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Vážený zákazník,

ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám nový spotrebič dobre slúžil, prečítajte 

si, prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Tento spotrebič smú používať deti od 8 rokov a osoby 

so zhoršenými fyzickými či duševnými schopnosťami 

alebo neskúsené osoby iba vtedy, keď sú pod 

zodpovedajúcim dozorom alebo boli informované 

o bezpečnom spôsobe používania tohto produktu a rozumejú 

potenciálnemu nebezpečenstvu. Čistenie a používateľskú 

údržbu smú vykonávať deti iba v prípade, že sú staršie ako 

8 rokov a sú pod zodpovedajúcim dozorom. Udržiavajte 

tento spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí 

mladších ako 8 rokov.

• Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať.

Blahoželáme vám k vašej voľbe tohto výkonného a užitočného produktu. Umožňuje jednoduché a profesionálne 

domáce žehlenie. Pomocou rovnorodej pary so správnou teplotou môžete rýchlejšie žehliť prestieradlá, uteráky, 

džínsy a pod. Otvory v špičke žehličky uvoľňujú prúd pary, ktorý jemne napne aj tie najhoršie záhyby.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 Nesprávne ovládanie a používanie môže spôsobiť poškodenie zariadenia a zranenie používateľa

 Toto zariadenie je dovolené používať iba na účely, na ktoré bolo navrhnuté. Nenesieme zodpovednosť za 

žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím alebo ovládaním.

 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vodovodných kohútikov, vaní, umývadiel, spŕch alebo iných nádob s vodou.

Neklaďte toto zariadenie alebo jeho zástrčku do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny. Ak žehlička nešťastnou 

náhodou spadne do vody, okamžite ju odpojte od zásuvky a  nechajte ju skontrolovať autorizovaným 

servisným strediskom. Nikdy neponárajte do vody ruky, aby ste zariadenie zachránili. V prípade nedodržania 

týchto pravidiel hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

 Neovládajte toto zariadenie mokrými rukami alebo v prípade, že je vlhká podlaha alebo samotné zariadenie.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.

 Nepoužívajte toto zariadenie, ak spadlo na zem, bolo iným spôsobom poškodené alebo ak je poškodený 

kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia odneste zariadenie do autorizovaného servisného strediska na 

kontrolu a prípadnú opravu.

 Nikdy sa nepokúšajte toto zariadenie sami opraviť, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

Neveďte kábel cez ostré hrany a udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

 Pri odpájaní zástrčky od sieťovej zásuvky uchopte a vytiahnite zástrčku, nie kábel.
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 Uistite sa, že napätie v mieste, kde sa bude žehlička používať, zodpovedá napätiu vyznačenému na štítku 

produktu.

 Toto zariadenie nie je určené na profesionálne použitie.

 Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne 

kvalifi kovaná osoba, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo.

 Počas používania nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dozoru.

 Pred plnením vodnej nádržky vodou musí byť zástrčka zariadenia odpojená od sieťovej zásuvky.

 Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní elektrických zariadení; z tohto 

dôvodu ich nenechávajte používať elektrické zariadenia bez dozoru.

 Ak nebudete zariadenie používať a pred jeho čistením vždy vytiahnite zástrčku zariadenia zo sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE: Uvedené napätie existuje po celý čas, čo je zariadenie pripojené do sieťovej zásuvky.

Pred odpojením od zásuvky zariadenie vypnite. Nedržte zariadenie za kábel. Nepoužívajte predlžovací 

kábel.

 Nepoužívajte toto zariadenie v korozívnej alebo výbušnej atmosfére, aby nedošlo k skratu a výbuchu.

 Používanie neoriginálneho príslušenstva môže ovplyvniť funkciu zariadenia a spôsobiť stratu záruky.

 Spotrebič pripojený do sieťovej zásuvky nesmiete nechať bez dozoru.

 Pri kladení žehličky na jej stojan zaistite, aby bol povrch, na ktorom je stojan umiestnený, stabilný. 

 Žehličku nepoužívajte, ak spadla na zem, javí viditeľné známky poškodenia alebo z nej uniká voda. 

 Tento spotrebič nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 

schopnosťami (vrátane detí), alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo 

ak nedostali pokyny na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

 Deti musia byť neustále pod dozorom, aby sa s týmto spotrebičom nehrali.

 Pri zapínaní a chladnutí udržujte túto žehličku a jej kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

DÔLEŽITÉ

- Počas prevádzky dosahujú žehlička a bojler veľmi vysokú teplotu, a preto buďte veľmi opatrní, pretože hrozí 

nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkajte sa kovových dielov žehličky, ak je horúca.

- Pred vrátením na svoje miesto alebo pred čistením odpojte zariadenie od napájacej zásuvky a počkajte, 

pokým úplne nevychladne.

- Nepoužívajte toto zariadenie vonku.

- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti závesov, nábytku alebo iných horľavých predmetov.

- Upozornenie: para je veľmi horúca, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nikdy nesmerujte prúd pary na osoby, 

zvieratá alebo predmety, ktoré by sa mohli poškodiť alebo zhorieť.

- Na plnenie bojlera používajte iba vodu z  kohútika alebo demineralizovanú vodu. Iné tekutiny by mohli 

poškodiť komponenty a tesnenia a spôsobiť stratu záruky na produkt. Neplňte bojler nadmerným množstvom 

vody.

- Nepridávajte do bojlera iné tekutiny alebo iné materiály či prísady.

- Ak nie je možné krytku ľahko otvoriť, neskúšajte ju otvoriť.

-   Vždy umiestnite žehličku na stabilný rovný a teplovzdorný povrch.

- Neklaďte na trubicu záťaž, ani ju neskúšajte stlačiť.

- Nenamotávajte kábel okolo tohto zariadenia.

- Dôsledne kontrolujte, či údaje na štítku na žehlenej tkanine zodpovedajú nastaveniu a teplote žehličky.

-   Vždy postavte žehličku na jej podstavec na bojleri a nenechávajte žehličku položenú na tkaninách alebo 

kdekoľvek inde.



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

SK

ČASŤ 2: POPIS ZARIADENIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

9.

13.

14.

15.

1. Tlačidlo pary 9. Indikátor pripravenosti pary

2. Spúšťač pary 10. Indikátor nízkej hladiny vody

3. Otočný ovládač teploty 11. Ovládač na nastavenie pary

4. Žehlička 12. Vypínač

5. Základňa 13. Kryt prívodu vody

6. Kryt samočistenia 14. Vodná nádržka

7. Prepájací kábel 15. Box vodnej nádržky

8. Napájací kábel
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Niektoré modely sa môžu líšiť tlačidlom pary alebo spúšťačom pary; ovládanie produktu je rovnaké.

Tlačidlo pary

Spúšťač pary

a)  Umiestnite zariadenie na stabilný a teplovzdorný povrch

b) Otvorte nádržku

c) Naplňte ju vodou z kohútika alebo demineralizovanou vodou. Kapacita vodnej nádržky je 1,6 litrov.  

d) Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač.

e) Počkajte, pokým sa nerozsvieti indikátor prevádzky bojlera.

f) Zapnite žehličku stlačením vypínača žehličky, ktorý sa rozsvieti; rozsvieti sa zároveň indikátor prevádzky 

žehličky.

g) Nastavte otočný ovládač teploty podľa druhu žehlenej tkaniny.

POZNÁMKA: 

Ak chcete použiť žehlenie s  parou, odporúčame nastaviť otočný ovládač teploty na MAX.

Po zhasnutí indikátora prevádzky žehličky je zariadenie pripravené na použitie.

 

POZNÁMKA: 

Počas celej prevádzky sa bude indikátor prevádzky žehličky v  nepravidelných intervaloch zapínať 

a vypínať – toto správanie je úplne normálne.

h) Upravte prúd pary otočením otočného ovládača nastavenia pary. Pre výstup prúdu pary stlačte spúšťač 

pary. Pre nepretržitý prúd pary použite tlačidlo pary. Ak para prestane vystupovať, je pravdepodobnou 

príčinou nedostatok vody v nádržke. Aby ste mohli pokračovať v žehlení, postupujte podľa pokynov v odseku 

„DOPLNENIE VODY POČAS PREVÁDZKY“

Naparovanie tkanín

Postupujte podľa časti „POKYNY“ od (a) do (h)

Umiestnite žehličku zvisle v minimálnej vzdialenosti 20 – 30 cm od závesu alebo tkaniny a stlačte tlačidlo 

pary – potom naparte tkaninu kruhovými pohybmi.

POZNÁMKA: 

Veľmi dôsledne si zistite, či pokyny na štítku oblečenia umožňujú taký druh ošetrenia. Žehlička obsahuje 

vodnú nádržku so superveľkou kapacitou, a  preto ju je možné dlho používať. Pri nedostatku vody počas 

žehlenia sa ozve zvukový signál (tento zvuk bude znieť 30 sekúnd); vodnú nádržku môžete ľahko vybrať 

a pohodlne naplniť.
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Suché žehlenie (bez pary)

a) Umiestnite zariadenie na stabilný a teplovzdorný povrch

b) Zapnite žehličku stlačením vypínača žehličky, ktorý sa rozsvieti; rozsvieti sa zároveň indikátor prevádzky 

žehličky.

c) Nastavte otočný ovládač teploty podľa druhu žehlenej tkaniny.

d) Po zhasnutí indikátora prevádzky žehličky je žehlička pripravená na použitie

ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

Vyberte zariadenie zo škatule a odstráňte obal. Na zaistenie dostatočného odvetrávania by mala byť vzdialenosť 

medzi žehličkou a stenou alebo inými predmetmi aspoň 15 cm vzadu a 15 cm na boku.

ČASŤ 4: ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po odpojení zariadenia od sieťovej zásuvky ho nechajte úplne vychladnúť a potom ho očistite vlhkou handričkou. 

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, len jemnú handričku navlhčenú vlažnou vodou. Umiestnite žehličku 

zvisle späť na suché a čisté miesto. 

Poznámka: Prípadné servisné zásahy z  dôvodu poškodenia alebo poruchy v  dôsledku formovania vodného 

kameňa nie sú kryté zárukou.

ČASŤ 5: SERVIS

POZOR: 

Toto zariadenie smú opravovať iba kvalifi kovaní technici autorizovaných stredísk.
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ČASŤ 6: TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL: PHSS 4516

Menovité napätie 230 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý príkon 2150 W

Výkon bojlera 1350 W

Výkon žehličky 800 W

Funkcia na úsporu energie Nie
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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. Na správnu likvidáciu, 

obnovu a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 

krajinách Európskej únie alebo 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. Ďalšie 

podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej 

likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 

predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 

informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 

bezpečnosti.

Zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 

a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.





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