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Szanowni Klienci,

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby zapewnić dobre funkcjonowanie nowego 

urządzenia, prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami w niniejszym podręczniku użytkownika.
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CZĘŚĆ 1: ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

• Dzieci przed ukończeniem 8 roku życia i osoby 

o osłabionych zdolnościach fi zycznych lub umysłowych lub 

osoby niedoświadczone mogą korzystać z tego urządzenia 

tylko pod odpowiednim nadzorem lub jeśli zostały 

poinformowane o bezpiecznym sposobie użytkowania 

tego produktu i rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa. 

Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację 

wyłącznie po ukończeniu 8 roku życia i pod odpowiednim 

nadzorem. Utrzymuj urządzenie i kabel zasilający z dala 

od dzieci poniżej 8 roku życia.

• Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania tego żelazka zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Zapewnij, aby używane napięcie odpowiadało napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.

2. Używaj żelazka wyłącznie do celów podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

3. Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, należy zagwarantować ścisły nadzór. Nie 

pozostawiaj żelazka podłączonego do gniazdka ani żelazka na desce do prasowania bez nadzoru. Dotykanie 

metalowych części, gorącej wody lub pary może spowodować poparzenia.

4. Utrzymuj żelazko z dala od dzieci.

5. Żelazka podłączonego do gniazdka sieciowego nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru.

6. Przed wykonaniem następujących czynności odłącz żelazko z gniazdka sieciowego:

7. Czyszczenie

8. Uzupełnianie wody lub opróżnianie pojemnika na wodę

9. Do natychmiastowego użycia 

10. Nie używaj żelazka z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką, lub jeśli spadło na ziemię lub zostało 

w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie rozbieraj 

żelazka – zwróć się o kontrolę i naprawę do wykwalifi kowanego technika serwisowego.

11. Nie pozwól, aby kabel dotykał gorących powierzchni.

12. Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach.

13. Żelazko należy używać i stawiać je na stabilnej powierzchni.

14. Podczas umieszczania żelazka na stojaku zapewnij stabilność powierzchni, na której umieszczony jest 

stojak.

15. Nie korzystaj z żelazka, jeśli spadło na ziemię, przejawia wyraźne oznaki uszkodzenia lub wycieka z niego 

woda.
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CZĘŚĆ 2: OPIS ŻELAZKA

11. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

10.

9.

1. Otwór do uzupełniania wody

2. Pokrętło regulatora pary                       

3. Przycisk wyrzutu pary     

4. Przycisk spryskiwania              

5. Przycisk regulacji temperatury

6. Wskaźniki LED             

7. Ochraniacz kabla zasilającego 

8. Pojemnik na wodę                   

9. Powierzchnia prasująca

10. Przycisk samoczyszczenia                              

11. Dysza spryskiwacza
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CZĘŚĆ 3: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przy pierwszym użyciu może pojawić się mała ilość dymu, która szybko zniknie.

Przy pierwszym użyciu nie kieruj pary na prasowaną bieliznę, ponieważ mogłyby się w niej znajdować drobne 

odłamki z otworów dyszy.

NAPEŁNIANIE WODĄ

Zaleca się używanie wody destylowanej. 

Upewnij się, że regulatory pary są wyłączone („Off”)

Przytrzymaj żelazko w pionie, aby otwór do uzupełniania wody znajdował się w pozycji pionowej.

Uzupełnij go wodą przy pomocy otworu do uzupełniania wody tak, aby woda sięgała do znaku „MAX” 

pokazanego na bocznej ściance żelazka. Nigdy nie napełniaj ponad ten znak.  

PANEL Z WYŚWIETLACZEM LED

Wyświetla wskaźniki ustawień tkaniny i temperatury

USTAWIENIA TEMPERATURY

Przestrzegaj zaleceń prasowania na metce ubrania. Jeśli nie podano żadnych zaleceń prasowania, lecz znasz 

rodzaj tkaniny, kieruj się następującą tabelką.

UWAGA: 

Jeśli tkanina składa się z różnych rodzajów materiału, zawsze wybieraj temperaturę odpowiednią dla 

delikatniejszego materiału.

Tkanina Regulacja temperatury Wymagania temperatury

Materiały syntetyczne  Niska temperatura

Jedwab, wełna  Średnia temperatura

Bawełna, len  MAX Wysoka temperatura

Prasowanie bez pary

Jeśli chcesz prasować tkaniny na sucho, nie trzeba uzupełniać pojemnika na wodę. Jeśli jednak woda już jest 

w pojemniku na wodę, nie trzeba jej wylewać

1. Ustaw regulator pary w pozycji wyłączone 

2. Podłącz żelazko do gniazdka sieciowego i włącz to gniazdko. Zapali się wskaźnik STANDBY (Tryb czuwania) a.

3. Przez wciśnięcie przycisków +/- ustaw temperaturę odpowiednią dla typu prasowanej tkaniny. Jeśli na 

przykład wybierzesz ustawienie , zapali się wskaźnik STANDBY (Tryb czuwania)  a , a wskaźnik 

 będzie przez mruganie sygnalizował ogrzewanie się żelazka. Gdy wskaźnik  przestanie mrugać, 

żelazko ma właściwą temperaturę i jest gotowe do użycia.

4. Podczas użytkowania wskaźnik  będzie regularnie mrugać w zależności od tego, jak żelazko utrzymuje 

ustawioną temperaturę 
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Prasowanie parowe 

Jeśli nie umożliwisz żelazku osiągnięcia ustawionej temperatury, podczas prasowania parowego z powierzchni 

parującej może kapać woda.

Prasowanie parowe zalecamy stosować do tkanin, które gorzej się prasuje, takich jak bawełna lub len.

Podczas prasowania bawełny i lnu zawsze wybieraj najwyższą temperaturę. Nigdy nie używaj pary do 

prasowania delikatnych tkanin, takich jak nylon, akryl i materiały syntetyczne.

1. Napełnij żelazko wodą

2. Podłącz żelazko do gniazdka sieciowego i włącz je

3. Przy pomocy przycisków +/- wybierz ustawienia  lub MAX. Im wyższa temperatura żelazka, tym 

więcej generuje pary

4. Gdy wskaźnik  lub MAX przestanie mrugać, żelazko ma właściwą temperaturę i jest gotowe do użycia. 

Podczas użytkowania wskaźnik  lub MAX będzie regularnie mrugać w zależności od tego, jak żelazko 

utrzymuje ustawioną temperaturę 

5. Przez ustawienie dźwigni regulacji pary wybierz pożądane podawanie pary 

6. Przesuń dźwignię regulacji pary w kierunku ustawień maksimum pary , aby zwiększyć ilość pary lub 

w kierunku ustawień wyłączone (0), aby zmniejszyć ilość pary,

7. Parę można w dowolnym momencie zamknąć przez ustawienie regulatora pary w pozycji wyłączone (0)

Spryskiwanie

Funkcja spryskiwania będzie działać tylko wtedy, gdy w pojemniku na wodę znajduje się woda 

1. Spryskiwanie wodą może być używane dla ułatwienia prasowania grubych tkanin lub trudno dostępnych 

miejsc (kołnierzyki, kieszenie, rękawy, falbany itp.). Można ją również wykorzystać do prasowania 

delikatnych tkanin, których nie można prasować przy pomocy pary.

2. Po prostu wciśnij w pożądany sposób ten przycisk, aby otworzyć spryskiwanie. Przy pierwszym użyciu 

spryskiwania lub jeśli żelazko przez dłuższy czas nie było użytkowane, może się zdarzyć, że będzie trzeba 

wcisnąć przycisk spryskiwania kilkakrotnie, aby zaczął działać

Wyrzut pary

Twoje żelazko powinno być ustawione na  lub MAX. Między każdym wciśnięciem przycisku pary odczekaj 

kilka sekund. Wciśnij przycisk wyrzutu pary zawsze, gdy napotkasz trudne zagięcie wymagające dodatkowej 

pary. Para zostanie wygenerowana z otworów w powierzchni prasującej prosto na tkaninę.

Prasowanie parowe w pionie 

Nigdy nie prasuj ubrań, które mają na sobie ludzie

Żelazka można użyć do prasowania parowego w pionie w przypadku fi ran, sukni na wieszaku itp.

1. Napełnij żelazko wodą 

2. Podłącz żelazko do gniazdka sieciowego i włącz je 

3.  Przy pomocy przycisków +/- wybierz ustawienia  lub MAX. Im wyższa temperatura żelazka, tym 

więcej generuje pary

4. Gdy wskaźnik  lub MAX przestanie mrugać, żelazko ma właściwą temperaturę i jest gotowe do użycia. 

Podczas użytkowania wskaźnik  lub MAX będzie regularnie mrugać w zależności od tego, jak żelazko 

utrzymuje ustawioną temperaturę 

5. Trzymaj żelazko 15 cm (6 cali) od tkaniny

6. Wciśnij przycisk wyrzutu pary. Para przeniknie do tkaniny i usunie zagięcia. Aby użyć więcej pary, wciśnij 

ponownie przycisk wyrzutu pary; między każdym wciśnięciem tego przycisku odczekaj kilka sekund 
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SYSTEM ANTI-CALC

Specjalny fi ltr wewnątrz pojemnika na wodę zmiękcza wodę i zapobiega powstawaniu kamienia wodnego na 

powierzchni prasującej. Filtr jest trwały i nie wymaga wymiany.

Uwaga: Używaj tylko wody z kranu. Woda destylowana i demineralizowana obniża wydajność systemu 

odwapniającego przez zmianę jego właściwości fi zykalnych i chemicznych.

SYSTEM ANTI-DRIP

To żelazko wyposażone jest w funkcję ograniczania kapania; jeśli temperatura jest zbyt niska, żelazko 

automatycznie wyłączy parę, aby zapobiec kapaniu wody z powierzchni prasującej.

Dzięki systemowi ograniczania kapania wyprasujesz doskonale także najdelikatniejsze tkaniny.

Zabezpieczająca funkcja automatycznego wyłączania 

Po zakończeniu używania ZAWSZE odłączaj żelazko z gniazdka sieciowego. NIGDY nie pozostawiaj żelazka 

z aktywowaną funkcją automatycznego wyłączania bez nadzoru 

Żelazko się wyłączy, jeśli nie użyjesz go przez 15 minut w przypadku, że jest odstawione na stopkę, lub po 

30 sekundach w przypadku powierzchni prasującej zwróconej ku dołowi. Wskaźnik STANDBY (Tryb czuwania) 

będzie mrugać, aby wskazać przełączenie żelazka na tryb automatycznego wyłączania. Aby ponownie włączyć 

żelazko, wciśnij przyciski +/- lub delikatnie przesuń żelazko. Żelazko powróci do poprzednich ustawień.
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CZĘŚĆ 4: SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

Po zakończeniu używania podnieś żelazko tak, aby otwór napełniający był zwrócony ku dołowi i wylej pozostałą 

wodę z pojemnika.

Podłącz wtyczkę do gniazdka, obróć regulator temperatury na „MAX” i poczekaj 1-2 minuty, aż pozostała woda 

wyparuje. Następnie odłącz żelazko i przed jego odłożeniem do przechowywania pozostaw je do wychłodzenia.

UWAGA:

Gdy wtyczka jest podłączona do gniazdka, użytkownik nie może się oddalać.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym ośrodkiem 

serwisowym i zwróć się o naprawę.

Jeśli wymagana jest naprawa, wymiana kabla lub wtyczki, lub regulacja, zwróć się do wykwalifi kowanego 

technika lub odnieś urządzenie do autoryzowanego serwisu.

UWAGA: 

1. Urządzenia nie mogą użytkować osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fi zycznych, 

zmysłowych lub psychicznych, małym doświadczeniu i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem 

lub nie zostały pouczone w kwestii użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo. 

2. Dzieci powinny znajdować się nieustannie pod nadzorem, aby nie bawiły się tym urządzeniem

3. Żelazka podłączonego do gniazdka sieciowego nigdy nie można pozostawiać bez nadzoru 

4. Przed napełnieniem pojemnika na wodę wtyczka urządzenia musi być odłączona od gniazdka

5. Otworu napełniającego nie wolno podczas użytkowania otwierać

6. Żelazko należy używać i stawiać na stabilnej powierzchni

7. Podczas umieszczania żelazka na stojaku zadbaj o stabilność powierzchni, na której umieszczony jest 

stojak

8. Nie korzystaj z żelazka, jeśli spadło na ziemię, przejawia wyraźne oznaki uszkodzenia lub wycieka 

z niego woda 
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w  jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domo-

wym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać 

je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych 

krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego 

nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców 

naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko natu-

ralne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych 

odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. 

Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z  lokalnymi 

przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzeb-

nych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy 

o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzę-

dów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 

i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprze-

dzenia.





is a registered trademark used under license from 
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