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TURBO BOILER
PARNÍ ÎEHLÍCÍ STANICE

®

âESKY

Poznámky:

Dovozce: EUROBAK s.r.o., Hodkovická 52, 460 06 Liberec 6
Pfiípadnou reklamaci uplatnûte u dovozce EUROBAK s.r.o.

Model HG-660 W: jmenovité napûtí: 230 V, 50 Hz, 2100 W, tfiída I
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1) Nastavení teploty Ïehliãky

2) Kontrolka ON/OFF 
(zapnuto / vypnuto)

3) Tlaãítko na páru

4) Polohov˘ pfiepínaã

5) Bezpeãnostní krytka

6) Tepelnû izolovan˘ panel

7) Napájecí kabel

8) Monotrubice 
(kabel + trubice na páru)

9) Plnící nálevka

10) Kontrolka páry

11) Kontrolka NO WATER (bez vody)

12) Mûfiidlo tlaku

13) Kontrolka tlaãítka na páru

14) Systém pro udrÏování páry

15) Posunovací spínaã

âESKY

• Pfied pouÏitím parní stanice si peãlivû prostudujte tuto 
uÏivatelskou pfiíruãku.

• Pfied pfiipojením parní stanice k hlavnímu napájecímu 
vedení se ujistûte, Ïe v síti je stejn˘ proud, jako je 
proud urãen˘ pro tento spotfiebiã, a Ïe je zásuvka 
fiádnû uzemnûna.

• Do nádrÏky nedávejte Ïádné ãisticí prostfiedky nebo 
chemické látky.

• Voda obvykle obsahuje hofiãík, minerální soli a dal‰í 
látky, které v oblastech s tvrdou vodou pfiispívají 
k tvorbû vodního kamene a zpÛsobují jeho usazování 
v nádrÏce. Pro zamezení problému s vodním kame-
nem je nezbytné nádrÏku vypláchnout ãistou vodou 
z vodovodu a vyprázdnit nádrÏku kompletnû vÏdy po 
3 aÏ 4 pouÏitích. V oblastech s velmi tvrdou vodou 
doporuãujeme pro vyãi‰tûní nádrÏky pouÏít roztok 
octa (75% vody + 25% octa).

• NeplÀte nádrÏku, pokud je stále je‰tû horká. Pfied 
plnûním ji ponechte nûkolik minut zchladnout.

• Bûhem plnûní a opakovaného plnûní nádrÏky dopo-
ruãujeme odpojit spotfiebiã od zdroje napájení.

• Nikdy nevyprazdÀujte parní stanici v dobû, kdy je 
voda uvnitfi nádrÏky vyvíjeãe páry stále je‰tû horká.

• Spotfiebiã nedávejte do vody, ani do Ïádné jiné kapa-
liny.

• Nedot˘kejte se spotfiebiãe vlhk˘ma rukama nebo 
nohama v dobû, kdy je spotfiebiã pfiipojen ke zdroji 
napájení.

P¤ED POUÎITÍM SI ¤ÁDNù PROSTUDUJTE TUTO UÎIVATELSKOU P¤ÍRUâKU
• Nikdy neponechávejte spotfiebiã bez dozoru v dobû, 

kdy je pfiipojen ke zdroji napájení.
• ZabraÀte pouÏívání parní stanice dûtmi nebo osobami,

které nejsou seznámeny s pokyny k pouÏívání tohoto 
spotfiebiãe.

• Doporuãujeme, abyste spotfiebiã odpojili od zdroje 
energie vÏdy, kdyÏ jej nepouÏíváte.

• Pfii plnûní nádrÏky vyvíjeãe páry pouÏívejte radûji 
horkou neÏ studenou vodu, opatrnû ji nalévejte 
a drÏte obliãej stranou. Pokud jsou stûny nádrÏky 
stále je‰tû velmi horké, pak mohou pfii doplÀování 
vody vznikat malé kapky horké vody nebo vodní sprej 
s párou.

• Nikdy nevystavujte spotfiebiã de‰ti a vûtru.
• Nepokládejte hork˘ spotfiebiã na povrchy citlivé na 

teplo.
• NepouÏívejte elektrické prodluÏovací kabely neschvá-

lené v˘robcem, protoÏe mohou zpÛsobit po‰kození 
spotfiebiãe nebo poÏár.

• Nikdy nesmûrujte proud páry proti mal˘ch pevn˘m 
ãásteãkám, aniÏ byste mûli zaji‰tûnou ochranu oãí.

DÒLEÎITÉ
Pfied odesláním z v˘robního závodu jsou
v‰echny v˘robky peãlivû odzkou‰eny. Va‰e
parní stanice mÛÏe proto obsahovat malé
zbytkové mnoÏství vody ve vyvíjeãi páry nebo
v trubicích na páru.

P¤ÍPRAVA K POUÎITÍ
1a. Od‰roubujte bezpeãnostní krytku (5) a naplÀte ná-

drÏku asi 1,2 litru vody s pomocí speciální nálevky 
(9). VÏdy dbejte na to, abyste nepfielili.

2a. Na‰roubujte a utáhnûte peãlivû krytku.
3a. Pfiipojte napájecí kabel do uzemnûného napájecího 

zdroje se správn˘m poÏadovan˘m napûtím.
4a. Zapnûte vyvíjeã páry a Ïehliãku otoãením vypínaãe (2).

POZNÁMKA: Bûhem plnûní stanice dávejte pozor,
abyste nádobu nepfieplnili, protoÏe voda mÛÏe pfietéct
a namoãit povrch, na kterém je parní stanice postavena.

POKYNY PRO POUÎITÍ

ÎEHLENÍ S PÁROU
1b. Nastavte teplotu Ïehliãky na "COTTON-LINEN" 

(BAVLNA - LEN) otáãením knoflíku. (1) Pfii této 
teplotû lze Ïehlit v‰echny druhy tkanin.

2b. Poãkejte, aÏ se rozsvítí kontrolka páry (10) a kontrol
ka na tlaãítku páry (13) zhasne. Stisknûte tlaãítko (3) 
na Ïehliãce, abyste pustili dávku páry do otvorÛ na 
Ïehlící plo‰e. V˘kon páry regulujte podle údaje na 
mûfiidle tlaku (12). PouÏijte systém pro zaji‰tûní trva-
lého pfiívodu páry (14), kter˘ Vám umoÏÀuje uvolÀo-
vat páru bez maãkání tlaãítka. Po uvolnûní tlaãítka 
se pfiívod páry zastaví.

POZNÁMKA: Bûhem první fáze pouÏití Ïehliãky se
mÛÏe do doby, neÏ dojde ke stabilizaci teploty, na spodní
Ïehlící desce objevit nûkolik kapek vody smíchané
s párou. Proto se doporuãuje nasmûrovat první dávky
páry na nûjakou starou tkaninu a poãkat, aÏ se zaãne
vyvíjet homogenní stabilní proud páry.

SUCHÉ ÎEHLENÍ
1c. Pro suché Ïehlení pfiipojte napájecí kabel ke zdroji 

elektrické energie, stisknûte vypínaã (4) Ïehliãky 
ON/OFF (zapnuto / vypnuto) a nastavte poÏadova-
nou teplotu Ïehliãky otáãením knoflíku (1) pro tkani-
nu zobrazenou na knoflíku.

BEZPEâNOSTNÍ UZÁVùR
Parní stanice je vybavena bezpeãnostním uzávûrem,
kter˘ zabraÀuje dûtem otevfiít nádrÏ vyvíjeãe páry
v dobû, kdy je v nádrÏce jak˘koliv zbytkov˘ tlak. Jedná
se o velmi dÛleÏité a nepostradatelné bezpeãnostní
zafiízení a proto je pfii opakovaném plnûní nádrÏky tfieba
postupovat podle urãitého postupu.

Pokud jste spotfiebovali v‰echnu vodu v nádrÏce, postu-
pujte následovnû:
1a. Vypnûte pfiepínaã ohfiívaãe (4).
2a. Stisknûte tlaãítko pro uvolnûní páry na Ïehliãce (3) 

tak, abyste vypustili v‰echnu páru ze stanice.

3a. Odpojte napájecí kabel spotfiebiãe od zdroje napájení.
4a. Stisknûte a souãasnû vy‰roubujte bezpeãnostní 

krytku (5) otáãením proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
5a. Poãkejte nûkolik minut, abyste umoÏnili ochlazení 

vyvíjeãe páry.
6a. Po ochlazení opatrnû naplÀte nádrÏku podle pokynÛ 

uveden˘ch v odstavci Ia v kapitole „P¤ÍPRAVA 
K POUÎITÍ“ tohoto návodu. Pokud doplÀujete vodu 
do vyvíjeãe, kdyÏ není úplnû chladn˘, pak doporu-
ãujeme, abyste nejprve opatrnû postupnû nalévali 
malá mnoÏství vody do nádrÏky, abyste zabránili 
vystfiikování vody z nádrÏky.

DÒLEÎITÉ
• Nenechávejte Ïehliãku bez dozoru, pokud je pfiipoje

na ke zdroji napájení.
• Îehlete pouze na tepelnû odolném povrchu nebo na 

povrchu, kter˘ umoÏÀuje únik páry, napfiíklad na pro-
pustn˘ch Ïehlících prknech.

• Zajistûte, aby byla bezpeãnostní krytka vÏdy fiádnû 
za‰roubovaná a dotaÏená, protoÏe jinak mÛÏe kolem 
krytky dojít k úniku páry.

• Kontrolka páry (10) se mÛÏe bûhem pouÏívání parní 
stanice stfiídavû rozsvûcovat a zhasínat. To ukazuje, 
Ïe zafiízení udrÏuje správn˘ konstantní tlak a je 
v pofiádku.

• Pokud se rozsvítí kontrolka NO WATER (ÎÁDNÁ 
VODA), znamená to, Ïe ve vyvíjeãi není Ïádná voda.

• Spotfiebiã je vybaven bezpeãnostním termostatem, 
kter˘ mÛÏe v pfiípadû poruchy vymûnit pouze technik 
s pfiíslu‰n˘m oprávnûním.

• Pokud je nezbytné vymûnit napájecí kabel spotfiebi-
ãe, obraÈte se laskavû na nejbliÏ‰í servisní stfiedisko, 
protoÏe k v˘mûnû je tfieba pouÏít speciální nástroj.

• V pfiípadû poruchy nebo ‰patné funkce se nepokou-
‰ejte spotfiebiã opravovat sami, ale obraÈte se na nej-
bliÏ‰í autorizované servisní stfiedisko.

PÉâE O PARNÍ STANICI
• Pfied zahájením jakékoliv údrÏby se ujistûte, Ïe jste 

spotfiebiã odpojili od zdroje napájení.
• Pro parní stanici mÛÏete pouÏívat bûÏnou vodu 

z vodovodu. Vzhledem k tomu, Ïe tvrdá voda bûÏnû 
obsahuje vápenec, kter˘ mÛÏe zpÛsobovat nárÛst 
vodního kamene v nádrÏce, doporuãujeme pouÏívat 
v oblastech s tvrdou vodou roztok octa (75% vody + 
25% octa) pro vyãi‰tûní nádrÏky.

• Pro ãi‰tûní tûla spotfiebiãe pouÏijte jemnou navlhãe-
nou tkaninu. NepouÏívejte rozpou‰tûdla nebo ãisticí 
prostfiedky, které by mohly po‰kodit materiál tûla 
pfiístroje.

• Odmítáme jakoukoliv odpovûdnost za po‰kození 
nebo nehody vzniklé z dÛvodu pouÏívání parní stanice
zpÛsobem, kter˘ není v souladu s pokyny uveden˘mi 
v tomto návodu k pouÏití.


