
CESTOVNÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA

PŘED PRVNÍM POUŽÍTÍM

Před prvním použitím odstraňte všechny plastové obaly a drát, omotaný kolem napájecího kabelu. 

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Žehličku postavte na přiložený stojan.

2. Do dávkovací nádoby nalijte vodu a přelijte ji do nádrže vody v žehličce. Pro optimální provoz žehličky používejte 
destilovanou vodu.



1. 
2. 
3. Vyberte požadovaný stupeň teploty (● e symbol pro nejnižší teplotu, ●●● pro nejvyšší). 

4. Podle typu látky vyberte správný nástavec. Nežehlete kožené, impregnované nebo sametové povrchy. K žehlení 
citlivého textilu používejte nástavec se štětcem. K odstanění chloupků a vlasů na vlněných oděvech používejte 
nástavec s měkkým povrchem. V tom případě nastavte teplotu na max. ●●. 

 
5. Napájecí kabel zapojte do zásuvky. Počkejte minutu, než se spotřebič zahřeje.
6. Žehličku vyjměte ze stojanu..
7. Látku srovnejte. Začněte žehlit.
8. Stisknutím modrého tlačítka současně vypusťte páru a žehlete. Žehlit můžete přerušovanými stisknutími, které 

způsobují menší vypouštění páry nebo několika sekundovým přidržováním, pro intenzivnější vypouštění páry. 
Před novým naléváním vody do žehličky nebo před výměnou nástavce, napájecí kabel odstraň-
te ze zdroje elektrické energie.

9. Po dokončeném žehlení napájecí kabel odstaňte z elektrického zdroje. Počkejte 15 minut, aby voda vystydla a 
odlijte ji ze zásobníku, abyste zabránili usazování vodního kamene.

ÚDRŽBA A POUŽITÍ

• Do nádrže nalévejte jen vodu. Nikdy nenalévejte chemické nebo čistící prostředky. 
• Vodu nedestilujte chemicky. 
• Spotřebič chraňte před slunečním zářením, vodními zdroji, prachem a  mimo dosah domácích zvířat a dětí.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• SmoothLine® mohou používat a udržovat dospělé osoby. Osoby se sníženými tělesnými, duševními a smyslovými 
schopnostmi a osoby méně zkušené by měly pomůcku používat za pomoci nebo přítomnosti dospělé zkušenější 
osoby.  

• Spotřebič chraňte mimo dosah dětí. 
• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprchových koutů, bazénů, umyvadel nebo jiných míst s tekoucí vodou. 
• Spotřebič se nahřeje jen za několik sekund, dávejte pozor na popáleniny. Při používání buďte opatrní a nepouží-

vejte jej v blízkosti malých dětí a kojenců.  
• Zapojený spotřebič nikdy  nenechávejte bez dozoru.  
• Spotřebič nenechávejte v blízkosti hořlavých předmětů. 
• Zapnutý spotřebič vždy odložte na čistý, suchý a ohnivzdorný povrch. 
• Napájecí kabel neodkládejte do blízkosti horkých povrchů. 
• Nepoužívejte nic, co není přiloženo.  
• Nepoužívejte poškozený spotřebič.  
• Napájecí kabel neomotávejte ani neohýbejte kolem spotřebiče. Kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. 
• Nepoužívejte spotřebič na oděvech, které máte v daný moment na sobě. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud je nádrž na vodu prázdná. 

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán za 
směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské zdraví. 
Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace o recyklaci toho-
to výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste 
výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic EU.


