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Vážený zákazník,

ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám nový spotrebič dobre slúžil, prečítajte 

si, prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Tento spotrebič smú používať deti od 8 rokov a osoby 

so zhoršenými fyzickými či duševnými schopnosťami 

alebo neskúsené osoby iba vtedy, keď sú pod 

zodpovedajúcim dozorom alebo boli informované 

o bezpečnom spôsobe používania tohto produktu 

a rozumejú potenciálnemu nebezpečenstvu. Čistenie 

a používateľskú údržbu smú vykonávať deti iba v prípade, 

že sú staršie ako 8 rokov a sú pod zodpovedajúcim 

dozorom. Udržiavajte tento spotrebič a napájací kábel 

mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Počas používania tejto žehličky dodržujte vždy základné bezpečnostné opatrenia:

1. Zaistite, aby používané napätie zodpovedalo napätiu uvedenému na typovom štítku.

2. Používajte túto žehličku iba na účely uvedené v tomto návode na obsluhu.

3. Ak sa akýkoľvek spotrebič používa v blízkosti detí, je nutné zaistiť prísny dohľad. Nenechávajte žehličku 

pripojenú do zásuvky alebo žehličku na žehliacej doske bez dozoru. Dotyk horúcich kovových dielov, 

horúcej vody alebo pary môže spôsobiť popálenie.

4. Udržujte žehličku mimo dosahu detí.

5. Žehličku pripojenú do sieťovej zásuvky nenechávajte nikdy bez dozoru.

6. Pred vykonaním nasledujúcich činností odpojte žehličku od sieťovej zásuvky:

7. Čistenie

8. Plnenie vodou alebo vyprázdňovanie vodnej nádržky

9. Ihneď po použití 

10. Nikdy nepoužívajte žehličku s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, alebo ak spadla na zem 

alebo bola akýmkoľvek spôsobom poškodená. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nikdy žehličku 

nerozoberajte – požiadajte o kontrolu a opravu kvalifi kovaného servisného technika.

11. Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúceho povrchu.

12. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žehličku do vody ani žiadnej inej tekutiny.

13. Žehličku je nutné používať a odkladať na stabilnom povrchu.

14. Pri ukladaní žehličky na jej stojan zaistite, aby bol povrch, na ktorom je stojan umiestnený, stabilný.

15. Žehličku nepoužívajte, ak spadla na zem, javí viditeľné známky poškodenia alebo z nej uniká voda.
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ČASŤ 2: POPIS ŽEHLIČKY

11. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

10.

9.

1. Otvor na plnenie vody

2. Otočný gombík na ovládanie pary                       

3. Tlačidlo parného rázu     

4. Tlačidlo kropenia              

5. Tlačidlá na ovládanie teploty

6. Indikátory LED             

7. Chránič napájacieho kábla 

8. Vodná nádržka                   

9. Žehliaca plocha

10. Tlačidlo samočistenia                              

11. Kropiaca dýza
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ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pri prvom použití je normálne, keď sa objaví malé množstvo dymu, ktoré rýchlo zmizne.

Pri prvom použití funkcie pary nesmerujte paru na bielizeň, pretože by v nej mohli byť drobné úlomky z parných 

otvorov.

PLNENIE VODOU

Odporúčame používať destilovanú vodu. 

Uistite sa, že sú otočné gombíky na ovládanie pary vypnuté („Off“)

Podržte žehličku kolmo, aby bol otvor na plnenie vody vo vodorovnej polohe.

Naplňte ju vodou pomocou otvoru na plnenie vody tak, aby voda dosahovala značku „MAX“ uvedenú na bočnej 

stene žehličky. Nikdy neplňte nad túto značku.  

PANEL S LED DISPLEJOM

Zobrazuje indikátory nastavenia tkaniny a teploty

NASTAVENIE TEPLOTY

Dodržujte pokyny na žehlenie na štítku odevu. Ak nie sú uvedené žiadne pokyny, ale poznáte druh tkaniny, 

riaďte sa, prosím, pomocou nasledujúcej tabuľky.

POZNÁMKA: 

Ak je tkanina zložená z rôznych druhov látok, vždy vyberte teplotu požadovanú najchúlostivejšou látkou.

Tkanina Ovládanie teploty Požiadavka na teplotu

Syntetika  Nízka teplota

Hodváb, vlna  Stredná teplota

Bavlna, ľan  MAX Vysoká teplota

Žehlenie bez pary

Ak chcete žehliť tkaniny na sucho, nie je nutné plniť vodnú nádržku. Ak je však voda už vo vodnej nádržke, nie 

je nutné ju vylievať.

1. Nastavte ovládač pary do polohy „vypnuté“. 

2. Pripojte svoju žehličku do sieťovej zásuvky a zapnite túto zásuvku. Rozsvietia sa indikátory STANDBY 

(Pohotovostný režim) a.

3. Stlačením tlačidiel +/− vyberte nastavenie teploty vhodné pre typ žehlenej tkaniny. Ak napríklad vyberiete 

nastavenie , rozsvietia sa indikátory STANDBY (Pohotovostný režim)  a , a indikátor  bude 

blikať na signalizáciu zahrievania žehličky. Keď indikátor  prestane blikať, má vaša žehlička správnu 

teplotu a je pripravená na použitie.

4. Počas používania bude indikátor  periodicky blikať v súlade s tým, ako žehlička udržiava nastavenú 

teplotu 
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Žehlenie s parou 

Ak neumožníte svojej žehličke dosiahnuť nastavenú teplotu, môže počas žehlenia s parou zo žehliacej plochy 

odkvapkávať voda.

Žehlenie s parou odporúčame používať pri tkaninách, ktoré sa horšie žehlia, ako je napríklad bavlna alebo ľan.

Pri žehlení bavlny a ľanu vždy vyberte najvyššiu teplotu. Nikdy nepoužívajte paru na žehlenie chúlostivých 

tkanín, ako je napríklad nylon, akryl a syntetika.

1. Naplňte svoju žehličku vodou

2. Pripojte svoju žehličku do sieťovej zásuvky a zapnite ju.

3. Pomocou tlačidiel +/− vyberte nastavenie  alebo MAX. Čím vyššia je teplota žehličky, tým viac pary 

sa generuje

4. Keď prestane indikátor  alebo MAX blikať, má vaša žehlička správnu teplotu a je pripravená na 

použitie. Počas používania bude indikátor  alebo MAX periodicky blikať v súlade s tým, ako žehlička 

udržiava nastavenú teplotu. 

5. Nastavením páčky na ovládanie pary vyberte požadovaný výstup pary. 

6. Posuňte páčku na ovládanie pary smerom k nastaveniu maxima pary  na zvýšenie množstva pary 

alebo smerom k nastaveniu „vypnuté“ (0) na zníženie množstva pary.

7. Paru je možné kedykoľvek uzavrieť nastavením ovládača pary do polohy vypnuté (0).

Kropenie

Funkcia kropenia bude fungovať iba vtedy, keď je vo vodnej nádržke voda. 

1. Kropenie vodou je možné používať na uľahčenie žehlenia hrubých tkanín alebo ťažko dostupných miest 

(goliere, vrecká, rukávy, prehyby a pod.). Je možné ho takisto používať pri žehlení chúlostivých tkanín, ktoré 

nie je možné žehliť pomocou pary.

2. Jednoducho stlačte požadovaným spôsobom toto tlačidlo na výstup vodnej spŕšky. Pri prvom použití 

kropenia, alebo ak ste žehličku dlhší čas nepoužívali, sa môže stať, že budete musieť stlačiť tlačidlo kropenia 

niekoľkokrát, aby začalo fungovať.

Parný ráz

Vaša žehlička musí byť nastavená na  alebo MAX. Medzi každým stlačením tlačidla pary počkajte niekoľko 

sekúnd. Stlačte tlačidlo parného rázu vždy, keď narazíte na nepoddajný záhyb, ktorý vyžaduje extra paru. Para 

sa vygeneruje z otvorov v žehliacej ploche vašej žehličky do tkaniny. Zvislé žehlenie s parou 

Nikdy nežehlite odevy, ktoré majú oblečené ľudia

Vašu žehličku je možné použiť na zvislé žehlenie s parou pri položkách, ako sú záclony, šaty na ramienkach 

a pod.

1. Naplňte svoju žehličku vodou 

2. Pripojte svoju žehličku do sieťovej zásuvky a zapnite ju 

3.  Pomocou tlačidiel +/− vyberte nastavenie  alebo MAX. Čím vyššia je teplota žehličky, tým viac pary 

sa generuje

4. Keď prestane indikátor  alebo MAX blikať, má vaša žehlička správnu teplotu a je pripravená na 

použitie. Počas používania bude indikátor  alebo MAX periodicky blikať v súlade s tým, ako žehlička 

udržiava nastavenú teplotu. 

5. Držte svoju žehličku 15 cm (6 in) od tkaniny

6. Stlačte tlačidlo parného rázu. Para prenikne do tkaniny a odstráni záhyby. Na použitie viac pary stlačte 

znovu tlačidlo parného rázu; medzi každým stlačením tohto tlačidla niekoľko sekúnd počkajte 
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SYSTÉM ANTI-CALC

Špeciálny fi lter vnútri vodnej nádržky zmäkčuje vodu a zabraňuje tvorbe vodného kameňa na žehliacej ploche. 

Filter je trvalý a nevyžaduje výmenu.

Poznámka: Používajte iba vodu z kohútika. Destilovaná a demineralizovaná voda znižuje efektivitu 

odvápňovacieho systému zmenou jeho fyzikálnych a chemických charakteristík.

SYSTÉM ANTI-DRIP

Táto žehlička je vybavená funkciou na zamedzenie odkvapkávaniu: žehlička automaticky vypne paru, ak je 

teplota príliš nízka na to, aby sa zabránilo odkvapkávaniu vody zo žehliacej plochy.

Vďaka systému na zamedzenie odkvapkávaniu vyžehlíte dokonale aj tie najchúlostivejšie tkaniny.

Bezpečnostná funkcia automatického vypnutia 

Po ukončení používania VŽDY odpojte svoju žehličku od sieťovej zásuvky. NIKDY nenechávajte svoju žehličku 

s aktivovanou funkciou automatického vypnutia bez dozoru. 

Vaša žehlička sa vypne, ak ju nepoužijete 15 minút v prípade, že spočíva na svojej päte, alebo po 30 sekundách 

pri žehliacej ploche obrátenej dole. Indikátor STANDBY (Pohotovostný režim) bude blikať na indikáciu prepnutia 

žehličky do režimu automatického vypnutia. Na opätovné zapnutie žehličky stlačte tlačidlá +/− alebo žehličku 

jemne posuňte. Žehlička sa vráti späť k predchádzajúcemu nastaveniu.
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ČASŤ 4: SPÔSOB ČISTENIA A SKLADOVANIA

Po ukončení používania zdvihnite žehličku tak, aby bol plniaci otvor obrátený dole a vylejte zostávajúcu vodu 

z vodnej nádržky.

Pripojte zástrčku do zásuvky, nastavte otočný ovládač teploty na „MAX“ a počkajte 1 – 2 minúty, kým sa 

nevyparí zostávajúca voda. Potom žehličku odpojte a pred uložením ju nechajte vychladnúť.

POZOR:

Keď je zástrčka pripojená do napájacej zásuvky, nesmie používateľ odísť.

V prípade poškodenia napájacieho kábla kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko 

so žiadosťou o opravu.

Ak sa vyžaduje oprava, výmena kábla či zástrčky, alebo nastavenie, obráťte sa, prosím, na kvalifi kovaného 

technika alebo odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska.

POZNÁMKA: 

1. Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom 

alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

2. Deti musia byť neustále pod dozorom, aby sa s týmto spotrebičom nehrali

3. Žehličku pripojenú do sieťovej zásuvky nesmiete nechať bez dozoru 

4. Pred plnením vodnej nádržky vodou musí byť zástrčka spotrebiča odpojená od sieťovej zásuvky

5. Plniaci otvor je zakázané počas používania otvárať

6. Žehličku je nutné používať a odkladať na stabilnom povrchu

7. Pri ukladaní žehličky na jej stojan zaistite, aby bol povrch, na ktorom je stojan umiestnený, stabilný

8. Žehličku nepoužívajte, ak spadla na zem, javí viditeľné známky poškodenia alebo z nej uniká voda 
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na  produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 

a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, 

obnovu a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 

krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 

predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 

zachovať cenné prírodné zdroje a  napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 

životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 

podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej 

likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 

predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 

informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 

bezpečnosti.

Zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 

a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.





is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.
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