NÁVOD K OBSLUZE
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA DA24N

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267
E-mail: sezam@sezamplus.cz; www.sezamplus.cz

Před používáním výrobku si důkladně pročtěte návod k použití:
1. Bezpečnostní pokyny :
•
Pozor ! Před prvním použitím žehličky zkontrolujte, zda údaj na typovém
štítku přístroje (220-240V) odpovídá napětí ve Vaší zásuvce. Chybné
zapojení může být příčinou neopravitelného poškození žehličky, na které se
nevztahuje záruka.
•
Žehlička musí být zapojena pouze do zásuvky s uzemněním. V případě, že
jste nuceni použít prodlužovací šňůru, zkontrolujte, zda se jedná o
dvoupólový kabel se zemnícím vodičem (10A).
•
Je-li přívodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna
za přívod pro žehličky stejného typu v autorizované opravně.
•
Žehličku nikdy neponořujte do vody !
•
Při naplňování a vyprazdňování nádržky musí být žehlička odpojena
z elektrické sítě.
•
Dojde-li k pádu žehličky, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než ji opět
uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaší bezpečnost.
•
Žehlící deska žehličky může dosahovat velmi vysokých teplot. Dodržujte
proto následující pokyny :
- nedotýkejte se žehlící desky, je-li žehlička horká,
při používání žehličky v režimu napařování dodržujte opatrnost,
aby nedošlo k opaření,
- žehličku ukládejte pouze ve vychladlém stavu,

-

žehličku připojenou v elektrické síti nikdy nenechávejte bez
dozoru,
žehličku nikdy nenechávejte v dosahu dětí.

Žehličku nikdy sami neopravujte. Opravu žehličky může provádět pouze autorizovaný
servis.

LINEN - len
MAX – maximum
Kontrolní světlo termostatu zhasne, jakmile žehlička dosáhne požadované teploty.
Pozor ! Pokud nastavíte v průběhu žehlení termostat z vyšší na nižší teplotu, počkejte než se
světelná kontrolka termostatu opět rozsvítí, abyste nespálili jemné prádlo. Při žehlení směsových
tkanin nastavte termostat na tkaninu, která se žehlí na nejnižší teplotu.
3. Čištění a konzervace :
Čištění korpusu žehličky se provádí u vlažné žehličky, měkkou houbičkou navlhčenou v mýdlové
vodě. Poté žehličku vytřete do sucha.
Pro čištění žehlící desky používejte pouze k tomu určené čistící prostředky. Nikdy nepoužívejte
kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly žehlící desku poškodit.
Pozor ! Než začnete žehličku čistit, odpojte ji ze sítě a nechte ji vychladnout. Žehličku nikdy
nemyjte pod tekoucí vodou.
4. Uložení žehličky :
•
nastavte ovladač, nastavení páry do polohy žehlení bez napařování,
•
vytáhněte vidlici ze zásuvky a počkejte, dokud žehlící deska žehličky nevychladne,
•
otevřete nalévací otvor a vylijte vodu.
5. Technické parametry :
Napájení : 230 V ~ 50 Hz
Příkon : 1600 W
výrobek odpovídá evropským normám

2. Používání žehličky :
•
Plnění nádržky vodou :
Nastavte ovladač parní regulace do polohy žehlení bez napařování. Otevřete otvor na
plnění nádržky vodou, nakloňte žehličku a nalévacím otvorem naplňte nádržku.
Pozor ! Maximální úroveň vody v nádržce je vyznačena ryskou „ MAX“.
•
Regulace teploty a páry :
Nastavte regulátor termostatu na typ tkaniny, kterou chcete žehlit. Nejvyšší teplota je
na ovládacím kolečku termostatu vyznačena červenou barvou. Funkce „páry“ a „parní
náraz“ je funkční pouze v poloze termostatu v červeném poli. Jestli z žehličky místo
páry vytéká voda, je nutné kolečko termostatu nastavit na pozici „MAX“ a následně
zmenšit regulátorem množství páry.
OFF – vypnuto
SILK - hedvábí
WOOL - vlna
COTTON - bavlna

výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

