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Návod na použitie 

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA  

R-332 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 



Naparovacia žehlička R-332 SK 
 

 
2 

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru. 

• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 

• Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte 

spotrebič do vody alebo inej tekutiny. 
• Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte 

zo sieťovej zásuvky. 
• Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič 

vychladnúť. 
• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 

nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 
• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 

zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený 
alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
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prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Nedotýkajte sa horúcich kovových častí a nevystavujte sa pare, hrozí 
popálenie alebo oparenie. 

• Po skončení alebo pri prerušení žehlení vždy žehličku odkladajte na pevný 
rovný povrch. 

• Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcou žehliacou plochou. 
• Pri prvom použití žehličky vyskúšajte na kuse starej látky, ak je keramická 

žehliaca plocha čistá a nádržka neobsahuje nečistoty. 
 
POPIS SPOTREBIČA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Tryska    7.   Rukoväť 
2.  Otvor pre nalievanie vody  8.   Napájací kábel 
3.  Hlavný ovládač   9.   Nerezová žehliaca plocha 
4.  Tlačidlo parného impulzu  10. Ukazovateľ hladiny max. 
5.  Tlačidlo rozprašovanie   11. Svetelná indikácia prevádzky 
6.  Termostat    12. Priehľadný zásobník na vodu 
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PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA 
• Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte ochranný plastový obal a potom 

vyčistite žehliacu plochu mäkkou handričkou. 
• Neprechádzajte žehliaca plochou cez kovové a iné predmety ako napríklad 

zipsy, gombíky apod. 
• Čistú vlnu (100% vlna) možno žehliť s naparovacou žehličkou. Odporúčame 

na tento materiál položiť suchú handričku a žehliť cez neho. 
Upozornenie: Počas prvého použitia môžete zaznamenať vychádzajúce mierny dym a 
zvuky zo spotrebiča. To je úplne normálny jav, ktorý po krátkej dobe ustane. 
Odporúčame tiež prvýkrát žehliť bežné látky. 
POUŽITIE SPOTREBIČA 

• Postavte spotrebič do zvislej polohy. 
• Nastavte požadovanú teplotu a typ žehlenie (s parou/bez pary). 
• Naplňte zásobník na vodu po rysku "max". 
• Zapojte spotrebič do el. siete. 
• Vyčkajte na rozsvietenie svetelnej indikácie pripravenosti spotrebiča. 
• Po ukončení použití vypojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť. 

ŽEHLENIE S PAROU 
• Pomocou hlavného ovládača si nastavte požadovanú intenzitu pary. 
• Termostat otočte do pozície, podľa typu tkaniny. 

ŽEHLENIE ZA SUCHA 
• Otočte hlavný ovládač do pozície         . 
• Termostat otočte do pozície, podľa typu tkaniny. 

POUŽITIE PARNÉHO IMPULS 
• Po stlačení tohto tlačidla bude zo spotrebiča vychádzať intenzívny prúd pary. 
• Neodporúčame toto tlačidlo držať dlhšie, ako 5 sekúnd - potom môže začať 

vytekať voda, namiesto pary. 
TLAČIDLO ROZPRAŠOVANIE 

• Toto tlačidlo je možné použiť pri ľubovoľnej teplote, len sa uistite, že je v 
zásobníku dostatočné množstvo vody. 

PLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU 
• Odpojte spotrebič z el. siete. 
• Otočte do polohy         - pozícia pre žehlenie bez pary. 
• Naplňte zásobník vodou, po značku max. 
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• Ak máte tvrdú vodu, je vhodné použiť iba destilovanou alebo 
nemineralizovanou vodou. 

• Zásobník na vodu vždy vyprázdnite po použití spotrebiča. 
REGULÁCIA TEPLOTY 

• Pred žehlením pozorne preštudujte inštrukcie. 
• Ak odev nemá žiadne žehliaca pokyny, ale viete, o aký druh tkaniny sa jedná, 

použite tabuľku nižšie. 
• Látky, ktoré majú nejaký druh úpravy, možno žehliť pri najnižších teplotách. 
• Ak žehlíte odev obsahujúci 60% polyester a 40% bavlnu, zvoľte teplotu pre 

polyester, bez pary. 
• Zahrievanie žehličky je rýchlejší ako chladnutia, preto by ste mali začať žehliť 

na nízku teplotu oblečenie zo syntetických materiálov. Následne žehlite 
materiály, ktoré vyžadujú vyššiu teplotu. 

• Ak žehlíte materiál z vlákna, použite handričku a žehlite oblečenie cez neho. 
V inom prípade sa môžu na materiáli objaviť lesky. 

• Nastavte termostatom smerom k symbolom zobrazenej v tabuľke nižšie. 
 
*  syntetický materiál ~ hodváb 
**  vlna 
***  bavlna ~ ľan 
 
FUNKCIA SAMOČISTENIA A ÚDRŽBA SPOTREBIČA 

• Pre vyčistenie usadenín vnútri spotrebič postupujte nasledovne: 
• Naplňte zásobník vodou, po značku "max" - hlavný ovládač otočte do pozície  

       . 
• Následne ho otočte o jednu pozíciu ďalej, až ovládač tzv. "vyskočí", potom ho 

stlačte a počkajte, až začne para a usadeniny vychádzať zo žehliacej plochy. 
• Akonáhle prestane para vychádzať zo žehliacej plochy, spotrebič vypnite a 

vypojte z el. siete. 
• Po jeho úplnom vychladnutí, utrite žehliacu plochu aj celý spotrebič vlhkou 

handričkou. 
• Údržbu dokončite pritláčaním spotrebiče suchou handričkou. 
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé materiály a brúsne prostriedky. 
• Skladujte na suchom, chladnom mieste. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý príkon 2200 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
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. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v 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. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 

 


