
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V083F Parní žehlička 2v1 STEAM O POWER 

Popis:

Někdy je těžké zabránit tomu, aby se oblečení na cestách nemačkalo.

Ideálním řešením je napařovací žehlička, díky které se rychle zbavíte všech záhybů nebo 
jednoduše osvěžíte svůj šatník. Pomocí žehličky můžete nejen žehlit záhyby, ale také odstranit 
nečistoty. S napařovací žehličkou můžete z oblečení odstranit prach, vlasy a nečistoty.  Žehlit 
svisle a vodorovně se stisknutým tlačítkem pro uvolnění páry.

Technické specifikace:

Jmenovitý výkon: 800 W.

Napájecí napětí: 220/240 V

Délka napájecího kabelu: přibližně 150 cm

Frekvence napájení: 50/60 Hz

Hmotnost: cca 550 g

Kapacita vodní nádrže: 100 ml

Čas na přípravu žehličky do práce: cca 1 min

Rozměry: 29 cm x 6,5 cm x 7 cm

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Naplňte zásobník vodou. Produkt připojte do sítě 230V. Rozsvícená dioda signalizuje, že se 
zařízení připravuje k použití. Po zhasnutí kontrolky je připraveno k použití.

Oblečení pověste a můžete žehlit pohybem nahoru a dolů.

Po skončení se ujistěte , že jste přístroj odpojili ze sítě.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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