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Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám nový spotřebič dobře sloužil, přečtěte 

si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.



1 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

CZ

OBSAH

ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ....................................................................................................................2

ČÁST 2: POPIS ZAŘÍZENÍ ..........................................................................................................................................................4

ČÁST 3: INSTALACE ................................................................................................................................................................... 6

ČÁST 4: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ................................................................................................................................................... 6

ČÁST 5: SERVIS ........................................................................................................................................................................... 6

ČÁST 6: TECHNICKÉ ÚDAJE ....................................................................................................................................................7



2 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

CZ

ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Tento spotřebič smí používat děti od věku 8 let a osoby 

se zhoršenými fyzickými či duševními schopnostmi 

nebo nezkušené osoby pouze tehdy, když jsou pod 

odpovídajícím dozorem nebo byly informovány 

o bezpečném způsobu používání tohoto produktu a rozumí 

potenciálnímu nebezpečí. Čištění a uživatelskou údržbu 

smí provádět děti pouze v případě, že jsou starší 8 let 

a jsou pod odpovídajícím dozorem. Udržujte tento 

spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 

8 let.

• Děti si nesmějí s tímto spotřebičem hrát.

Blahopřejeme vám k vaší volbě tohoto výkonného a užitečného produktu. Umožňuje snadné a profesionální 

domácí žehlení. Pomocí homogenní páry se správnou teplotou můžete rychleji žehlit prostěradla, ručníky, džíny 

apod. Otvory ve špičce žehličky uvolňují proud páry, který jemně vyrovná i ty nejhorší záhyby.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 Nesprávné ovládání a používání může způsobit poškození zařízení a zranění uživatele

 Toto zařízení je dovoleno používat pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo. Neneseme odpovědnost za 

žádné škody způsobené nesprávným použitím nebo ovládáním.

 Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vodovodních kohoutků, van, umyvadel, sprch nebo jiných nádob s vodou.

Nestavte toto zařízení nebo jeho zástrčku do vody nebo jakékoli jiné tekutiny. Pokud žehlička nešťastnou 

náhodou spadne do vody, okamžitě ji odpojte ze zásuvky a nechte ji zkontrolovat autorizovaným servisním 

střediskem. Nikdy neponořujte do vody ruce, abyste zařízení zachránili. V případě nedodržení těchto 

pravidel hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 Neovládejte toto zařízení mokrýma rukama nebo v případě, že je vlhká podlaha nebo samotné zařízení.

Nedotýkejte se zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.

 Nepoužívejte toto zařízení, pokud spadlo na zem, bylo jiným způsobem poškozeno nebo pokud je poškozen 

kabel nebo zástrčka. V případě poškození odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska ke 

kontrole a případné opravě.

 Nikdy se nepokoušejte toto zařízení sami opravit, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neveďte 

kabel přes ostré hrany a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a otevřeného ohně.

 Při odpojování zástrčky ze síťové zásuvky uchopte a vytáhněte zástrčku, nikoli kabel.
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 Ujistěte se, že napětí v místě, kde bude žehlička používána, odpovídá napětí vyznačenému na štítku 

produktu.

 Toto zařízení není určeno k profesionálnímu použití.

 Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně 

kvalifi kovaná osoba, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.

 Během používání nikdy nenechávejte toto zařízení bez dozoru.

 Před plněním vodní nádržky vodou musí být zástrčka zařízení odpojena ze síťové zásuvky.

 Děti neumí rozpoznat nebezpečí hrozící při nesprávném používání elektrických zařízení; z tohoto důvodu je 

nenechávejte používat elektrická zařízení bez dozoru.

 Pokud nebudete zařízení používat a před jeho čištěním vždy vytáhněte zástrčku zařízení ze síťové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Uvedené napětí existuje po celou dobu, po kterou je zařízení připojeno do síťové zásuvky.

Před odpojením ze zásuvky zařízení vypněte. Nedržte zařízení za kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

 Nepoužívejte toto zařízení v korozní nebo výbušné atmosféře, aby nedošlo ke zkratu a výbuchu.

 Používání neoriginálního příslušenství může ovlivnit funkci zařízení a způsobit ztrátu záruky.

 Spotřebič připojený do síťové zásuvky nesmíte nechat bez dozoru.

 Při pokládání žehličky na její stojan zajistěte, aby byl povrch, na kterém je stojan umístěn, stabilní 

 Žehličku nepoužívejte, pokud spadla na zem, jeví viditelné známky poškození nebo z ní uniká voda 

 Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 

(včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud 

neobdržely pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

 Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.

 Při zapínání a chladnutí udržujte tuto žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

DŮLEŽITÉ

- Během provozu dosahují žehlička a bojler velmi vysokých teplot a proto buďte velmi opatrní, protože hrozí 

nebezpečí popálení. Nedotýkejte se kovových dílů žehličky, pokud je horká.

- Před vrácením na své místo nebo před čištěním odpojte zařízení z napájecí zásuvky a počkejte, dokud zcela 

nevychladne.

- Nepoužívejte toto zařízení venku.

- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti závěsů, nábytku nebo jiných hořlavých předmětů.

- Upozornění: pára je velmi horká, hrozí nebezpečí popálení. Nikdy nesměrujte proud páry na osoby, zvířata 

nebo předměty, které by se mohli poškodit nebo shořet.

- Pro plnění bojleru používejte pouze vodu z kohoutku nebo demineralizovanou vodu. Jiné tekutiny by mohly 

poškodit komponenty a těsnění a způsobit ztrátu záruky na produkt. Neplňte bojler nadměrným množstvím 

vody.

- Nepřidávejte do bojleru jiné tekutiny nebo jiné materiály či přísady.

- Pokud nelze krytku snadno otevřít, nezkoušejte ji otevřít.

-   Vždy umístěte žehličku na stabilní rovný a teplovzdorný povrch.

- Nepokládejte na trubici zátěž, ani ji nezkoušejte zmáčknout.

- Nenamotávejte kabel kolem tohoto zařízení.

- Pečlivě kontrolujte, zda údaje na štítku na žehlené tkanině odpovídají nastavení a teplotě žehličky.

-   Vždy postavte žehličku na její podstavec na bojleru a nenechávejte žehličku položenou na tkaninách nebo 

kdekoli jinde.
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ČÁST 2: POPIS ZAŘÍZENÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

9.

13.

14.

15.

1. Tlačítko páry 9. Indikátor připravenosti páry

2. Spouštěč páry 10. Indikátor nízké hladiny vody

3. Otočný ovladač teploty 11. Ovladač pro nastavení páry

4. Žehlička 12. Vypínač

5. Základna 13. Kryt přívodu vody

6. Kryt samočištění 14. Vodní nádržka

7. Propojovací kabel 15. Box vodní nádržky

8. Napájecí kabel



5 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

CZ

Některé modely se mohou lišit tlačítkem páry nebo spouštěčem páry; ovládání produktu je stejné.

Tlačítko páry

Spouštěč páry

a)  Umístěte zařízení na stabilní a teplovzdorný povrch

b) Otevřete nádržku

c) Naplňte ji vodou z kohoutku nebo demineralizovanou vodou. Kapacita vodní nádržky je 1,6 litrů.  

d) Připojte zástrčku do síťové zásuvky a zapněte vypínač.

e) Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor provozu bojleru.

f) Zapněte žehličku stisknutím vypínače žehličky, který se rozsvítí; rozsvítí se rovněž indikátor provozu žehličky.

g) Nastavte otočný ovladač teploty podle druhu žehlené tkaniny.

POZNÁMKA: 

Pokud chcete použít žehlení s párou, doporučujeme nastavit otočný ovladač teploty na MAX.

Po zhasnutí indikátoru provozu žehličky je zařízení připraveno k použití.

 

POZNÁMKA: 

Během celé doby provozu se bude indikátor provozu žehličky v nepravidelných intervalech zapínat 

a vypínat – toto chování je zcela normální.

h) Upravte proud páry otočením otočného ovladače nastavení páry. Pro výstup proudu páry stiskněte spouštěč 

páry. Pro nepřetržitý proud páry použijte tlačítko páry. Pokud pára přestane vystupovat, je pravděpodobnou 

příčinou nedostatek vody v nádržce. Abyste mohli pokračovat v žehlení, postupujte podle pokynů v odstavci 

„DOPLNĚNÍ VODY ZA PROVOZU“

Napařování tkanin

Postupujte podle části „POKYNY“ od (a) do (h)

Umístěte žehličku svisle v minimální vzdálenosti 20–30 cm od závěsu nebo tkaniny a stiskněte tlačítko 

páry – pak napařte tkaninu kruhovými pohyby.

POZNÁMKA: 

Velmi pečlivě si zjistěte, zda pokyny na štítku oblečení umožňují takový druh ošetření. Žehlička obsahuje 

vodní nádržku se super velkou kapacitou, a proto ji lze dlouho používat. Při nedostatku vody během žehlení 

se ozve zvukový signál (tento zvuk bude znít po dobu 30 sekund); vodní nádržku můžete snadno vyjmout 

a pohodlně naplnit.
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Suché žehlení (bez páry)

a) Umístěte zařízení na stabilní a teplovzdorný povrch

b) Zapněte žehličku stisknutím vypínače žehličky, který se rozsvítí; rozsvítí se rovněž indikátor provozu žehličky.

c) Nastavte otočný ovladač teploty podle druhu žehlené tkaniny.

d) Po zhasnutí indikátoru provozu žehličky je žehlička připravena k použití

ČÁST 3: INSTALACE

Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte obal. Pro zajištění dostatečného odvětrávání by měla být vzdálenost mezi 

žehličkou a stěnou nebo jinými předměty alespoň 15 cm vzadu a 15 cm na boku.

ČÁST 4: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po odpojení zařízení ze síťové zásuvky jej nechte zcela vychladnout a pak jej očistěte vlhkým hadříkem. 

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, jen jemný hadřík navlhčený vlažnou vodou. Umístěte žehličku svisle zpět 

na suché a čisté místo. 

Poznámka: Případné servisní zásahy kvůli poškození nebo závadě v důsledku usazování vodního kamene 

nejsou kryty zárukou.

ČÁST 5: SERVIS

POZOR: 

Toto zařízení smí opravovat pouze kvalifi kovaní technici autorizovaných středisek.
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ČÁST 6: TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL: PHSS 4516

Jmenovité napětí 230–240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý příkon 2150 W

Výkon bojleru 1350 W

Výkon žehličky 800 W

Funkce pro úsporu energie Ne
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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. Další podrobnosti si vyžádejte od 

místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 

být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a  elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 

prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 

informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické 

bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 

si právo na jejich změnu.





is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.
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