba (G) (obr 10): na displeji se zobrazí
nápis:

A li‰ta “TEMPERATURE” zaãne blikat;
• Otáãet koleãkem (H) aÏ na poÏadovan˘ stupeÀ

teploty:
MIN =    

MAX =
Pro potvrzení volby stisknout tent˘Ï knoflík

• Nyní otoãit koleãkem pro v˘dej  páry a pro
potvrzení volby stisknout tent˘Ï knoflík

• Pro návrat na automaticky volitelné programy je
tfieba opût stisknout tlaãítko pro ruãní volbu.

Pokud se po stisknutí tlaãítka pro ruãní volby (G) do
doby 3 vtefiin nevykoná Ïádná volba, spotfiebiã se
automaticky vrátí na pfiedtím nastaven˘ program.
Pfii chodu na ruãní volby nevydává spotfiebiã páru,
pokud je teplota niÏ‰í nûÏ    .    

FUNKCE MENU
Spotfiebiã umoÏÀuje provést volbu pro nastavení
jazyka, tvrdosti vody a nastavit samostatné vypnutí
Ïehliãky.
Postupovat následujícím zpÛsobem:
Se  zapnut˘m spotfiebiãem stisknout knoflík pro
volbu funkcí (G) na dobu alespoÀ 10 vtefiin : na dis-
pleji se zobrazí nápis:

K provedení zmûny jazyka stisknout knoflík a poté
jím otáãet, aÏ do polohy pro poÏadovan˘ jazyk.
Pro potvrzení volby opût stisknout tent˘Ï knoflík
na displeji se zobrazí nápis:

Otoãit znovu koleãkem pro volby funkcí, aÏ na
volbu tvrdost vody .
Na displeji se zobrazí nápis:

Pro potvrzení volby opût stisknout knoflík a poté jím
otáãet, aÏ do polohy pro poÏadovanou tvrdost:
MùKKÁ , TVRDÁ , VELMI, TVRDÁ.

Pro potvrzení volby opût stisknout tent˘Ï knoflík
Na displeji se zobrazí nápis:

Pfii otáãení téhoÏ knoflíku se na displeji  zobrazí
nápis:

Pro potvrzení volby opût stisknout tent˘Ï knoflík a
poté jím otáãet, aÏ do polohy pro poãet minut kdy
se má Ïehliãka vypnout.
Po provedení volby opût stisknout tent˘Ï knoflík
Na displeji se zobrazí nápis:

Pfii otáãení téhoÏ knoflíku se na displeji  zobrazí
nápis:

Pro návrat na naprogramované volby stisknout
tent˘Ï knoflík.
Poznámky:
• Po vypnutí Ïehliãky s automatickou „ pfiedvol-

bou vypnutí“ je tfieba pro obnovení jejího chodu
pouÏít kteréhokoliv za ovládaãÛ a provoz
Ïehliãky se obnoví na chod podle posledního
nastavení.

• Systém se automaticky vypne po uplynutí  jedné
hodiny od doby posledního  v˘deje páry. Pro
opûtné zapnutí je tfieba stisknout tlaãítko zapnu-
to/vypnuto (G).

ÎEHLENÍ NASUCHO
• Pfiipojit spotfiebiã ke zdroji el. proudu
• Do nádrÏe (M) nalít trochu vody a takto umoÏnit

správn˘ chod systému.
• Na displeji se zobrazí nápis:

• Stisknout tlaãítko pro ruãní volbu (I) a pak otáãet
koleãkem pro volbu funkcí (H), aÏ do polohy pro
poÏadovanou teplotu Ïehlící plochy vhodnou
pro tkaninu která má b˘t Ïehlena. 

• Pro potvrzení volby opût stisknout tent˘Ï knoflík
anebo poãkat 3 vtefiiny (spotfiebiã automaticky
provede potvrzení volby).

• Otáãet koleãkem pro volbu funkcí proti smûru
hodin. Ruãiãek, aÏ dokud  li‰ta  “STEAM
POWER” nezmizí z displeje.

• Pro potvrzení volby opût stisknout tent˘Ï knoflík
anebo poãkat 3 vtefiiny (spotfiebiã automaticky
provede potvrzení volby).
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MMAANNUUAALL  (RUâNù)

CCHHAANNGGEE  LLAANNGGUUAAGGEE??    (ZMùNIT JAZYK?)

CCHHAANNGGEE  LLAANNGGUUAAGGEE??    (ZMùNIT JAZYK?)

SSEETT  WWAATTEERR  HHAARRDDNNEESSSS  (NASTAVIT TVRDOST VODY)

SSEETT  WWAATTEERR  HHAARRDDNNEESSSS  (NASTAVIT TVRDOST VODY)

SSEETT  SSHHUUTT  OOFFFF??  (NASTAVIT VYPNUTÍ)

SSEETT  SSHHUUTT  OOFFFF??  (NASTAVIT VYPNUTÍ)

EEXXIITT  (V¯STUP)

SSYYNNTTHHEETTIICCSS  (SYNTETICKÉ)

●
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REGENERACE ODVÁP≈OVACÍHO FILTRU
Pro zachování dlouhé Ïivotnosti va‰eho Ïehlícího
systému je spotfiebiã vybaven indikátorem, kter˘
upozorní na potfiebu provést regeneraci odvápÀo-
vacího filtru.
Na displeji se zobrazí nápis:

Spotfiebiã stále normálnû funguje i v pfiípadû, Ïe se
zobrazí toto hlá‰ení, ale doporuãuje se provést co
nejdfiíve regeneraci odvápÀovacího filtru k zaruãení
jeho úãinnosti.
Postupovat následujícím zpÛsobem:
• Pomocí tlaãítka zapnuto/vypnuto (G) vypnout

spotfiebiã a vytáhnout pfiívodní ‰ÀÛru ze
zásuvky.

• Sejmout nádrÏ na vodu (M).
• Sejmout odvápÀovací filtr (O).
• VloÏit odvápÀovací filtr do drÏáku (fig.12). (Je

vhodné provádût tento úkon nad umyvadlem v
kuchyni).

• Zavûsit nádrÏ na odvápÀovací filtr.
• Obsah sáãku s kyselinou citrónovou (S) kter˘ je

souãástí balení, rozpustit v nádobû s 1 litrem
vody z vodovodu.

• Získan˘ roztok nalít do nádrÏe a nechat obsah
pfiekapat pfies filtr (zhruba 20 minut),  k usku-
teãnûní regenerace odvápÀovacího filtru je
tfieba poãkat alespoÀ 40 minut.

• K propláchnutí odvápÀovacího filtru je nyní  tfieba
naplnit vodní nádrÏ 1litrem vody z vodovodu a
nechat  obsah pfiekapat pfies filtr. 

• Po dokonãení tohoto úkonu umístit filtr a nádrÏ
na pÛvodní místo. 
Stisknutím tlaãítka zapnuto/vypnuto (G) opût
spotfiebiã zapnout.
Pro vymazání hlá‰ení z displeje stisknout  kno-
flík pro volbu funkcí na  5 vtefiin.
Poznámka: Sáãky s kyselinou citrínovou jsou v
prodeji u autorizovan˘ch servisních stfiedisek.

V¯HODY ÎEHLÍCÍHO SYSTÉMU

Díky vysokému  tlaku je pára su‰‰í a s
neustál˘m pfiívodem 

Systém proti vodním usazeninám  ome-
zuje tvofiení vodního kamene.

Samostatné vypínání Ïehliãky které
zaruãuje vût‰í bezpeãnost pfii provozu
(viz menu)

Automatické vypínání celého systému po
uplynutí jedné hodiny od posledního
v˘deje páry zaruãuje vût‰í bezpeãnost a
úsporu energie.

Systém proti kapání kter˘ zablokuje
vycházení páry pfii pfiíli‰ nízké teplotû
Ïehlící plochy.

MoÏnost Ïehlení ve svislé poloze kter˘ je
vhodn˘ k Ïehlení záclon a sak.

PO UKONâENÍ ÎEHLENÍ
Îehliãku odloÏit do odkládací plochu (do polohy
pro zablokování u modelÛ pro domácnost (B) a
pfied jejím uklizením vyãkat aÏ Ïehliãka vychladne.
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RREEGGEENNEERRAATTEE  FFIILLTTEERR  
(PROVÉST REGENERACI ODVÁP≈OVACÍHO FILTRU)
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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 odpadem. Je tfieba
zabezpeãit jeho odevzdání na specializovaná místa sbûru tfiídûného odpadu, zfiizovan˘ch mûstskou
správou anebo  prodejcem, kter˘ zabezpeãuje tuto sluÏbu.Oddûlené se‰rotování elektrospotfiebiãÛ je
zárukou  prevence negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a na zdraví, které zpÛsobuje nevhodné naklá-
dání, umoÏÀuje recyklaci jednotliv˘ch materiálÛ a tím i v˘znamnou úsporu energií a surovin. Pro úãely
zdÛraznûní povinnosti tfiídûného sbûru odpadu elektrospotfiebiãÛ  je na v˘robku za‰krtnut˘ pfiíslu‰n˘
symbol pro  sbûr  tfiídûného odpadu.

V¯ZNAM JEDNOTLIV¯CH HLÁ·ENÍ A P¤ÍSLU·NÁ OPAT¤ENÍ

HLÁ·ENÍ

FILL TANK
NAPLNIT NÁDRÎ

IRON HEATING
NAH¤. ÎEHLIâKY

IRON OFF
ÎEHLIâKA VYPNUTA

REGENERATE SCALE FILTER
R E G E N E R A C E
ODVÁP≈OVACÍHO FILTRU

TECH. ASS.
TECHNICK¯ SERVIS

V¯ZNAM

• NádrÏ na vodu je prázdná.

• NádrÏ na vodu není správnû
nasazena

• NádrÏ na vodu ve zneãi‰tûná
anebo je plná usazenin

• Îehliãka je ve fázi nahfiívání

• Uplynul ãas pro samostatné
vypnutí Ïehliãky (viz strana
82"nastavení samostatného
vypnutí")

• Je potfieba provést regeneraci
odvápÀovacího filtru.
Nicménû je moÏné dokonãit
zapoãaté Ïehlení.

• MoÏné ucpání pfiívodních hadic
na vodu v dÛsledku neãistoty
uvnitfi vodní nádrÏe.

ODSTRANùNÍ

• Naplnit nádrÏ na vodu a správnû
ji  nasadit aÏ na doraz, jak zná-
zornûno na obrázku 8.

• Sejmout nádrÏ a znovu ji nasadit
jak znázornûno na obrázku.

• Dobfie nádrÏ vypláchnout a odstranit
pfiípadné zbytky vodních usazenin.

• Vyãkat nahfiátí Ïehliãky.

• Stisknout kterékoliv z tlaãítek
anebo otáãet koleãkem pro volbu
funkcí.

• Provést regeneraci filtru
zpÛsobem popsan˘m na str.83

• Vypnout spotfiebiã a poãkat cca 2
hodiny aÏ do vychladnutí a pak
jej znovu zapnout. Pokud hlá‰ení
zÛstává, je tfieba kontaktovat
autorizované servisní stfiedisko
v˘robce DeLonghi
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PROBLÉMY KTERÉ JE MOÎNÉ VY¤E·IT BEZ SERVISNÍHO ST¤EDISKA

PROBLÉM

Spotfiebiã se nezapne

Ze Ïehliãky nevychází pára

Pára vychází zespodu ze spotfiebiãe

Po zapnutí spotfiebiã poÏaduje stále
vykonání  sledu jako pfii prvním zap-
nutí (nastavení jazyka, tvrdosti
vody…)

Voda vychází pfies otvory v Ïehlící
plo‰e Ïehliãky.

Kapání hnûdé vody ze Ïehlicí plochy
Ïehliãky

Po prvním zapnutí Ïehliãky je vidût
v˘stup koufie.

Spotfiebiã vydává pfieru‰ovan˘ hluk a
vibrace.

Spotfiebiã vydává pfieru‰ovan˘ hluk a
vibrace.

ODSTRANùNÍ

• Spotfiebiã není pfiipojen ke zdroji
el. energie

• Îehliãka je ve fázi nahfiívání

• Îehlící systém je nastaven na
ruãní ovládání a na nízkou teplo-
tu (niÏ‰í neÏ    ). 

• Tlak páry v ústfiednû generátoru
není dostaãující.

• Byla provedena volba funkce
kter˘ nepfiedpokládá v˘dej páry
(Quic&kgo, syntetické, hedvábí)

• Bylo zapojeno samostatné vypnu-
tí Ïehliãky.

• Îádn˘ z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ.

• Do‰lo k zásahu bezpeãnostního
systému pro maximální tlak.

• Cyklus pro první uvedení do pro-
vozu nebyl správnû vykonán.  

• Voda tvofií kondenzát uvnitfi tru-
bek protoÏe v˘dej páry je pouÏit
poprvé anebo nebyl del‰í dobu
pouÏíván.

• Îehlící systém byl umístûn na
nestabilní nebo naklonûnou
podloÏku.

• Do nádrÏe na vodu byly pfiidány
chemické pfiípravky proti vodním
usazeninám nebo jiné pfiísady.

• Nûkteré z ãástí spotfiebiãe byly
o‰etfieny izolaãními materiály a
mazadly, které se bûhem prvního
zahfiívání odpafiují.

• Jedná se o vodu která je pfieãer-
pávána do bojleru.

ODSTRANùNÍ

• Zkontrolovat, zda je spotfiebiã
správnû pfiipojen ke zdroji el. ener-
gie a stisknout tlaãítko pro zapnutí,
které je umístûno na levé stranû
ãelní pfiístrojové desky.

• Vyãkat aÏ Ïehliãka dosáhne pro-
vozní teploty, jak popsáno na
str.82.

• Navolit vy‰‰í stupeÀ teploty.

• Vyãkat aÏ tlak uvnitfi generátoru
dosáhne pfiedpokládanou jmeno-
vitou hodnotu. 

• Zvolit jin˘ z moÏn˘ch programÛ.

• Stisknout kterékoliv z tlaãítek
anebo otáãet koleãkem pro volbu
funkcí.

• Vypnout spotfiebiã, nechat jej
vychladnout a pak znovu zapnout:
v pfiípadû, Ïe problém pfietrvává,
je tfieba kontaktovat autorizované
servisní stfiedisko .

• Ihned spotfiebiã vypnout a kontak-
tovat  autorizované servisní stfiedi-
sko .

• Zabezpeãit správné dokonãení
prvního cyklu uvedení do provozu,
jak popsáno na str.80 (první uve-
dení do provozu).

• Opakovanû stisknout tlaãítko pro
v˘dej páry mimo Ïehlící prkno: takto
se umoÏní odstranûní studené  vody z
okruhu pro páru. 

• Umístit Ïehlící systém  na stabilní a
rovnou podloÏku.

• Do nádrÏe na vodu nesmûjí b˘t
pfiidávány Ïádné pfiísady (viz na‰e
rady v rychém prÛvodci). 
Oãistit Ïehlící plochu vlhkou utûr-
kou.

• Jedná se o naprosto bûÏn˘ jev,
kter˘ zmizí po nûkolikerém pouÏití.

• Jedná se o naprosto bûÏn˘ jev.

• Odpojit Ïehlící systém a kontakto-
vat autorizované servisní stfiedisko
v˘robce.

●
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