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Návod k použití 

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA  

R-332 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru. 

• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 
časového spínače nebo dálkového ovládání. 

• Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte 

spotřebič do vody nebo jiné tekutiny. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout. 
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká 

nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.  
• Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán 

používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému 
servisu. 

• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič 
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
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elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku.  

• Nedotýkejte se horkých kovových částí a nevystavujte se páře, hrozí popálení 
nebo opaření. 

• Po skončení nebo při přerušení žehlení vždy žehličku odkládejte na pevný 
rovný povrch. 

• Napájecí kabel chraňte před kontaktem s horkou žehlící plochou. 
• Při prvním použití žehličky vyzkoušejte na kusu staré látky, je-li keramická 

žehlicí plocha čistá a nádržka neobsahuje nečistoty. 
 
POPIS SPOTŘEBIČE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tryska 
2. Otvor pro nalévání vody 
3. Hlavní ovladač 
4. Tlačítko parního impulsu 
5. Tlačítko rozprašování 
6. Termostat 

7. Rukojeť 
8. Napájecí kabel 
9. Nerezová žehlící plocha 
10. Ukazatel hladiny max. 
11. Světelná indikace provozu 
12. Průhledný zásobník na vodu
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PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE 
• Před prvním použitím spotřebiče odstraňte ochranný plastový obal a poté 

vyčistěte žehlící plochu měkkým hadříkem. 
• Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové a jiné předměty jako například zipy, 

knoflíky apod. 
• Čistou vlnu (100 % vlna) lze žehlit s napařovací žehličkou. Doporučujeme na 

tento materiál položit suchý hadřík a žehlit přes něj.  
Upozornění: Během prvního použití můžete zaznamenat vycházející mírný kouř a 
zvuky ze spotřebiče. To je zcela normální jev, který po krátké době ustane. 
Doporučujeme také poprvé žehlit běžné látky.  
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Postavte spotřebič do svislé pozice. 
• Nastavte požadovanou teplotu a typ žehlení (s párou/bez páry). 
• Naplňte zásobník na vodu po rysku „max“. 
• Zapojte spotřebič do el. sítě. 
• Vyčkejte na rozsvícení světelné indikace připravenosti spotřebiče.  
• Po ukončení použití vypojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout. 

ŽEHLENÍ S PÁROU 
• Pomocí hlavního ovladače si nastavte požadovanou intenzitu páry. 
• Termostat otočte do pozice, dle typu tkaniny. 

ŽEHLENÍ ZA SUCHA 
• Otočte hlavní ovladač do pozice.    . 
• Termostat otočte do pozice, dle typu tkaniny. 

POUŽITÍ PARNÍHO IMPULSU 
• Po stisknutí tohoto tlačítka bude ze spotřebiče vycházet intenzivní proud páry. 
• Nedoporučujeme toto tlačítko držet déle, než 5 vteřin – poté může začít 

vytékat voda, namísto páry. 
TLAČÍTKO ROZPRAŠOVÁNÍ 

• Toto tlačítko lze použít při libovolné teplotě, pouze se ujistěte, že je 
v zásobníku dostatečné množství vody. 

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU 
• Vypojte spotřebič z el. sítě. 
• Otočte do polohy  – pozice pro žehlení bez páry. 
• Naplňte zásobník vodou, po rysku max. 
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• Pokud máte tvrdou vodu, je vhodné použít pouze destilovanou nebo 
demineralizovanou vodou.  

• Zásobník na vodu vždy vyprázdněte po použití spotřebiče. 
REGULACE TEPLOTY 

• Před žehlením pečlivě prostudujte instrukce. 
• Pokud oděv nemá žádné žehlicí pokyny, ale víte, o jaký druh tkaniny se 

jedná, použijte tabulku níže. 
• Látky, které mají nějaký druh úpravy, lze žehlit při nejnižších teplotách. 
• Pokud žehlíte oděv obsahující 60 % polyester a 40 % bavlnu, zvolte teplotu 

pro polyester, bez páry. 
• Zahřívání žehličky je rychlejší než chladnutí, proto byste měli začít žehlit na 

nízkou teplotu oblečení ze syntetických materiálů. Následně žehlete 
materiály, které vyžadují vyšší teplotu. 

• Pokud žehlíte materiál z vlákna, použijte hadřík a žehlete oblečení přes něj. 
V jiném případě se mohou na materiálu objevit lesky. 

• Nastavte termostatem směrem k symbolům zobrazené v tabulce níže. 
 
* syntetický materiál ~ hedvábí 
**  vlna 
*** bavlna ~ len 
 
FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE 

• Pro vyčištění usazenin uvnitř spotřebič postupujte následovně: 
• Naplňte zásobník vodou, po rysku „max“ – hlavní ovladač otočte do pozice            

      . 
• Následně jej otočte o jednu pozici dále, až ovladač tzv. „vyskočí“, poté jej 

stiskněte a vyčkejte, až začne pára a usazeniny vycházet ze žehlící plochy. 
• Jakmile přestane pára vycházet ze žehlící plochy, spotřebič vypněte a vypojte 

z el. sítě. 
• Po jeho úplném zchladnutí, otřete žehlící plochu i celý spotřebič vlhkým 

hadříkem. 
• Údržbu dokončete otřením spotřebiče suchým hadříkem. 
• K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé materiály a brusné prostředky. 
• Skladujte na suchém, chladném místě. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
Jmenovitý maximální příkon  2200 W 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  

 
 
 


