
PRZENOŚNE ŻELAZKO PAROWE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie plastikowe torebki i drut owinięty wokół przewodu zasilającego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Umieść żelazko na dołączonej podstawce.

2. Wlej wodę do naczynia dozującego i wlej ją do zbiornika na wodę  w żelazku. Użyj wody destylowanej, dla opty-
malnego działania.



1. 
2. 
3. Wybierz żądany poziom temperatury (● oznacza najniższą temperaturę, a ●●● najwyższą). 

4. W zależności od rodzaju tkaniny wybierz odpowiednią nakładkę. Nie używaj żelazka na powierzchniach skó-
rzanych, impregnowanych lub aksamitnych. Do prasowania delikatnych tkanin użyj nakładki szczotkowej. Użyj 
nakładki z miękką podstawą, aby usunąć sierść lub włosy z wełnianej odzieży. Ustaw temperaturę maksymalnie na 
●●. 

 
5. Podłącz przewód zasilający. Poczekaj minutę, aż urządzenie się nagrzeje.
6. Zdejmij żelazko ze stojaka.
7. Wyprostuj wybraną tkaninę. Rozpocznij prasowanie.
8. Naciśnij niebieski przycisk, aby uwolnić parę i jednocześniezacznij prasowanie. Można prasować przy naprzemien-

nym naciskaniu, które zapewnia mniejsze wydzielanie pary lub z kilkusekundowym przytrzymaniem, co pozwala 
na większe uwalnianie pary. Przed ponownym napełnieniem żelazka wodą lub wymianą nakładki, 
odłącz przewód zasilający od źródła zasilania. 

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

• Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie wodą, bez innych środków chemicznych lub czyszczących.
• Nie destyluj chemicznie wody.
• Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł wody, kurzu oraz poza zasięgiem zwie-

rząt domowych i dzieci.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• SmoothLine może być używany, czyszczony lub konserwowany przez osoby dorosłe. Osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych oraz osoby niedoświadczone powinny używać urządzenia 
pod opieką mentora lub w obecności doświadczonej osoby dorosłej.

• Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
• Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, kabin prysznicowych, bidetów, basenów, umywalek lub innych miejsc 

bieżącej wody.
• Urządzenie nagrzewa się w kilka sekund i może stwarzać ryzyko poparzenia. Zachowaj ostrożność podczas uży-

wania i nie używaj urządzenia w pobliżu małych dzieci i niemowląt.
• Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.
• Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
• Zawsze ustawiaj włączone urządzenie na czystej, suchej i żaroodpornej powierzchni.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni.
• Nie używaj akcesoriów, które nie są dołączone.
• Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz, że jest uszkodzone.
• Nie owijaj ani nie zaginaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszko-

dzeń.
• Nie używaj urządzenia na noszonej na sobie odzieży.
• Nie używaj urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że   produkt ten nie może być 
traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec poten-
cjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowodowane niewłaści-
wą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, 
że   produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.


