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Návod k obsluhe a údržbe  

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA PRAKTIK SI1600 

Výrobky značky PRAKTIK dodáva: 
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 
POPIS ČASTÍ 

1. Regulácia teploty    6. Kontrolka 

2. Impulz pary     7. Regulácia pary 

3. Postrek vodou     8. Žehliaca plocha 

4. Tryska      9. Kryt 

5. Otvor zásobníka na vodu   10. Zásobník na vodu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická dáta: 

Typ:     SI1600 

Napájacie napätie:  230 V AC, 50 Hz  

Príkon:     1600 W  

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

1. Pred prvým použitím žehličky si starostlivo prečítajte celý návod. 

2. Pred zapojením žehličky skontrolujte, či napätie vo vašej sieti zodpovedá napätiu uvedenému 

na štítku prístroja. 

3. Nepoužívajte žehličku k žiadnym iným účelom.  

4. Vždy pred vyťahovaním zo siete alebo zapájaním do siete žehličku vypnite. Pri odpájaní zo 

siete neťahajte za elektrickú šnúru.  

5. Nepoužívajte žehličku v prípade, že je akokoľvek poškodená. Žehličku nepoužívajte, pokiaľ je 

napájacia šnúra alebo zástrčka chybná alebo poškodená. Poškodenou napájaciu šnúru nechajte 



vymeniť v autorizovanom servisnom centre. 

6. Po skončení žehlenia, alebo pokiaľ nechávate žehličku bez dozoru:  

- otočte regulátorom pary (7) do polohy „0“ a kruhový regulátor teploty do pozície OFF, 

- postavte žehličku do zvislej polohy, 

- odpojte žehličku zo siete. 

7. Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, osoby s 

nedostatkom skúseností a znalostí smie žehličku používať len v prípade, že na ne dohliada 

spôsobilá osoba alebo boli v dostatočnej miere poučené o používaní žehličky. 

8. Neponárajte žehličku ani napájaciu šnúru do vody ani do iných kvapalín. 

9. Nedotýkajte sa horúcich kovových častí, horúcej vody ani pary. Mohli by ste si privodiť 

popáleniny. Pokiaľ otáčate žehličku hore nohami, buďte opatrný, v zásobníku môže byť 

horúca voda. 

10. Zabráňte styku zástrčky a napájacej šnúry s horúcou žehliacou plochou. Pred uložením 

žehličky počkajte do jej úplného vychladnutia a potom obtočte šnúru okolo žehličky. 

11. Pred plnením alebo vyprázdňovaním zásobníka vody odpojte žehličku od siete. 

12. Aby nedošlo k preťaženiu elektrického okruhu, nezapájajte do jedného okruhu spoločne s 

žehličkou iné vysokonapäťové zariadenia. 

13. Nikdy nepoužívajte predlžovaciu šnúru, ktorá nie je schválená kompetentným orgánom. 

Predlžovacia šnúra by mala byť dimenzovaná na 10 A (Európa) alebo 15 A (Amerika). 

Šnúry dimenzované pre nižšiu prúdovú hladinu sa môžu prepáliť. Veďte šnúru tak, aby 

nehrozilo, že o ňu niekto zakopne alebo ju nedopatrením vytiahnete zo siete. 

14. Pri stavaní žehličky na podpernú stranu sa uistite, že miesto, kam ju pokladáte, je stabilné. 

15. Nepoužívajte žehličku, pokiaľ Vám spadla, sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo z nej 

uniká voda.  

16. Žehlička je určená len pre použitie v domácnosti.  

 USCHOVAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE PRE PRÍPAD ĎALŠEJ POTREBY  

Poznámky: 

� Niektoré časti žehličky boli mierne naolejované a v dôsledku toho môže žehlička pri prvom 

zapnutí dymiť. Tento jav zmizne po niekoľkých použitiach.  

� Pred použitím odstráňte zo žehliacej plochy a ostatných častí všetky fólie a nálepky. Očistite 

žehliacu plochu jemnou handričkou.  

� Pred prvým použitím vyskúšajte na kúsku látky, či sú žehlička a zásobník vody naozaj čisté.  

ŽEHLENIE 

Dôležité: Prečítali ste si oddiel „Dôležité bezpečnostné upozornenia“? 

VÝBER VODY 

� Táto žehlička môže byť plnená bežnou vodou z kohútiku.  

� Pokiaľ je voda z vášho kohútika obzvlášť tvrdá, použite radšej destilovanú alebo 

demineralizovanú vodu.  

� Nepoužívajte chemicky upravenú vodu ani akékoľvek iné kvapaliny.  

AKO NAPLNIT ŽEHLIČKU VODOU 

� Posuňte regulátor pary do polohy „0“ a regulátor teploty do polohy OFF.  

� Odpojte žehličku zo siete a počkajte, až vychladne.  

� Nalejte vodu do otvoru zásobníka vody (5).  

- Naplňte žehličku vodou po značku „MAX“ na zásobníku. 



NASTAVENIE TEPLOTY 

� Pred žehlením si vždy prečítajte príslušné informácie na etikete.  

� V prípade chýbajúcich informácii môžete použiť nižšie uvedenú tabuľku.  

� Najskôr by ste mali prádlo roztriediť na vlnené, bavlnené atď. Začnite žehlením odevov z 

materiálov vyžadujúcich najnižšiu teplotu a pokračujte k tým, ktoré vyžadujú vyššiu teplotu, 

pretože žehlička sa zahrieva rýchlejšie, ako chladne.  

� Pokiaľ sa materiál odevu skladá z viacerých druhov vlákien (napr. bavlna a polyester), vyberte 

nižšiu z teplôt odporúčaných pre žehlenie príslušných materiálov.  

OZNAČENIE DRUH TEXTÍLIE MATERIÁL VLÁKNA 

 

 

syntetická Akryl 

Modakryl 

Polypropylén 

Polyuretán 

 

Syntetická Acetát 

Triacetát 

 

 

 

Syntetická Cupro 

Polyamid (nylon) 

Polyester 

Viskóza (umelý hodváb) 

Hodváb Hodváb 

 

 

Vlna Vlna 

 

 

Bavlna Bavlna 

 

Ľan Ľan 

 

 NASTAVENIE TEPLOTY 

� Zapojte zástrčku žehličky do siete a postavte žehličku do zvislej polohy.  

� Otočte regulátorom teploty (1) do pozície zodpovedajúcej požadovanej teplote.  

� Po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne kontrolka. Kontrolka sa občas rozsvieti a zase 

zhasne. To značí udržiavanie zvolenej teploty.  

POSTREK VODOU 

Táto funkcia môže byť použitá kedykoľvek počas žehlenia a neovplyvní teplotu žehličky.  

� Naplňte žehličku vodou – viď str. 3.  

� Nasmerujte trysku na odev.  

� Stlačte tlačidlo pre postrek (3).  

  

PARNÉ ŽEHLENIE 

Táto funkcia môže byť použitá len pri vyššej teplote žehličky.  

●● pre strede silné naparovanie 

●●● alebo MAX pre maximálne naparovanie 



� Naplňte žehličku vodou – viď str. 2.  

� Postavte žehličku do zvislej polohy.  

� Zapojte žehličku do siete.  

� Otočte regulátor teploty (1) do pozície „●●”, „●●●” alebo MAX  

� Po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne kontrolka. Žehlička je teraz pripravená na použitie.  

� Nastavte regulátor pary (7) do požadovanej pozície. Para začne vychádzať z otvorov v 

žehliacej ploche.  

Poznámka: pri bežnom žehlení naparovacou žehličkou môže pri nastavení príliš nízkej teploty žehlenia 

zo žehliacej plochy vytekať voda. Pokiaľ k tomu dôjde, nastavte regulátor teploty (1) do požadovanej 

pozície. Po dosadaní požadovanej teploty začne žehlička opäť uvoľňovať paru.  

  

IMPULS PARY 

Táto funkcia umožňuje využitie väčšej intenzity pary k odstráneniu obzvlášť odolných záhybov.  

� Naplňte žehličku vodou – viď str. 2. 

� Nastavte regulátor teploty do pozície „MAX“  

� Po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne kontrolka.  

� Žehlička je pripravená na použitie.  

� Stlačte raz tlačidlo pre impulz pary (2).  

� Para prenikne do odevu a odstráni pomačkanie.  

� Pri silnom pomačkaní vyčkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte tlačidlo znovu.  

� Pomačkanie obvykle zmizne po treťom stlačení impulzu pary.  

  

SUCHÉ ŽEHLENIE  

� Zapojte zástrčku žehličky do siete.  

� Uistite sa, že regulátor pary (7) je v pozícii „0“.  

� Zvoľte nastavenie teploty (1).  

� Po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne kontrolka. Žehlička je pripravená na použitie.  

  

OŠETŘEOVÁNÍ A ČISTĚNÍ  

1. Nastavte regulátor teploty do pozície OFF, vypojte žehličku zo siete a počkajte do jej úplného 

vychladnutia.  

2. Usadeniny a iné nečistoty na žehliacej ploche je možné odstrániť handričkou  navlhčenou v 

roztoku octu a vody. 

3. Povrch krytu je možné otrieť vlhkou handričkou a vyleštiť dosucha. 

4. Nikdy nepoužívajte na čistenie žehliacej plochy nástroja s hrubým povrchom. 

5. Udržujte žehliacu plochu hladkú a vyhnete sa kontaktu plochy s kovovými predmetmi.  

 ULOŽENIE 

� Nastavte regulátor teploty (1) do pozície „•” a regulátor pary (7) do pozície „O“ (= bez 

naparovania).  

� Odpojte žehličku od siete.  

� Vylejte ostávajúcu vodu zo zásobníka vody.  

� Postavte žehličku do zvislej polohy a počkajte, pokiaľ úplne nevychladne.  

� Potom môžete omotať šnúru okolo žehličky.  

� Žehličku vždy skladujte v zvislej polohe.  



BEZPEČNOSTNÁ POISTKA 

V nepravdepodobnom prípade poruchy termostatu dôjde k automatickému bezpečnostnému odpojeniu, 

ktoré zabránia prehriatiu žehličky. Odneste žehličku do najbližšieho autorizovanému servisného 

strediska. 

SK  

Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 

odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. 

Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený 

symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, 

ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte 

poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej 

manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu 

zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

 
ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka a servis: 

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 

 

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 

Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a 

vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa 

prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov 

od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia 

záručného listu a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a 

razítkom predajne.  

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:…………………………… Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:………………………………………………………………………………… 


