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Návod k použití 
 

 Cestovní napařovací žehlička  
barva šedá/bílá 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi tohoto produktu. 

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej přečtěte, než začnete 
produkt používat. Zabráníte tím případnému poškození výrobku nebo Vašemu poranění při 
neodborné manipulaci. V případě, že bude výrobek předán do užívání jiné osobě, musí mít 
tento návod k dispozici. 

Bezpečnostní pokyny 

 
• Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, aby nedošlo k poškození produktu 
• nesprávným užíváním. 
• Žehlička nesmí zůstat připojená k elektrické síti bez dozoru. 
• Držte žehličku mimo dosah dětí. 
• Nikdy nevytahujte žehličku ze sítě tahem za napájecí kabel. 
• Nežehlete knoflíky ani jiné tvrdé předměty. Chraňte krycí povrch žehlicí plochy. 
• Regulátorem teploty neotáčejte násilím. 
• Než začnete žehličku používat, může se na ní objevit několik kapek vody na vnitřní 

stěně nádrže na vodu. Podle výrobce se jedná o normální jev po provedení parního 
testu výrobcem. 

• Při žehlení syntetických látek je vhodné použít bavlněnou látku k zakrytí žehleného 
oděvu, aby nedošlo k jeho poškození. Nebo nejprve vyzkoušejte oděv vyžehlit 
naruby. 

• Pokud žehlíte při nízké nebo vysoké teplotě, při parním žehlení mohou na oděv 
uniknout kapky vody. Nejedná se o chybu. 

• Stiskněte několikrát tlačítko pro tvorbu páry nebo otevřete kryt plnícího otvoru, pokud 
je žehlička nastavena na žehlení párou a nedochází k tvorbě páry. 

• Po žehlení vyprázdněte nádržku na vodu, aby se zabránilo korozi na žehlící ploše a 
vnitřních částech žehličky. 

• Nikdy nezapojujte žehličku do elektriky před naplněním nádržky na vodu. 
• Povrch žehlící plochy žehličky se může po dlouhodobém užívání opotřebovat. To 

narušuje normální funkce žehličky. Zařízení je přesto stále použitelné bez výhrad. 
• K čištění žehličky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 
• Nikdy nezkoušejte zařízení sami rozebírat a opravovat. 
• Pokud je napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo 

obdobně kvalifikovaná osoba.  
• Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou nebo 

duševní schopnosti, osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí pouze pod 
dohledem nebo s ohledem na to, že byli poučeni o bezpečném používání zařízení a 
plně porozuměli nebezpečím, které vyplývají z jejich použití. 

• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Uchovávejte žehličku a její šňůru 
mimo dosah dětí do 8 let, pokud je zapnutá nebo se stále hřeje. 

• Toto zařízení není určeno ke hře pro děti. 
• Žehlička musí být použita a umístěna na stabilním povrchu. 
• Když žehličku položíte na podstavec, ujistěte se, že jsou povrch i stojan stabilní. 



• Žehlička se nesmí používat, pokud došlo k jejímu pádu a jsou na ní viditelná 
poškození nebo je zjevné, že již netěsní a může dojít k úniku vody. 

• Žehlička není určena k pravidelnému užívání. 

 

 

 

Komponenty: 

 
1. žehlící plocha 
2. spodní část 
3. kontrolka 
4. šroubový blok 
5. kryt (obal) přístroje 
6. gumový obvod 
7. přívod vody 
 8. nádržka na vodu  
9. tlačítko páry  
10. horní část krytu přístroje  
11. regulátor teploty  
12. spínač  
13. napájecí kabel 
 
Technické údaje: 
napětí: 100-127 V / 220-240 V 
kapacita vody 40 ml 
frekvence: 50/60 Hz  
hmotnost: 0,42 kg 
výkon: 260 - 420 W / 343 - 408 W 
povrch žehlicí plochy: 73 cm² 
teplotní rozsah: 65 - 230 ° С  
příslušenství: 1 x nálevka 
metoda pro stlačení extra silné páry 
rozměry: 135 x 76 x 79 mm 



POUŽITÍ 
 

Naplnění vodou 

 
1. Žehličku nejprve očistěte mírně navlhčeným hadříkem. 
2. Naplňte nádržku na vodu (8) přes přívod vody (7) normální vodou.  
3. Pokud bude voda tvrdší, budete muset použít destilovanou vodu. K naplnění vodou 

použijte nálevku. 

 

Použití žehličky 

 
Upozornění: žehličku používejte pouze na žehlení látek. 
 

1. Umístěte žehličku na  stojan, který je k tomuto účelu vyrobený. 
2. Před připojením se ujistěte, že přístroj připojujete do napájení, které odpovídá 

typovému štítku zařízení. 
3. Prádlo na žehlení roztřiďte podle teploty žehlení. Začněte s nízkými teplotami. 

Teplotu lze nastavit pomocí regulátoru teploty (11). 
• syntetické tkaniny, hedvábí (nízká teplota) 
• vlna (střední teplota) 
• bavlna, len (vysoká teplota) 

4. Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky. 
5. Kontrolka (3) se rozsvítí. Jakmile světlo zhasne, bylo dosaženo požadované teploty 
(přibližně 1 až 2 minuty). Nyní můžete začít žehlit. 
6. Po použití je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 

 

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA 

 

Otočením tlačítka páry (9) do polohy  spustíte žehlení napařováním: 
 

 
bez páry 
maximální pára 
 

 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
 

USKLADNĚNÍ 
 
• Nechte žehličku úplně vychladnout. 
• Vyprázdněte nádržku na vodu. 
• Opatrně smotejte napájecí kabel, nikoliv kolem zařízení. 
• Uchovávejte tuto žehličku na bezpečném místě. 
 

ČIŠTĚNÍ 



 
• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Kryt přístroje (tělo) čistěte vlhkým hadříkem. 
• Žehlicí plochu čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky 

nebo ostré předměty. 
• K odstranění zbytků na žehlící ploše můžete použít měkký hadřík mírně navlhčený v 

octové vodě. 

 

Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům 

 
Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají v užívání 
elektrické / elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí tyto důležité informace v zájmu 
ekologické likvidace starých zařízení a vaší vlastní bezpečnosti. 
 
1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam 
tohoto   symbolu podle dodatku 3 k ElektroG: 
 
Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně do tříděného komunálního odpadu. 
Elektrická a elektronická zařízení proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální 
odpad, nesmí být tímto způsobem likvidována a zejména nepatří do domácího odpadu. 
Jedná se o zařízení, která se uchovávají odděleně a likvidují prostřednictvím místních 
systémů sběru a vracení. 
Majitelé starých zařízení mají povinnost uchovávat a třídit je odděleně a tímto způsobem i 
předat do sběrného místa. 
To neplatí pro zařízení podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci Rozhodnutí orgánu pro 
odstraňování odpadů za účelem přípravy na Opětovné použití od ostatních zařízení je 
odděleno, aby bylo možné jej znovu použít - recyklovat. 
 
Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat zařízení, která byla 
oddělena od netříděného komunálního odpadu. 
Symbol pro samostatné třídění Elektrického a elektronického zařízení představuje 
přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách a je vybaven následovně: 
 
2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení: 
 
Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do institucí pro nakládání 
s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého zboží, aby byla 
zajištěna likvidace starých zařízení. 
V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení 
pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné 
místo. Následující odkaz slouží pro zobrazení online adresáře sběrných a vratných bodů: 
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen 
 
3. Poznámka k ochraně údajů 
 
Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např. 
PC nebo smartphone atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran. 
Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za 
vymazání osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována. 
 


