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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
WAŻNE INFORMACJE 
Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem  urządzenia i zachowaj ją na przyszłość. 
1. Przed włączeniem sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada głównemu napięciu w Twoim 
domu 
2. Tylko do użytku domowego, nie używaj do celów przemysłowych. Używaj żelazka parowego tylko zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
3. Nie używaj na zewnątrz lub w wilgotnym miejscu! 
4. Nie zanurzaj żelazka parowego i przewodu w wodzie ani innych płynach 
5. Nigdy nie ciągnij za przewód podczas odłączania od gniazdka elektrycznego; zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, 
aby odłączyć. 
6. Nie pozwól, aby przewód dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni 
7. Zawsze odłączaj żelazko parowe od źródła zasilania podczas napełniania wodą lub opróżniania oraz gdy nie jest 
używane. 
8.Nie używaj żelazka parowego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub 
zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie demontuj żelazka 
parowego, oddaj je do serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji mechanicznej. 
 

 
 
9. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w 
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo . 
10. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. 
11. Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest gorące lub podłączone lub na desce do prasowania. 
12. Jeśli prasowanie zostanie przerwane, postaw żelazko tylko na podnóżku, nie stawiaj żelazka parowego na metalowych 
lub szorstkich powierzchniach. 
13. PRZESTROGA: Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie używaj innego urządzenia o dużej mocy na tym samym obwodzie 
elektrycznym. 
 
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
1. Niektóre części żelazka parowego zostały lekko nasmarowane, w wyniku czego żelazko może lekko dymić przy 
pierwszym włączeniu. Po krótkim czasie to ustanie. 
2. Zdejmij osłonę ochronną ze stopy żelazka i wyczyść ją miękką szmatką. 
 
JAK UŻYWAĆ 
1. Zawsze sprawdzaj, czy do prasowanego artykułu dołączona jest metka z instrukcją prasowania. Postępuj zgodnie z tymi 
instrukcjami we wszystkich przypadkach. 
2. Obróć pokrętło regulacji temperatury, aby ustawić odpowiednią temperaturę wskazaną w instrukcji prasowania lub na 
metce. 
 

ETYKIETA RODZAJ MATERIAŁU 

 

Nie prasuj tego artykułu 
 

   . Syntetyki, nylon, akryle, poliester, sztuczny jedwab 
 

  .. Jedwab, wełna 
 

 … Bawełna, len 

 
1. Włóż główną wtyczkę do gniazdka ściennego. Zaświeci się kontrolka. 
2. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, możesz rozpocząć prasowanie. 
3. Jeśli ustawisz kontrolę temperatury na niższe ustawienie po prasowaniu w wysokiej temperaturze. nie zaleca się 
prasowania przed ponownym włączeniem się lampki kontrolnej. 
 
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY 
1. Odłącz żelazko przed napełnieniem zbiornika na wodę. 
2. Trzymaj żelazko parowe w pozycji poziomej. 
3. Powoli wlej wodę przez wlot wody. 
4. Nie napełniaj wody powyżej oznaczenia na zbiorniku wody, aby uniknąć wylania się wody. 
 
 



 
 
UWAGA: Twoje żelazko parowe jest przystosowane do używania wody z kranu, jednak jeśli woda jest bardzo twarda, 
zaleca się użycie wody destylowanej. Zbiornik na wodę należy opróżnić po każdym użyciu. 
 
UWAGA: jeśli opróżnisz zbiornik na wodę po ostygnięciu żelazka parowego, ustaw żelazko w pozycji pionowej na 
podstawie, podłącz je i ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji maksymalnej, podgrzewaj przez 2 minuty. Odłącz 
żelazko parowe od zasilania. 
 
SPRYSKIWANIE 
1. Dopóki w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody, możesz używać przycisku spryskiwacza przy dowolnym ustawieniu 
temperatury podczas prasowania parowego lub prasowania na sucho. 
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk spryskiwania, aby włączyć pompkę podczas prasowania. 
 
PRASOWANIE PAROWE 
1. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji „.” lub „…”. 
2. Ustaw zmienną regulację pary w żądanej pozycji. 
UWAGA: Unikaj kontaktu z wyrzucaną parą. 
 
PRASOWANIE NA SUCHO 
1. Żelazka parowego można używać w ustawieniu na sucho z wodą w zbiorniku na wodę lub bez, najlepiej unikać pełnego 
zbiornika na wodę podczas prasowania na sucho. 
2. Ustaw zmienną regulację pary do pozycji minimalnej. 
3. Wybierz ustawienie na pokrętle regulacji temperatury, które najlepiej pasuje do prasowanego materiału. 
UWAGA: Jeśli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest gorące i nie ma wody. Nie napełniaj go wodą, dopóki 
żelazko parowe nie ostygnie. 
 
WYRZUT PARY 
Funkcja wyrzutu pary zapewnia dodatkową parę do usuwania uporczywych zagnieceń. 
Ustaw regulator temperatury w pozycji „..” lub „…”. 
Przekręć zmienną regulację pary do pozycji maksymalnej 
Naciśnij przycisk uderzenia pary, aby uwolnić wyrzut pary. 
UWAGA: Aby zapobiec wyciekowi wody ze stopy żelazka, nie naciskaj przycisku silnego strumienia pary przez dłużej niż 5 
sekund. 
 
PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA 
Ustaw pokrętło temperatury w pozycji minimum. 
Wyjmij główną wtyczkę z gniazdka ściennego. 
Postaw żelazko na podpórce. 
 
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE 
Przed czyszczeniem żelazka parowego upewnij się, że jest odłączone od zasilania i całkowicie ostygło. 
Nie używaj ściernych środków czyszczących. 
 
SAMOCZYSZCZENIE 
1. Napełnij do połowy zbiornik na wodę. 
2. Ustaw regulator temperatury w pozycji maksymalnej. 
3. Włóż główną wtyczkę do gniazdka ściennego. 
4. Pozwól żelazku się nagrzać, aż zgaśnie wskaźnik świetlny. 
5. Odłącz żelazko parowe. 
6. Trzymając żelazko poziomo nad zlewem, ustaw regulator pary w pozycji maksymalnej. 
7. Z otworów w stopie żelazka będzie wyrzucana wrząca woda i para z wypłukanymi zanieczyszczeniami. 
8. Przesuń żelazko na stary (najlepiej) kawałek materiału. Gwarantuje to, że podczas przechowywania stopa żelazka 
będzie sucha. 
 
SYSTEM ANTYWAPNIOWY 
Specjalny filtr żywiczny wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia na płycie. Filtr 
żywiczny jest trwały i nie wymaga wymiany.  
 
 

 
Zapamiętaj: 
Używaj tylko wody z kranu. Woda destylowana i/demineralizowana sprawia, że system „Zero-Calc” jest nieskuteczny, 
zmieniając jego właściwości fizykochemiczne. 
Nie używaj dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odwapniaczy. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów 
prowadzi do utraty gwarancji. 
 
SYSTEM ANTYKAPIENIA 
Dzięki systemowi zapobiegającemu kapaniu doskonale wyprasujesz nawet najdelikatniejsze tkaniny. 
Zawsze prasuj te tkaniny w niskich temperaturach. Stopa żelazka  może ostygnąć do punktu, w którym nie będzie już 
wydobywać się para, tylko krople wrzącej wody, które mogą pozostawić ślady lub plamy. W takich przypadkach system 
Antidrip aktywuje się automatycznie, zapobiegając parowaniu, dzięki czemu możesz prasować najdelikatniejsze tkaniny 
bez ryzyka ich zepsucia lub poplamienia. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Odłącz urządzenie od zasilania, opróżnij zbiornik na wodę (zrób to po każdym użyciu) i pozostaw żelazko parowe do całkowitego 
ostygnięcia. 
Owiń przewód zasilający wokół podparcia żelazka. 
Aby chronić stopę, umieść żelazko parowe w pozycji pionowej na podparciu żelazka 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Napięcie 220-240V ,~ 50/60 Hz 
Moc: 2600 W 
 
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Usuwanie  wyeksploatowanych  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii 
Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol 
na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów 
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który  zajmuje  się  zbieraniem i recyklingiem 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia  ludzkiego, których  przyczyną 

mogłoby być niewłaściwe  usuwanie  produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą 
świadczącą  usługi  oczyszczania  lub  sklepem, w którym produkt został kupiony.  
 

  Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych. 
 
Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC 
 

Dystrybutor w Polsce: 
"Lider Hurt" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

ul. Ostrowiecka 128 
27-200 Starachowice 
tel. +48 41 273 19 63 

www.lider.starachowice.pl 
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