
ŻELAZKO PAROWE
EL-9518

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZED UZYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ 

PEAK POWER

3200W



• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsłu-
gi i zachować ją na przyszłość.
• Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na etykiecie 
znamionowej jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej w Twoim domu.
• Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać produktu 
do celów przemysłowych. Żelazka parowego należy używać wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem.
• Nie należy używać produktu na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie należy zanurzać żelazka parowego i przewodu w wodzie lub innych płynach.
• Nie należy ciągnąć za przewód, aby odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego – 
należy chwycić wtyczkę i pociągnąć, aby odłączyć urządzenie od prądu.
• Należy pilnować, aby przewód nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
• Zawsze należy odłączać żelazko parowe od źródła zasilania przed napełnieniem 
wodą lub opróżnieniem zbiornika na wodę, a także gdy żelazko nie jest używane.
• Nie należy używać żelazka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, a także gdy 
urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek 
sposób. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy samodzielnie demontować 
żelazka parowego, lecz oddać je do centrum serwisowego w celu sprawdzenia, napra-
wy lub regulacji mechanicznej.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź przez osoby bez 
doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstru-
owane w zakresie właściwego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo. 
• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Nie należy zostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest gorące lub podłączone do prądu. 
• Nie należy zostawiać żelazka na desce do prasowania.
• Jeśli prasowanie zostanie przerwane, żelazko można postawić wyłącznie na piętce; 
nie należy stawiać żelazka na metalowych lub szorstkich powierzchniach.
UWAGA: Aby uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego, nie należy podłączać 
do innego urządzenia o dużej mocy do obwodu, do którego zostało podłączone 
żelazko parowe.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niektóre części żelazka parowego zostały lekko nasmarowane i dlatego przy pierw-
szym włączeniu urządzenie może lekko dymić. Po krótkim czasie dymienie ustąpi. 
Należy zdjąć osłonę ochronną ze stopy żelazka i wyczyścić ją miękką szmatką.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



Włóż wtyczkę urządzenia do gniazda ściennego. Zaświeci się lampka kontrolna. Gdy 
lampka kontrolna zgaśnie, możesz rozpocząć prasowanie. Jeśli po prasowaniu w wyso-
kiej temperaturze przestawisz regulator temperatury na niższe ustawienie, zaleca się 
prasowanie dopiero po ponownym włączeniu się lampki kontrolnej.

Zawsze sprawdzaj, czy na tkaninie przeznaczonej do prasowania znajduje się metka z 
instrukcją prasowania. Zawsze postępuj zgodnie z tą instrukcją. Przekręć pokrętło 
regulacji temperatury, aby ustawić odpowiednią temperaturę wskazaną w instrukcji 
prasowania lub na metce tkaniny

SPOSÓB UŻYCIA

Przed napełnieniem zbiornika na wodę odłącz żelazko od zasilania. Trzymaj żelazko 
parowe w pozycji poziomej. Powoli wlewaj wodę przez wlot wody. Nie napełniaj zbiorni-
ka powyżej umieszczonego na nim oznaczenia, aby uniknąć wylania się wody.

UWAGA: Żelazko parowe jest przystosowania do pracy z wykorzystaniem wody z 
kranu, jednak jeśli woda jest bardzo twarda, zaleca się korzystanie z wody desty-
lowanej. Po każdym użyciu należy opróżnić zbiornik na wodę.
UWAGA: Jeśli opróżnisz zbiornik na wodę po ostygnięciu żelazka parowego, 
ustaw żelazko w pozycji pionowej na piętce, podłącz je do prądu i ustaw pokrętło 
regulacji temperatury w pozycji maksymalnej, a następnie podgrzewaj przez 2 
minuty. Odłącz żelazko parowe od źródła zasilania.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

Jeśli w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody, można używać przyci-
sku spryskiwania przy dowolnym ustawieniu temperatury podczas prasowania parowe-
go lub na sucho. Podczas prasowania naciśnij kilkakrotnie przycisk spryskiwania, aby 
włączyć pompę.

SPRYSKIWANIE

Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji „..” lub „…”.
Ustaw regulację pary w żądanym położeniu.
OSTRZEŻENIE: Unikaj kontaktu z wydobywającą się parą.

PRASOWANIE PARĄ WODNĄ

RODZAJ TKANINY

Nie prasować
Syntetyki, Nylon, Akryl, Poliester, Wiskoza
Wełna, Jedwab
Bawełna, Len



Żelazko parowe może być używane na sucho, gdy zbiornik jest napełniony wodą lub 
pusty, ale zaleca się prasowanie na sucho bez wody w zbiorniku. Ustaw regulację pary 
w pozycji minimum. Wybierz na pokrętle regulatora temperatury ustawienie najbardziej 
odpowiednie dla prasowanej tkaniny. 
OSTRZEŻENIE: Jeśli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest 
gorące i nie ma w nim wody. Nie napełniaj go ponownie wodą, dopóki żelazko 
parowe nie ostygnie.

PRASOWANIE NA SUCHO

Ustaw pokrętło temperatury w pozycji minimum. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka 
ściennego. Postaw żelazko w pozycji pionowej na piętce.

PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA

Przed przystąpieniem do czyszczenia żelazka parowego upewnij się, że jest ono 
odłączone od zasilania oraz że całkowicie ostygło. Nie używaj środków czyszczących o 
właściwościach ściernych.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

• Napełnij zbiornik wody do połowy.
• Ustaw regulator temperatury w pozycji maksymalnej.
• Włóż wtyczkę urządzenia do gniazda ściennego.
• Odczekaj do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej, aż żelazko się nagrzeje.
• Odłącz żelazko od zasilania.
• Trzymając żelazko poziomo nad zlewem, ustaw regulator pary w pozycji maksymal-
nej.
• Z otworów w stopie grzejnej wydobędzie się wrząca woda i para, wraz z którą wypłuki-
wane będą zanieczyszczenia.
• Umieść żelazko na (najlepiej) starym kawałku materiału. Dzięki temu stopa grzejna 
żelazka będzie sucha podczas przechowywania.

SAMOOCZYSZCZANIE

Funkcja wytwarzania pary wodnej zapewnia dodatkowy strumień pary przeznaczony do 
usuwania uporczywych zagnieceń. Ustaw regulator temperatury w pozycji „..” lub „…”.
Ustaw regulację pary w pozycji maksymalnej. Naciśnij przycisk silnego strumienia pary, 
aby wyzwolić uderzenie pary.
UWAGA: Aby zapobiec wyciekaniu wody ze stopy grzejnej, nie należy naciskać 
przycisku silnego strumienia pary dłużej niż 5 sekund.

SILNY STRUMIEŃ PARY



Specjalny filtr żywiczny znajdujący się wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapo-
biega osadzaniu się kamienia na płycie. Filtr żywiczny jest trwały i nie wymaga wymia-
ny.
UWAGA: Należy używać wyłącznie wody z kranu. Woda destylowana lub demine-
ralizowana sprawia, że system przeciw osadzaniu kamienia staje się nieskutecz-
ny z powodu zmiany właściwości fizykochemicznych. Nie należy stosować 
dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odkamieniaczy. Nieprze-
strzeganie powyższych przepisów skutkuje utratą gwarancji.

SYSTEM PRZECIW OSADZANIU SIĘ KAMIENIA

Dzięki systemowi zapobiegającemu kapaniu można doskonale wyprasować nawet 
najdelikatniejsze tkaniny. Takie tkaniny należy zawsze prasować w niskiej temperatu-
rze. Stopa grzewcza może ostygnąć do tego stopnia, że nie będzie się z niej wydosta-
wać para a krople wrzątku, które mogą pozostawić ślady lub plamy. W takich przypad-
kach automatycznie włącza się system zapobiegający kapaniu, który zatrzymuje 
parowanie, dzięki czemu można prasować najdelikatniejsze tkaniny bez ryzyka ich 
uszkodzenia lub poplamienia.

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY KAPANIU

Odłącz urządzenie od źródła zasilania, opróżnij zbiornik na wodę (rób to po każdym 
użyciu) i pozostaw żelazko parowe do całkowitego ostygnięcia. Owiń przewód wokół 
piętki żelazka. Aby chronić stopę grzewczą, przechowuj żelazko parowe w pozycji 
pionowej, stojące na piętce.

PRZECHOWYWANIE

Model:
Moc:
Napięcie:
Moc PEAK POWER:
Pojemność zbiornika na wodę:
Stopa grzewcza:
Regulacji temperatury:
System zapobiegający kapaniu: 
System zapobiegający osadzaniu się kamienia:

EL-9518
2600 W

220-240 V / 50-60 Hz
3200 W
400 ml

Ceramiczna
pokrętło

TAK
 TAK

PRZECHOWYWANIE

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Designed in Poland
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