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4 POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO_ ________________________

Przed użyciem tego urządze-
nia prosimy uważnie prze-
czytać tę instrukcję obsługi! 
Prosimy przestrzegać wszyst-
kich instrukcji zachowania 
bezpieczeństwa, aby unik-
nąć szkód z powodu niepra-
widłowego użytkowania!
Instrukcję tę należy zacho-
wać do wglądu w przyszło-
ści. Przy przekazaniu tego 
urządzenia komuś innemu 
należy przekazać także tę in-
strukcję. 

 7 Urządzenie to przezna-
czone jest wyłącznie do za-
mierzonego użytku.

 7 Urządzenia tego należy 
używać wyłącznie we-
wnątrz pomieszczeń. Nie 
należy używać go w ła-
zience ani na dworze.

 7 Nie bierze się odpowie-
dzialności za szkody wy-
nikające z niewłaściwego 
użytkowania lub nieprawi-
dłowego obchodzenia się z 
tym urządzeniem.

 7 Nie pozostawiaj tego 
urządzenia bez dozoru, 
gdy jest używane. Szcze-
gólną ostrożność zaleca 
się, gdy używane jest w 
pobliżu dzieci i osób o 
ograniczonych możliwo-
ściach fizycznych, zmysło-
wych lub umysłowych.

 7 Urządzenia tego nie po-
winny używać następu-
jące osoby, w tym dzieci: 
osoby o ograniczonych 
możliwościach fizycznych, 
zmysłowych lub umysło-
wych, a także bez odpo-
wiedniego doświadczenia 
i wiedzy. Nie dotyczy to 
tych ostatnich, jeśli zostaną 
poinstruowane co do użyt-
kowania tego urządzenia 
lub jeśli używają go pod 
nadzorem osoby odpo-
wiedzialnej za ich bezpie-
czeństwo. Należy zawsze 
uważać na dzieci, aby nie 
bawiły sie tym urządze-
niem. 
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BEZPIECZEŃSTWO_ ________________________

 7 Nie wolno umieszczać 
tego urządzenia na pły-
tach grzejnych (kuchenek 
gazowych, elektrycznych 
lub węglowych itp.). Na-
leży trzymać to urządze-
nie z dala od wszelkiego 
rodzaju gorących po-
wierzchni.

 7 W żadnym przypadku nie 
wolno otwierać obudowy. 
Nie bierze się odpowie-
dzialności za szkody spo-
wodowane niewłaściwym 
użytkowaniem.

 7 Artykuły gospodarstwa 
domowego firmy GRUN-
DIG spełniają wszyst-
kie wymogi stosownych 
norm bezpieczeństwa. W 
przypadku uszkodzenia 
urządzenia lub przewodu 
zasilania, aby uniknąć za-
grożenia należy oddać 
go do naprawy lub wy-
miany przez sprzedawcę, 
do punktu serwisowego 
lub podobnie wykwalifi-

kowaną i upoważnioną 
osobę. Błędna lub niefa-
chowa naprawa może po-
wodować zagrożenie dla 
użytkowników. 

 7 Nigdy nie używaj tego 
urządzenia, gdy masz 
mokre lub wilgotne dłonie.

 7 Używać tylko oryginal-
nych lub zalecanych przez 
producenta akcesoriów.

 7 Niebezpieczeństwo za-
dławienia! Wszystkie ma-
teriały opakowaniowe 
trzymaj z dala od dzieci.

 7 Zdejmij całe opakowa-
nie, naklejki oraz folię 
ochronną i wyrzuć je 
zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.

 7 Przed przystąpieniem do 
użytkowania urządzenia 
należy wyczyścić wszyst-
kie części.

 7 Urządzenie to przezna-
czone jest wyłącznie do 
użytku domowego.
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BEZPIECZEŃSTWO_ ________________________

 7 Upewnij się, że zasila-
nie z miejscowej sieci 
elektrycznej odpowiada 
danymi na tabliczce zna-
mionowej. Jedyny sposób, 
aby odłączyć urządzenie 
to od zasilania, to wyjąć 
wtyczkę z gniazdka.

 7 Dodatkową ochronę za-
pewni podłączenie urzą-
dzenia do domowego 
wyłącznika różnicowo-
-prądowego, o mocy zna-
mionowej nie większej niż 
30 mA. Należy skorzy-
stać z pomocy elektryka. 

 7 Wytrzyj urządzenie i 
wszystkie akcesoria przed 
przyłączeniem go do za-
silania i przed zamocowa-
niem akcesoriów.

 7 Upewnij się, że nie nie po-
tkniesz się przypadkowo 
o przewód zasilający, 
kiedy urządzenie to jest w 
użyciu.

 7 Urządzenie to ustaw tak, 
aby zawsze było do-
stępne.

 7 Nie nie dotykaj wtyczki 
wilgotnymi lub mokrymi 
dłońmi.

 7 Przed każdym czyszcze-
niem urządzenia i gdy 
nie jest używane wyjmuj 
wtyczkę z gniazdka ścien-
nego.

 7 Aby zapobiec uszkodze-
niu przewodu zasilają-
cego nie wolno dopuścić 
do jego ściskania, zgina-
nia ani ocierania o ostre 
krawędzie. Trzymaj prze-
wód zasilający z dala od 
gorących powierzchni i 
otwartego ognia.

 7 Nie ciągnij za przewód 
zasilający, aby odłączyć 
to urządzenie od zasila-
nia i nie owijaj przewodu 
zasilającego wokół urzą-
dzenia, do przechowy-
wania przewodu używaj 
odpowiedniego uchwytu.
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 7 Nie używaj przedłużaczy 
razem z tym urządzeniem.

 7 Urządzenia, przewodu 
zasilającego ani wtyczki 
nie wolno zanurzać w wo-
dzie ani w innym płynie.

 7 Urządzenie to czyści się 
wyłącznie lekko wilgotną 
ściereczką. 

 7 Aby uniknąć obrażeń i 
szkód, podczas użytko-
wania tego urządzenia 
nie zbliżaj doń włosów, 
odzieży ani innych przed-
miotów.

 7 Uwaga - niebezpieczeń-
stwo poparzenia! Nie 
dotykać gorącej płyty 
żelazka. Nie pochylaj się 
nad żelazkiem, gdy jest 
używane. Podczas użytko-
wania urządzenie to wy-
dziela ciepło! Nie dotykaj 
żadnej części żelazka 
poza jego rączką.

 7 Używaj żelazka tylko z 
przyłączoną parownicą.

 7 Jeżeli urządzenie to upad-
nie, jeżeli wycieka zeń 
woda, lub wystąpią inne 
jego usterki, trzeba je 
oddać do sprawdzenia i 
naprawy przez autoryzo-
wanego serwisanta.

 7 Do czasu naprawienia 
usterki nie należy używać 
tego urządzenia.

 7 Nie prasuj zamków bły-
skawicznych, metalowych 
guzików, ani innych czę-
ści metalowych, ponieważ 
może to spowodować 
uszkodzenie płyty żelazka.

 7 Aby zapewnić bezpieczne 
działanie urządzenia, w 
żaden sposób nie zmieniaj 
jego zabezpieczeń funkcjo-
nalnych.

 7 Kiedy odchodzisz od tego 
urządzenia lub tylko na 
krótki czas pozostawiasz je 
bez bez nadzoru, upewnij 
się, że żelazko stoi na pod-
stawie i jest wyłączone. 

BEZPIECZEŃSTWO_ ________________________
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 7 Pozostawienie gorącego 
żelazka bez nadzoru 
może spowodować po-
parzenia!

 7 Nigdy nie zwracaj gorą-
cej płyty żelazka w stronę 
ludzi, zwierząt, ani urzą-
dzeń elektrycznych, gdy 
wydobywa się z niego 
para.

 7 Gdy nie używa się że-
lazka, spust odwodnienia 
w dolnej części parow-
nicy musi być szczelnie 
zamknięty.

 7 Po użyciu pozostawiaj że-
lazko aby całkiem ostygło 
w miejscu niedostępnym 
dla dzieci i osób o ograni-
czonych możliwościach fi-
zycznych, zmysłowych lub 
umysłowych. Poczekaj, aż 

urządzenie całkowicie 
ostygnie, zanim odłożysz 
je do przechowania.

 7 Gdy żelazko przyłączone 
jest do zasilania, nie 
wolno pozostawiać go 
bez nadzoru.

 7 Przed napełnieniem zbior-
nika wodą trzeba wyjąć 
wtyczkę z gniazdka.

 7 Żelazka używa się i stawia 
na stabilnej powierzchni.

 7 Stawiając żelazko na 
jego podstawce upewnij 
się, że podstawka stoi na 
stabilnej powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO_ ________________________
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BEZPIECZEŃSTWO_ ________________________

 7 Kontakt z gorącymi czę-
ściami metalowymi, go-
rącą wodą lub parą może 
powodować oparzenia. 
Podczas użytkowania 
należy zachować ostroż-
ność.

 7 Urządzenie to mogą uży-
wać dzieci ośmioletnie 
i starsze oraz osoby o 
ograniczonej sprawności 
fizycznej, zmysłowej lub 
umysłowej, lub pozba-
wione doświadczenia i 
wiedzy, jeśli są pod nad-
zorem lub poinstruowano 
je co do użytkowania tego 
urządzenia w bezpieczny 
sposób i rozumieją zwią-
zane z tym zagrożenia. 
Dzieci nie powinny bawić 
się tym urządzeniem. 
Dzieci bez nadzoru nie 
mogą go czyścić ani kon-
serwować.
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OPIS_OGÓLNY_____________________________

Drodzy Klienci, 

Gratulujemy zakupu naszego nowego żelazka 
ze parownicą GRUNDIG Steam Ironing Station 
SIS 9450.

Prosimy uważnie przeczytać następującą 
instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną 
satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości 
wyrobu firmy GRUNDING. 

Odpowiedzialna_postawa!
GRUNDIG przywiązuje dużą 
wagę do przestrzegania 
podpisanych umów dotyczących 
warunków pracy za godziwe 
wynagrodzenie, zarówno wobec 
naszych pracowników, jak i 

dostawców. Zwracamy również dużą uwagę do 
efektywnego wykorzystywania surowców, 
stałego zmniejszania ilości odpadów o kilka ton 
rocznie. Ponadto z wszystkich produkowanych 
przez nas urządzeń można korzystać przez co 
najmniej pięć lat. 

Dla przyszłości, dla której warto żyć. 
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Regulacja_i_budowa
Patrz rysunek na str. 3.

A   Schowek na przewodu zasilający z klamerką

B  Przewód zasilający z wtyczką

C  Parownica  

D  Panel sterowania 

E  Lampka wskaźnika temperatury 

F  Wąż parowy 

G  Ucho 

H  Przycisk wyrzutu pary

I  Przycisk pary

J  Otwór do uzupełniania wody z pokrywką  

K  Pokrętło regulacji temperatury  

L  Izolowana cieplnie podstawka na żelazko  

M  Płyta żelazka  

N  Wyjmowany zbiornik na wodę  

O  Wskaźnik zasilania   

P  Wskaźnik usuwania kamienia 

Q  Wskaźnik poziomu wody 

R  Przycisk pary HIGH [DUŻO]

S  Przycisk pary MEDIUM [ŚREDNIO] 

T  Przyciski pary LOW [MAŁO] 

U  Przełącznik Zał./Wył.  

V  Przyciski regulacji poziomu pary

W Gumowa podkładka antypoślizgowa  

X  Śruba spustu wody  
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OBSŁUGA_________________________________

Przygotowanie
1__Zdejmij całe opakowanie, naklejki oraz folię 

ochronną i wyrzuć je zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.

2__Oczyść zewnętrzne części urządzenia w spo-
sób opisany w rozdziale "Czyszczenie i kon-
serwacja".

3__Postaw urządzenie na równej, stabilnej, suchej 
i nieśliskiej powierzchni.

4__Postaw żelazko na  podstawce L .

Uwaga
 7 Przy pierwszym użyciu może pojawić się 
lekki zapach pochodzący od wpalania 
pozostałości po produkcji. Jest nieszkodliwy 
i trwa tylko przez krótką chwilę. Zadbaj o 
odpowiednią wentylację.

 7 Nie wolno zanurzać parownicy w wodzie 
ani w żadnym innym płynie. Nie napełniaj 
parownicy octem, środkiem do usuwania 
kamienia, krochmalem, perfumami, ani 
środkami wspomagającymi prasowanie.

 7 Przy prasowaniu po raz pierwszy użyj starej, 
czystej ściereczki, aby usunąć pozostałości po 
produkcji z płyty żelazka M .

Prasowanie_na_sucho
1__Postaw urządzenie na równej, suchej i nieśli-

skiej powierzchni. Nóżki anty-poślizgowe W 
zapewnią stabilność urządzenia.

2__W trakcie prasowania na sucho zbiornik na 
wodę N  musi pozostać pusty, w przeciwnym 
razie może narastać ciśnienie pary.

3__Wsadź wtyczkę zasilania B  do gniazdka w 
ścianie. 

4__Naciśnij przełącznik Zał./Wył. U  aby załą-
czyć parownicę. 
–  Wskaźnik zasilania O  zapali się na, a 

lampka wskaźnika przycisku pary migać 
będzie pokazującLOW [MAŁO] T .

5__W zależności od rodzaju tkaniny, ustaw pokrę-
tło regulacji temperatury K  w jednej z nastę-
pujących pozycji:

Włókna sztuczne / Jedwab  •

Wełna      ••

Bawełna      •••

Len       max

Ostrożnie
 7 Przed nastawianiem temperatury przeczytaj 
metkę na ubraniu ze wskazówkami 
konserwacji.

–  Lampka wskaźnika temperatury zapali 
się na. Lampka wskaźnika temperatury E  
palić się będzie w trakcie nagrzewania 
się żelazka. Gdy tylko żelazko osiągnie 
nastawioną temperaturę, lampka wskaźnika 
temperatury zgaśnie. Lampka wskaźnika 
temperatury zapala sie i gaśnie w trakcie 
używania, w ślad ze regulacją temperatury 
do nastawionej wartości.

6__Można rozpocząć prasowanie. W trakcie 
prasowania na sucho nie naciskaj przycisku 
dyszy pary.

Ostrożnie
 7 Na każdą przerw w prasowaniu odstawiaj 
żelazko z powrotem na podstawkę L . Czubek 
płyty żelazka M  musi zawsze spoczywać na 
powierzchni podstawki.
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OBSŁUGA_________________________________

7__Po zakończeniu prasowania odstaw żelazko 
na podstawkę. Naciśnij i przez kilka sekund 
przytrzymaj przełącznik zał./wył. parownicy 
aby ją wyłączyć. Ustaw pokrętło regulacji tem-
peratury na MIN i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
–  Lampka wskaźnika zasilania O  i lampka 

wskaźnika przycisku pary LOW T  zgasną.

8__Pozostaw urządzenie do ostygnięcia w bez-
piecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Napełnianie_zbiornika_
wody
1__Chwycić za uchwyt i wyjmij zbiornik wody N  

z parownicy.

2__Otwórz pokrywę otworu wlewu wody J  i 
napełnij zbiornik wodą z kranu lub wodą 
destylowaną do znaku MAX. Maksymalna 
pojemność to 1,7 litra. 

3__Zamknij pokrywkę otworu wlewu wody i 
wsuń zbiornik wody do końca w parownicę. 
Upewnij się, że prawidłowo kliknie w swoim 
miejscu i jest przytwierdzony do obudowy 
parownicy.

Ostrożnie
 7 W trakcie napełniania zbiornika wody nie 
ruszaj ani nie potrząsaj parownicą. Woda 
może wylać się z otworu wlewu w zbiorniku.

4__Na chwilę naciśnij przycisk dyszy pary, aby 
zresetować żelazko. Po około 2-3 minut 
żelazko będzie gotowe do prasowania 
parowego.

Uwaga
 7 Kiedy zbiornik na wodę jest pusty, powietrze 
wchodzi do pompy powodując głośny odgłos 
"pompowania". Jest to całkiem normalne.

 7 Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, 
zaleca się zmieszanie jej pół nas pół z wodą 
destylowaną.

Prasowanie_parowe
1__Postaw urządzenie na równej, suchej i 

nieśliskiej powierzchni. Nóżki anty-poślizgowe 
W zapewnią stabilność urządzenia.

2__Napełnij zbiornik na wodę, jak opisano w 
rozdziale " Napełnianie zbiornika wody".

3__Wsadź wtyczkę zasilania B  do gniazdka w 
ścianie. 

4__Naciśnij przełącznik Zał./Wył. S  aby 
załączyć parownicę. 
–  Wskaźnik zasilania O  zapali się na a 

lampka wskaźnika przycisku pary migać bę-
dzie pokazującLOW [MAŁO] T . 

5__Nastaw pokrętło regulacji temperatury K  na 
wybraną temperaturę. 
–  Lampka wskaźnika temperatury E  zapali 

się na niebiesko. Niebieska lampka 
wskaźnika temperatury palić się będzie w 
trakcie nagrzewania się żelazka. Gdy tylko 
żelazko osiągnie nastawioną temperaturę, 
lampka wskaźnika temperatury zgaśnie. 
Lampka wskaźnika temperatury zapala 
sie i gaśnie w trakcie używania, w ślad 
ze regulacją temperatury do nastawionej 
wartości.

Uwaga
 7 Prasowanie parowe możliwe jest tylko 
przy wyższych ustawieniach temperatury 
oznaczonych.

6__Woda w zbiorniku nagrzewa się w ciągu 
2-3 minut. Gdy zgaśnie lampka wskaźnika 
temperatury, a wskaźnik regulacji w przycisku 
pary pali się nadal,   żelazko jest gotowe 
do użycia. Przytrzymaj  żelazko poziomo 
na prasowanej tkaninie  i naciśnij przycisk 
dyszy pary H . W trakcie prasowania ciągle 
przesuwaj żelazko.

Ostrożnie_
 7 Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi 
ani zwierzęta.

Uwaga
 7 Gdy parownica jest załączana, powoduje 
to odgłos "pompowania". Jest to normalne 
i oznacza, że woda pompowana jest ze 
zbiornika do parownicy.
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OBSŁUGA_________________________________

7__Przyciskami MEDIUM ”+” lub „-” można 
zwiększyć strumień pary. 
–  Po ich wybraniu w przycisk pary miga 

odpowiedni wskaźnik regulacji. Po ok. 2-3 
minutach wskaźnik regulacji będzie palić 
się ciągle, co oznacza że urządzenie jest 
gotowe do prasowania parowego.

8__Gdy w zbiorniku wody nie ma dość wody 
N  para przestaje się wytwarzać i zapala się 
wskaźnik poziomu wody, po czym następuje 
sygnał dźwiękowy. Wskaźnik nastawienia 
w wybranym przycisk pary zgaśnie. Postaw 
żelazko na podstawce i dolej wody (patrz 
rozdział Napełnianie zbiornika wody).

9__Po zakończeniu prasowania odstaw żelazko 
na podstawkę. 

10__Naciśnij i przez kilka sekund przytrzymaj 
przełącznik zał./wył. parownicy aby 
ją wyłączyć. Ustaw pokrętło regulacji 
temperatury na MIN i wyjmij wtyczkę z 
gniazdka.

11__Pozostaw urządzenie do ostygnięcia w 
bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci 
miejscu.

Ostrożnie
 7 Nigdy nie dotykaj gorącej płyty żelazka 
gołymi dłońmi. Niebezpieczeństwo oparzenia!

Uwaga
 7 Jeżeli funkcji parowania nie używa się 
przez pewien czas, skropliny w przewodzie 
parowym zamieniają się w wodę. Przy 
ponownym uruchomieniu parownicy może to 
spowodować jej opryskanie oraz krople wody 
na płycie żelazka. Aby uniknąć opryskania 
nimi prasowanej tkaniny zalecamy użycie na 
początku starej czystej ściereczki. Naciskaj 
przycisk dyszy pary aż kropelki znikną i 
wytwarzać się będzie zwykła para.

 7 Jeśli z płyty żelazka opadają cząsteczki brudu, 
oczyścić parownicę zgodnie z instrukcjami w 
rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".

 7 Parownica automatycznie włącza się, jeśli 
przez 10 minut nie uruchomiono żadnego 
przycisku ani innego elementu sterującego.

Wyrzut_pary_
1__Aby usunąć uporczywe zagniecenia podczas 

prasowania, można uzyskać silne uderzenie 
pary, naciskając przycisk wyrzutu pary  3–4 
razy w 5-sekundowych odstępach. 

2__Po rozpoczęciu prasowania funkcja wyrzutu 
pary może nie być dostępna przez kilka 
pierwszych naciśnięć przycisku. Aby uzyskać 
wyrzut pary, pokrętło nastawiania temperatury  
powinno znajdować się w położeniu .

3__Zmięte fragmenty odzieży można prasować 
parowo, naciskając w trakcie prasowania 
przycisk wyrzutu pary I . Jeśli używa 
się prasowania parowego w sposób 
nieprzerwany, ze stopy żelazka wraz z parą 
może wydostawać się też woda. 

Pionowe_prasowanie_
parowe
Uwaga

 7 Pionowe prasowanie parowe można stosować 
do wiszących zasłon lub ubrań (garniturów, 
kurtek i płaszczy). 

Ostrożnie_
 7 Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi 
ani zwierzęta.

1__Parownice ma trzy ustawienia pary: low 
[mało], mid [średnio] i high [dużo]. Prosimy 
zajrzeć do rozdziału "Prasowanie parowe".

2__Gdy pali się lampka nastawienia w wybranym 
przycisku pary,   oznacza to, że urządzenie jest 
gotowe do prasowania parowego.

3__Przytrzymaj żelazko pionowo na prasowanej 
tkaninie i naciśnij przycisk dyszy pary H . W 
trakcie prasowania ciągle przesuwaj żelazko.
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Wskazówki_prasowania
 7 Przed prasowaniem zawsze sprawdzaj metkę 
na ubraniu, aby upewnić się, że na żelazku 
nastawiono odpowiednią temperaturę.

 7 Ponieważ żelazko nagrzewa się znacznie 
szybciej niż stygnie, w pierwszej kolejności 
prasuj tkaniny syntetyczne, jedwabne lub 
podobne, które należy prasować przy 
niższych ustawieniach temperatury.

 7 Jeżeli rzecz do prasowania uszyta jest z 
różnych rodzajów tkanin, zawsze zaczynaj od 
najniższego ustawienia temperatury.

 7 Jedwab i inne tkaniny, które mogą nabrać 
połysku, należy prasować wywrócone na 
lewą stronę. Aksamit i inne rodzaje tkanin z 
połyskiem należy prasować z bardzo małym 
naciskiem i tylko w jednym kierunku. Podczas 
prasowania ciągle przesuwaj żelazko.

 7 Nie używaj funkcji parowania do prasowania 
barwionego jedwabiu. Może to powodować 
plamy.

 7 Rzeczy uszyte ze 100% czystej wełny można 
prasować przy użyciu pary. Nastaw pokrętło 
regulacji najlepiej na MAX i prasuj przez 
suchą ściereczkę.

 7 Prasowanie odzieży z wełny może nadać 
im "połysk". Dlatego zaleca się prasowanie 
takich rzeczy wywróconych na lewą stronę.

Ostrożnie
 7 Nie prasuje się części metalowych, takich 
jak zamki błyskawiczne, nity czy metalowe 
guziki, gdyż może to uszkodzić płytę żelazka. 
Prasując omijaj takie części metalowe.

Czyszczenie_i_konserwacja
Ostrożnie

 7 W żadnych okolicznościach do czyszczenia 
tego urządzenia nie używaj benzyny, 
rozpuszczalników, środków czyszczących, ani 
twardych szczotek.

 7 Bezpośrednio po prasowaniu nie dotykaj 
gorącej płyty żelazka gołymi dłońmi. 
Niebezpieczeństwo oparzenia!

 7 Gdy zapali się wskaźnik usuwania kamienia, 
usuwaj z parownicy kamień wapienny i inne 
osady mineralne.

 7 Nigdy nie trzymaj parownicy pod bieżącą 
wodą i nie zanurzaj jej w wodzie ani żadnych 
innych płynach.

 7 Nigdy nie czyść płyty żelazka chemikaliami, 
wełna stalową, drewnem, ani innymi 
agresywnymi środkami czyszczącymi.

1__Przed każdym czyszczeniem wyłącz 
urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka 
sieciowego.

2__Pozostaw żelazko parowe do całkowitego 
ostygnięcia.

3__Zewnętrzne części żelazka czyści się lekko 
wilgotną ściereczką. Następnie dokładnie je 
osusz.

4__Wytrzyj płytę żelazka z osadów lekko wilgotną 
szmatką lub, jeśli jest to konieczne, nasączoną 
łagodnym płynem do czyszczenia.
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Usuwanie_kamienia
Uwaga

 7 Aby utrzymać wydajność i wydłużyć trwałość 
parownicy oraz uniknąć zabrudzenia 
prasowanych rzeczy cząstkami kamienia, 
urządzenie to wyposażono w lampkę 
wskaźnika ostrzegania "Usuwanie kamienia" 
P . Lampka ta miga na panelu sterowania D  
po około 100 minutach czasu pracy.

 7 Gdy zapala się wskaźnik usuwania  
kamienia P , można nadal normalnie używać 
żelazka, ale trzeba pamiętać, aby oczyścić 
urządzenie z kamienia przed następnym 
użyciem.

Ostrożnie_
 7 Nie używaj żadnych środków do usuwania 
kamienia! Mogą one uszkodzić urządzenie. 

 7 Przed odkamienieniem lub opróżnieniem 
urządzenia żelazko musi stygnąć przez co 
najmniej 2 godziny, aby uniknąć ryzyka 
poparzenia. 

1__Po ostygnięciu postaw żelazko parowe na 
równej powierzchni.

2__Wyjmij zbiornik na wodę z parownicy.

3__Przekręć parownice na bok. Otwórz spust 
wody Y obracając w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

4__Napełnij parownicę ok. 0,5 l czystej wody 
poprzez otwór śruby spustu wody.

5__Ponownie zakręć śrubę spustu wody. 
obracająć ją zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.

6__Przytrzymaj parownicę i wstrząśnij nią przez 
co najmniej 1 min.

7__Wykręć śrubę spustu wody i potrząsaj 
parownicą, gdy woda wycieka z niej do 
zlewu.

8__Spuść całą wodę do zlewu.

9__Ponownie wkręć śrubę spustu wody i dokręć ją.

10__Włóż zbiornik na wodę. Jeżeli lampka 
ostrzegawcza nadal się świeci, powtórz 
powyższe czynności.

Przechowywanie
Jeśli żelazko parowe ma być przez dłuższy czas 
nieużywane, należy je starannie przechować.

 7 Przed odłożeniem żelazka na przechowanie 
upewnij się, że jest odłączone od zasilania i 
zupełnie suche.

 7 Opróżnij zbiornik na wodę.
 7 Otwórz śrubę spustu wody spuść resztę wody 
z żelazka. Ponownie wkręć śrubę spustu wody 
i dokręć ją.

 7 Aby odłożyć na przechowywanie parownicę, 
owiń wąż parowy F  i przewód zasilający 
wokół schowka na przewód A  i zabezpiecz 
je klamerką.

 7 Postaraj się przechowywać żelazko i akcesoria 
w oryginalnym opakowaniu.

 7 Przechowywać je w chłodnym i suchym 
miejscu. 

 7 Urządzenie musi sie zawsze znajdować poza 
zasięgiem dzieci.
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Uwaga_dot._ochrony__ _
środowiska
Wyrób ten wykonano z części i materiałów 
wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i 
użyte jako surowce wtórne.

Po zakończeniu użytkowania nie 
należy zatem pozbywać sie go 
razem z innymi odpadkami 
domowymi. Należy przekazać je do 
punktu zbiórki urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych na 

surowce wtórne. Wskazuje na to ten symbol 
umieszczony na wyrobie, instrukcji obsługi i 
opakowaniu.
O adresie najbliższego takiego punktu zbiórki 
prosimy dowiedzieć się od miejscowych władz.
Odzyskując surowce z używanych wyrobów 
pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dane_techniczne
Wyrób ten jest zgodny z Dyrekty-
wami Europejskimi 2004/108/WE, 
2006/95/WE, 2009/125/WE 
oraz 2011/65/EU. 

Zasilanie:_220-240V~ 50/60Hz
Zużycie_mocy:_2000-2400W
Ciśnienie_pary:_6 bara
Ilość_pary:_240g/min.
_Pojemność_zbiornika_na_wodę_1,7 litra
Gdy wyczerpie się okres używalności parow-
nicy, należy całkowicie wyłączyć urządzenie 
wyciągając wtyczkę z gniazdka i przeciąć 
przewód zasilający.
Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez 
uprzedzenia!
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