ROČNI PARNI LIKALNIK

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Glajenje gub na oblačilih bo s parnim likalnikom postalo še bolj enostavno opravilo! Za uporabo ne
potrebujete likalne deske, zato lahko parni likalnik vzamete s seboj tudi na dopust ali na potovanje.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče
uporabe.
VSEBNOST PAKETA
PAKET VSEBUJE:
1x ročni parni likalnik
1x rezervoar za vodo (100 ml)
1x posodica za vodo (120 ml)
4x nastavki za glavo likalnika
1x vrečka za shranjevanje
1x navodila za uporabo
1x letna garancija
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Moč: 1500W
Napajanje: 220-240V
Kapaciteta rezervoarja za vodo: 110ml
Teža: 820g

NAVODILA ZA UPORABO
1. Na spodnjem delu parnega likalnika se nahaja rezervoar za vodo (110 ml). Snemite ga dol z
likalnika, takoj zatem pa odstranite še črn gumijasti zamašek, ki se nahaja na vrhu rezervoarja.
2. V priloženo posodico nalijte vodo (priporočena je destilirana voda), prelijte jo v odprtino
rezervoarja, vendar ne čisto do vrha. Vzemite zamašek, vstavite ga v odprtino rezervoarja in
ga s palcem potisnite dol.
3. Kabel vstavite v vtičnico, prižgala se bo rdeča lučka na likalniku. Počakajte nekaj sekund, da
se likalnik segreje.
4. Za likanje ne potrebujete likalne deske, saj se lika na visečih oblačilih. Glavo likalnika
enostavno približate kosu oblačila ter likajte počasi od zgoraj navzdol.
5. Ko vode zmanjka, jo enostavno dolijete v priloženo posodico in v odprtino rezervoarja.
6. Po končani uporabi vzemite kabel iz vtičnice ter pustite likalnik 15-30 min, da se popolnoma
ohladi. Rezervoar odstranite iz likalnika ter pustite, da se posuši.
OPOZORILO!
-

-

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
Naprava lahko povzroči resne opekline.
Napravo uporabljajte previdno in se ne dotikajte glave likalnika. Med uporabo držite samo
ročaj likalnika.
Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
Izdelek uporabljajte v čistem, suhem, dobro osvetljenem in prezračenem prostoru, kjer ni
vnetljivih materialov.
Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
Delov naprave ne spreminjajte ali razstavljajte.
Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, v kolikor je
kabel poškodovan.
Otroci se z napravo ne smejo igrati.

