RUČNÍ PARNÍ ŽEHLIČKA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Vyhlazení vrásek na oblečení se stane s napařovací žehličkou ještě snadnějším úkolem! K jeho
použití nepotřebujete žehlicí prkno, takže si můžete napařovací žehličku vzít s sebou na dovolenou
nebo na výlet.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ
BALÍČEK OBSAHUJE:
1x ruční napařovací žehlička
1x nádrž na vodu (100 ml)
1x nádržka na vodu (120 ml)
4x nástavce na železnou hlavu žehličky
1x úložná taška
1x návod k použití 1x jednoroční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon: 1 500 W
Napájení: 220-240V
Kapacita vodní nádrže: 110 ml
Hmotnost: 820 g
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Ve spodní části napařovací žehličky je nádrž na vodu (110 ml). Sundejte nádrž z
1. žehličky, poté odstraňte černou gumovou zátku umístěnou na horní straně nádrže.
2. Nalijte vodu do uzavřené nádoby (doporučuje se destilovaná voda), nalijte ji do otvoru
nádrže,
ale ne úplně do vrchu. Vezměte zátku, zasuňte ji do otvoru nádrže a zatlačte ji palcem dolů.
3. Vložte kabel do zásuvky, rozsvítí se červené světlo na žehličce. Počkejte několik sekund
žehlička se zahřívá.
4. K žehlení nepotřebujete žehlicí prkno, protože žehlíte na věšáku na oblečení. Železnou hlavu
žehličky jednoduše přibližte k oblečení a pomalu žehlete shora dolů.
5. Jakmile se voda vypaří, jednoduše vodu dolijte do přiložené nádoby a do otvoru nádrže.
6. Po použití vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky a nechejte žehličku 15–30 minut úplně
ochladit. Vyjměte nádrž ze žehličky a nechte ji uschnout.
VAROVÁNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Zařízení může způsobit vážné popáleniny.
Používejte zařízení opatrně a nedotýkejte se železné hlavy žehličky. Železnou rukojeť držte
pouze během používání.
Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
Výrobek používejte na čistém, suchém, dobře osvětleném a větraném místě, kde nejsou
žádné hořlavé materiály.
Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát

