Vertikální parní žehlička

CZ

Model No. DF009A
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě
přečtěte návod k obsluze. Schovejte jej i pro pozdější nahlédnutí.
Žehlička funguje na principu vodní páry. Tímto způsobem rychle,
snadno a pohodlně mizí všechna zmačkaná místa na oblečení. Zároveň jej čistí
a odstraňuje nepříjemné pachy. Je to stejný systém jako používají profesionální čistírny. Žehlička je ideální pro všechny druhy materiálů. Můžete použít
přímo na oblečení visící na ramínku.Tato vertikální parní žehlička je vybavena
žehlící plochou, takže umožňuje i použití na klasické žehlení bez napařování, či
s využitím funkce napařování.

Produkt je elektrický spotřebič, a proto je třeba dbát na určitá bezpečnostní opatření

- uchovávejte mimo dosah dětí
- ujistěte se,že při manipulaci s žehličkou jsou vaše ruce suché
- připevněte příslušenství pouze v případě, že nejsou horké žádné části výrobku
- po každém použití vypojte přístroj ze sítě
- nikdy se nesnažte vyjmout příslušenství, pokud jsou horká nebo pokud jsou
v provozu
- při používání vždy odkládejte žehličku do stojánku, který je součástí příslušenství
- používejte pouze originální příslušenství, které jsou součástí balení
- nikdy nemiřte žehličkou na další osoby, zvířata nebo jiná elektrická zařízení,
pára může způsobit popáleniny
- abyste zabránili případnému zranění nebo poškození povrchu, nenechávejte
přístroj ležet na podlaze či jiném povrchu pokud je zapojen do sítě
- zabraňte ponoření kabelu do vody či jiných tekutin
- nezapojujte jiné spotřebiče do stejného obvodu jako žehličku, zabráníte tak
možnému přetížení
- žehlička musí být vždy připojena do systému elektrické instalace, který je uzemněn
- nepoužívejte přístroj pokud pára uniká z jiných míst než z žehlící plochy
- nesnažte se přístroj opravovat či jinak modifikovat. Opravy svěřte pouze
odbornému servisu
- používejte žehličku jen ve vnitřních prostorách
- zamezte styku kabelu s horkými povrchy
- nepokládejte na žehličku těžké předměty
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- z důvodu bezpečnosti by tento přístroj neměl být používán osobami se zdravotním, mentálním postižením nebo dětmi
- ubezpečte se, že voda nevytéká na jiné elektrické části žehličky
- používejte žehličku pouze v souladu s tímto návodem

Obsah balení a funkce
1. nádržka na vodu
2. víčko nádržky na vodu
3. světelná kontrolka
4. tlačítko pro uvolnění páry
5. rukojeť
6. napájecí kabel
7. odměrka na vodu
8. čistící kartáček
9. n
 ástavec na odstranění
chlupů a žmolků
10. nástavec na prach
11. tlačítko pro uvolnění nástavce
12. odkládací stojánek
13. regulátor teploty
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Sestavení
1. P
 řed připojením příslušenství k žehličce se ujistěte, že je přístroj vypojen
ze sítě. Při vyjmutí příslušenství se ujistěte, že je vše vychladlé. Pro lepší manipulaci doporučujeme použít tepelně odolné rukavice jako při vaření.
2. V
 yberte si příslušenství dle toho, co potřebujete upravit. Žehlička je výborná
na plátno, vlnu, bavlnu, hedvábí i polyester. Zvolte nástavec na odstranění

chlupů a žmolků nebo nástavec na prach. Pro odpojení žehlícího příslušenství stiskněte uvolňovací tlačítko a odstraňte nástavec. Přiložte nové žehlící
příslušenství na základní jednotku a zatlačte, až se obě části spojí.
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Plnění vodou
Při plnění žehličky vodou se ujistěte, že přístroj není zapnutý ani zapojen
do sítě.
1. N
 aplňte odměrku vodou - max. 100 ml vody (max do vyznačené rysky vody)
2. O
 tevřete nádržku na vodu a opatrně nalijte vodu z odměrky. Pozor nepřelijte! Nádržku poté pečlivě zavřete.
3. A
 ž budete opět chtít doplnit vodu, stiskněte několikrát tlačítko pro uvolnění

páry - tak se ujistíte, že je nádržka opravdu prázdná.
4. P
 řed manipulací s přístrojem se ujistěte, že je žehlička vychladlá a nádržka
na vodu prázdná.

Použití
Použití s nástavci z příslušenství:
- Připojte příslušenství na žehlení dle toho, jaký druh látky potřebujete vyžehlit
- Naplňte nádržku vodou
- Nastavte regulátor teploty k maximu, bude zaručeno rychlejší nahřátí a udržování teploty pro vývin páry.
- Zapojte žehličku do elektrické sítě a zkontrolujte, zda světelná kontrolka svítí
- Počkejte cca 1 minutu až se žehlička zahřeje a kontrolka zhasne. Následně
5x až 10x za sebou zmačkněte tlačítko vývinu páry, aby pumpička, nasála z
nádržky vodu a bylo aktivováno napařování. Tlačítko přerušovaně mačkejte
pouze v případě, že nesvítí červená kontrolka nahřívání. Toto tlačítko byste
neměli mít stisknuté nepřetržitě - snižuje se tím teplota a tlak páry. Vždy pro
funkci napařování na tlačítko pouze přerušovaně mačkejte.
- Před použitím páry na látku doporučujeme nejdříve vyzkoušet na starším
kousku látky
- Pro dosažení nejvyšších výsledků jemně žehlete látku horizontálně i vertikálně, zatímco tlačítko pro uvolnění páry máte stisknuté
- Pokud se Vám vyčerpá při žehlení voda v nádržce, nechte žehličku vychladnout a až poté vodu doplňte.
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Žehlení bez napařování/ s napařováním:
- Položte žehličku do stojánku, případně z nádržky vylijte vodu.
- Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu. Teplotu přidáváte otáčením knoflíku regulátoru po směru hodinových ručiček.
- Zapojte žehličku do elektrické sítě. Dosažení správné teploty je signalizováno
zhasnutím kontrolky.
- Žehličku lze použít i s funkcí napařování při žehlení
- Pokud budete mít nádržku naplněnou vodou, můžete během žehlení opakovaným, přerušovaným stlačováním tlačítka provádět intenzivní napařování. Tlačítko byste neměli mít stisknuté nepřetržitě.
- Při používání žehličky se světelná kontrolka střídavě rozsvěcí a zhasíná. To je
zcela běžné. Žehlička si automaticky nastavuje zvolenou žehlící teplotu.
- Po ukončení použití vypojte přístroj ze sítě
- Vždy při žehlení odkládejte žehličku do stojánku, který je součástí příslušenství

Upozornění
- Z bezpečnostních důvodů používejte pro odložení zapnuté vertikální žehličky vždy pouze odkládací stojan.
- Pokud máte odloženou zapnutou vertikální žehličku ve stojánku a nepoužíváte ji více jak 10 min, tak ji odpojte ze zásuvky.
- Určité druhy látek by měly být žehleny naruby
- Kalhoty se vám budou lépe žehlit, pokud začnete od dolních částí nohavic
- Při žehlení se jemně dotýkejte látky a pohybujte žehličkou všemi směry
- Žehlička neodstraňuje skvrny na látce
- Žehličku můžete použít na různé druhy látek: hedvábí, bavlna, polyester....
Zkontrolujte si příslušnou etiketu na látce, zda může být žehlena. Určité druhy materiálů, jako např. kůže, semiš nebo samet nemohou být žehleny párou
- Doporučujeme vyzkoušet účinnost žehličky na malém vzorku žehlené látky

Údržba a čištění
1. Po ukončení používání žehličky se ujistěte, že je vypojena ze sítě
2. Nechte vodu v nádržce vychladnout zhruba 15 minut a poté vodu vylijte
3. Z
 ačněte čistit přístroj, jen pokud je vychladlý. K čištění doporučujeme použít
obyčejnou vodu, destilovanou, filtrovanou, minerální a čistící kartáček, který
je součástí balení
4. Uchovejte žehličku na bezpečném a suchém místě
5. N
 ikdy neplňte nádržku vody parfémem, chemikáliemi, solí, čistícím prostředkem nebo barvou. Většina těchto prostředků je velmi hořlavá a mohlo
by dojít ke zranění či popáleninám
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6. P
 ro plnění nádržky používejte pouze destilovanou vodu, aby se snížilo zanášení vnitřních částí žehličky vápenými usazeninami
7. P
 okud se na žehlící desce vytvoří povlak, lze nejlépe odstranit saponátovým
prostředkem s jemným práškem.

Odstranění minerálních usazenin
Nejvhodnější na odstranění minerálních usazenin je použít destilovanou, filtrovanou či obyčejnou vodu. Doporučená četnost je 1x měsíčně.

Čištění pro odstranění vodního kamene
Začne-li žehlička produkovat páru pomaleji nebo
ji přestane vytvářet úplně, může to být kvůli
vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje
na kovových součástkách a ovlivňuje výkon vyvíjené páry.
- Ujistěte se, že přístroj je vypojen ze sítě
- Namíchejte si roztok: do odměrky naplněné cca na polovinu vodou nalijte
1 lžíci octa a promíchejte
- Připravený roztok vlijte do nádržky
- Na žehličce nastavte regulátor teploty k maximu
- Zapněte žehličku do el. sítě
- Po zhasnutí kontrolky přerušovaně mačkejte tlačítko vývinu páry, dokud
nespotřebujete celý obsah nádržky
- Po tomto pročištění roztokem následně proveďte pročištění s čistou vodou,
aby došlo k vypláchnutí zbytku octového roztoku
- Tuto proceduru opakujte tak dlouho, dokud nezmizí pach octa
Pokud se nezlepší výkon vyvíjené páry, opakujte celý proces čištění popsaný
v této sekci

Technická specifikace
Frekvence: 50 Hz
Výkon: 1000W
Napětí: 230 V AC

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správCZ -5-
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né likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující
recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte
servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění,
výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj
apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti
v závislosti na modelu.
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