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EN OPERATION SHOCK STEAM CLEANING AND CARE SELF-CLEAN MOVING

DE BETRIEB DAMPFSTOSS REINIGUNG UND PFLEGE SELBSTREINIGUNG TRANSPORT

FR FONCTIONNEMENT FONCTION PRESSING NETTOYAGE ET ENTRETIEN AUTO-NETTOYAGE TRANSPORT

TR KULLANIM ŞOK BUHAR TEMİZLİK VE BAKIM KİREÇ TEMİZLEME TAŞIMA
ES FUNCIONAMIENTO DESCARGA DE VAPOR LIMPIEZA Y CUIDADOS AUTOLIMPIEZA TRANSPORTE

PL OBSŁUGA UDERZENIE PARY CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA SAMOCZYSZCZENIE TRANSPORT

HR RAD NAGLO ISPUŠTANJE  
PARE ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE SAMOČIŠĆENJE TRANSPORT

RO UTILIZARE JET DE ABUR CURĂ AREA ȘI ÎNGRIJIREA AUTOCURĂȚARE TRANSPORTUL

IT UTILIZZO PULIZIA E 
MANUTENZIONE PULIZIA E CURA AUTOPULIZIA TRASPORTO

CS POUŽITÍ EXTRA PÁRA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ 
VODNÍHO KAMENE PŘEPRAVA

TH การใช้งาน การพ่นไอน�้า การท�าความสะอาดและการบ�ารุง
รักษา ท�าความสะอาดในตัว การขนส่ง

NL BEDIENING STOOMSTOOT REINIGING EN ONDERHOUD ZELFREINIGING VERPLAATSEN



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

beep!

or

2
1

12

click!

1

2

1

2

1

2

5 sec.

1

2

1

2

Wait for 
2 min.



13 14 15

16 17 18

18 19 20

21 22 23

1

2
O�

1

2
O�

Auto-O�10 min. Auto-O�10 min.

1
2

2 hours
350 ml

1 hour



24 25 26

27 5 2826 27

1

350 ml



Parní stanice / Uživatelská příručka 73 / CS

Ovládací panel Symboly Symboly

Nastavení teploty

Úroveň páry

Turbo

Chytrý režim

Je třeba odstranit vodní kámen

Nádržka na vodu je prázdná

Žehlička připravená

C Po 12 minutách provozu v režimu Turbo se výrobek automaticky přepne na Maximální 
úroveň.

1 Vaše parní stanice
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Tento oddíl obsahuje bezpečnostní 
pokyny, které pomohou s ochranou 
před zraněním osob nebo 
poškozením majetku. 
Nedodržení těchto pokynů zruší 
platnost záruky. 
2.1 Obecné 
bezpečnostní pokyny

 • Tento spotřebič splňuje požadavky 
mezinárodních bezpečnostních
norem.

 • Tento spotřebič mohou použít děti 
starší 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi nebo
které nemají dostatečné znalosti
a zkušenosti, pokud na ně a
bezpečné použití produktu
dohlídá dospělá osoba nebo jsou-li 
poučené o rizicích souvisejících s
použitím produktu. Děti si nesmí
se spotřebičem hrát.

 • Čištění a údržba nesmí být
prováděny dětmi, pokud na ně
nedohlíží starší osoby.

 • Nikdy nenechávejte zapojený
spotřebič bez dozoru.

 • Odpojte spotřebič před plněním
vodní nádrže vodou.

 • Neotvírejte otvor na plnění vodou
v průběhu používání.

 • Používejte a skladujte spotřebič
na pevné, rovné ploše.

 • Když je spotřebič položen na
základní desce, ujistěte se, že
povrch pod deskou je rovný.

 • Pokaždé položte spotřebič
na jeho základní desku, když
ho nepoužíváte nebo žehlení
přerušíte.

 • Pokud vám spotřebič upadne,
uniká z něj voda, má poškozený
kabel nebo dojde k jinému
p o š k o z e n í ,  k o n t a k t u j t e
autorizovaný servis. Nepoužívejte
spotřebič, dokud nebude opraven.

 • Je-li spotřebič v provozu nebo
pokud chladne, držte jej a napájecí 
kabel mimo dosah dětí mladších 8
let.

 • Spotřebič není určen pro venkovní
použití.

 • Používejte pouze originální části
nebo části doporučené výrobcem.

 • Používejte spotřebič jen když je
připojen k parné stanici žehličky.

 • Nepokoušejte se spotřebič
demontovat.

 • Vaše napájení musí odpovídat
informacím uvedeným na štítku
spotřebiče.

 • Zdroj napájení spotřebiče by měl
být chráněn pojistkou o minimální
hodnotě 16 mA.

2  Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí
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 • Spotřebič zapojujte do uzemněné
zásuvky.

 • Pro práci se spotřebičem
nepoužívejte prodlužovací kabel.

 • Netahejte za napájecí kabel, když
spotřebič odpojujete od sítě.

 • Pokud je napájecí kabel poškozen,
měl by být opraven nebo nahrazen 
prodejcem, servisem nebo
specializovaným a autorizovaným
servisem podobného zaměření.

 • Odpojte spotřebič před jeho
čištěním.

 • Nemotejte napájecí kabel kolem
spotřebiče.

 • Nesahejte na spotřebič nebo
zástrčku mokrýma nebo vlhkýma
rukama, je-li spotřebič zapojen.

 • Žehlící plocha spotřebiče může být 
příliš horká. Vyhněte se kontaktu s 
horkými povrchy.

 • Spotřebič nikdy nepoužívejte na
nebo v blízkosti hořlavých nebo
vznětlivých materiálů nebo míst.

 • Před otevřením krytu odstranění
vodního kamene se ujistěte, že
zařízení vychladlo. Po použití
zařízení čekejte přibližně 2 hodiny
předtím, než kryt otevřete.

 • Pokud si ponecháte obalové
materiály, uchovejte je mimo
dosah dětí.

2  Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí

A

VAROVÁNÍ: Nenamáčejte 
parní stanici (6) do vody nebo 
jiných tekutin. Nikdy přidávejte 
do spotřebiče ocet, odvápňovací 
prostředek, škrob, parfém nebo jiné 
pomocné výrobky, které by měly 
pomoct při žehlení. 

A
VAROVÁNÍ: K čištění zařízení 
nepoužívejte benzín, rozpouštědla 
nebo brusné čističe nebo tvrdé 
kartáče.

B
VAROVÁNÍ: Nečistěte 
spotřebič pod tekoucí vodou ani jej 
nenamáčejte do vody nebo jiných 
tekutin.

A
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte 
abrazivní čistící přípravky pro 
vyčištění žehlící plochy (11).

C
Provoz čerpadla může způsobit 
během nasávání vody hluk; to je 
normální.

VAROVÁNÍ: Nikdy nesměřujte 
páru na lidi nebo zvířata.

A
VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby 
se žehlička dostala do kontaktu se 
železnými částmi jako jsou zipy nebo 
nýty. Tohle může poškodit žehlící 
plochu žehličky.

A

VAROVÁNÍ: V automatickém 
režimu vypnutí, se spotřebič 
nevypne, pokud stisknete tlačítko 
on/off (4), dokud jej neodpojíte ze 
zásuvky. Tlačítko on/off začne blikat 
po 10 minutách a spotřebič přejde 
do režimu spánku.

C
« SMART » režim vašeho 
spotřebiče je vhodný pro všechny 
druhy tkanin, které lze žehlit.
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2.2 Dodržování směrnice 
WEEE a o likvidaci odpadů: 
Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE 
(2012/19/EU).  Tento výrobek nese symbol pro 
třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad 
(WEEE).

Tento symbol znamená, že příslušný 
produkt na konci jeho životnosti nesmí 
být likvidován spolu s jiným domácím 
odpadem. Použité zařízení musíte 
odnést do oficiální sběrny pro recyklaci 

elektrických a elektronických zařízení. Obraťte se 
na místní úřady nebo na prodejce, u kterého jste si 
zařízení zakoupili, a informujte se o umístění 
sběrných zařízení. Každá domácnost hraje 
důležitou roli ve sběru a recyklaci starých zařízení. 
Správná likvidace starého zařízení pomáhá předejít 
možným negativním následkům pro životní 
prostředí a lidské zdraví.

2.3 Dodržování směrnice 
RoHS
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU 
RoHS (2011/65/EU).  Neobsahuje žádné škodlivé 
ani zakázané materiály, které jsou směrnicí 
zakázané.

2.4 Informace o balení
Balení produktu je vyrobeno z 
recyklovatelných materiálů, v souladu s 
naší národní legislativou. Obalové 
materiály nelikvidujte s domácím nebo 

jiným druhem odpadu. Odvezte je na sběrné místo 
balícího materiálu, které má pověření místních 
orgánů.

2  Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí
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Zamýšlené použití
Tento spotřebič je určen pro domácí použití a 
žehlení; není vhodný pro profesionální použití.

Úvodní použití
Před prvním použitím naplňte nádržku vodou 
a nechte vodu dvakrát odpařit pro odstranění 
zbytků z výroby.

C
Během prvního použití se může 
objevit slabý zápach. To se upraví po 
pár použitích.

Tipy pro žehlení
 • Spotřebič se rychle zahřeje; žehlete materiály

jako je syntetika, hedvábí a pod. na nízké teplotě.
 • Textilie které mohou vyblednout (hedvábí a

pod.) žehlete převrácené na ruby nebo použitím 
“CHYTRÉHO” režimu.

 • Pokud žehlíte textilie jako samet, netlačte a
žehlete jedním směrem.

 • Použití páry může způsobit na barevných
textiliích skvrny. Nenapařujte.

 • 100% vlněné oblečení se může žehlit s použitím 
páry. 

 • Žehlení vlněného oblečení může způsobit
blednutí. Žehlete obrácené na ruby.

Nastavení teploty

Typ látky Nastavení 
teploty

Nastavení 
páry

Syntetika • Bez páry
Hedvábí •• S párou

Bavlna ••• S párou

Len - Džíny Max S párou

Skladování
 • Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat,

důkladně jej uskladněte.
 • Odpojte spotřebič a před uskladněním jej nechte 

vychladnout. 
 • Vylijte vodu z nádržky na vodu (5).
 • Skladujte jej na chladném a suchém místě.
 • Spotřebič skladujte mimo dosah dětí.

Manipulace a přeprava
 • Během manipulace a přepravy přenášejte

spotřebič v originálním obalu. Obal chrání
spotřebič před fyzickým poškozením.

 • Na spotřebič ani na obal nestavte žádné těžké
předměty. Spotřebič by se mohl poškodit.

 • Pokud spotřebič spadne, může přestat fungovat 
nebo se trvale poškodit.

Hodnoty, které jsou deklarované ve značení 
připojenému k Vašemu spotřebiči nebo v ostatních 
dodaných tištěných dokumentech představují 
hodnoty, které byly získány v laboratořích v 
souladu s příslušnými standardy. Tyto hodnoty 
se mohou lišit podle použití výrobku a podmínek 
používání.

Pro uvedení do provozu, obecné použití a 
čištění dodržujte prosím pokyny uvedené na 
stránce 4 – 6 tohoto návodu k použití.
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