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Návod k obsluze a údržbě  

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA PRAKTIK SI1800 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
POPIS ČÁSTÍ 

1. Regulace teploty    6. Kontrolka 

2. Impuls páry     7. Regulace páry 

3. Postřik vodou     8. Žehlící plocha 

4. Tryska      9. Kryt 

5. Otvor zásobníku vody   10. Zásobník vody  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data: 

Typ:    SI1800 
Napájecí napětí:  230 V AC, 50 Hz 

Příkon:    1800 W 
 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
1. Před prvním použitím žehličky si pečlivě pročtěte celý návod. 

2. Před zapojením žehličky zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému 

na štítku přístroje. 

3. Nepoužívejte žehličku k žádným jiným účelům.  

4. Vždy před vytahováním ze sítě nebo zapojováním do sítě žehličku vypněte. Při odpojování 

ze sítě netahejte za elektrickou šňůrou.  



5. Nepoužívejte žehličku v případě, že je jakkoli poškozená. Žehličku nepoužívejte, pokud je 

napájecí šňůra nebo zástrčka vadná nebo poškozená. Poškozenou napájecí šňůru nechte 

vyměnit v autorizovaném servisním centru. 

6. Po skončení žehlení, nebo pokud necháváte žehličku bez dozoru:  

- otočte regulátorem páry (7) do polohy „0“ a kruhovou regulátor teploty do pozice OFF, 

- postavte žehličku do svislé polohy, 

- odpojte žehličku ze sítě. 

7. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby s 

nedostatkem zkušeností a znalostí smí žehličku používat pouze v případě, že na ně dohlíží 

způsobilá osoba nebo byly v dostatečné míře poučeny o používání žehličky. 

8. Neponořujte žehličku ani napájecí šňůru do vody ani do jiných kapalin. 

9. Nedotýkejte se horkých kovových částí, horké vody ani páry. Mohli byste si přivodit 

popáleniny. Pokud otáčíte žehličku vzhůru nohama, buďte opatrní, v zásobníku může být 

horká voda. 

10. Zabraňte styku zástrčky a napájecí šňůry s horkou žehlící plochou. Před uložením žehličky 

vyčkejte do jejího úplného vychladnutí a poté obtočte šňůru kolem žehličky. 

11. Před plněním nebo vyprazdňováním zásobníku vody odpojte žehličku od sítě. 

12.  Aby nedošlo k přetížení elektrického okruhu, nezapojujte do jednoho okruhu společně s 

žehličkou jiné vysokonapěťové zařízení. 

13. Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru, která není schválena kompetentním orgánem. 

Prodlužovací šňůra by měla být dimenzovaná na 10 A (Evropa) nebo 15 A (Amerika). 

Šňůry dimenzované pro nižší proudovou hladinu se mohou přepálit. Veďte šňůru tak, 

aby nehrozilo, že o ni někdo zakopne nebo ji nedopatřením vytáhne ze sítě. 
14. Při stavění žehličky na podpěrnou stranu se ujistěte, že místo, kam ji pokládáte, je stabilní. 

15. Nepoužívejte žehličku, pokud vám upadla, jsou na ní viditelné známky poškození nebo z 

ní uniká voda.  

16. Žehlička je určena pouze pro použití v domácnosti.  

 USCHOVEJTE SI NÁVOD K POUŽITÍ PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY  

Poznámky: 
� Některé části žehličky byly mírně naolejovány a v důsledku toho může žehlička při 

prvním zapnutí kouřit. Tento jev zmizí po několika použitích.  

� Před použitím odstraňte z žehlicí plochy a ostatních částí všechny fólie a nálepky. 

Očistěte žehlící plochu jemným hadříkem.  

� Před prvním použitím vyzkoušejte na kousku látky, zda jsou žehlička a zásobník vody 

opravdu čisté.  

ŽEHLENÍ 
Důležité: Pročetli jste si oddíl „Důležitá bezpečnostní upozornění“? 

 VÝBĚR VODY 
� Tato žehlička může být plněna běžnou vodou z kohoutku.  

� Pokud je voda z vašeho kohoutku obzvlášť tvrdá, použijte raději destilovanou nebo 

demineralizovanou vodu.  

� Nepoužívejte chemicky upravenou vodu ani jakékoli jiné kapaliny.  

JAK NAPLNIT ŽEHLIČKU VODOU 
� Posuňte regulátor páry do polohy „0“ a regulátor teploty do polohy OFF.  

� Vypojte žehličku ze sítě a počkejte, až vychladne.  



� Nalijte vodu do otvoru zásobníku vody (5).  

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

NASTAVENÍ TEPLOTY 
� Před žehlením si vždy přečtěte příslušné informace na etiketě.  

� V případě chybějících informací můžete použít níže uvedenou tabulku.  

� Nejprve byste měli prádlo roztřídit na vlněné, bavlněné atd. Začněte žehlením oděvů 

z materiálů vyžadujících nejnižší teplotu a pokračujte k těm, které vyžadují vyšší 

teplotu, protože žehlička se zahřívá rychleji, než chladne.  

� Pokud se materiál oděvu skládá z více druhů vláken (např. bavlna a polyester), 

vyberte nižší z teplot doporučovaných pro žehlení příslušných materiálů.  

OZNAČENÍ DRUH TEXTÍLIE MATERIÁL VLÁKNA 

 

 

syntetická Akryl 

Modakryl 

Polypropylen 

Polyuretan 

 

Syntetická Acetát 

Triacetát 

 

 

 

Syntetická Cupro 

Polyamid (nylon) 

Polyester 

Viskóza (umělé hedvábí) 

hedvábí Hedvábí 

 

 

Vlna Vlna 

 

 

Bavlna Bavlna 

 

Len Len 

NASTAVENÍÍ TEPLOTY 
� Zapojte zástrčku žehličky do sítě a postavte žehličku do svislé polohy.  

� Otočte regulátorem teploty (1) do pozice odpovídající požadované teplotě.  

� Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Kontrolka se občas rozsvítí a zase 

zhasne. To značí udržování zvolené teploty.  

POSTŘIK VODOU 
Tato funkce může být použita kdykoli během žehlení a neovlivní teplotu žehličky.  

� Naplňte žehličku vodou – viz str. 3.  

� Nasměrujte trysku na oděv.  

� Stiskněte tlačítko pro postřik (3).  

PARNÍ ŽEHLENÍ 
Tato funkce může být použita pouze při vyšší teplotě žehličky.  

●● pro středě silné napařování 

 ●●● nebo MAX pro maximální napařování 

� Naplňte žehličku vodou – viz str. 2.  



� Postavte žehličku do svislé polohy.  

� Zapojte žehličku do sítě.  

� Otočte regulátor teploty (1) do pozice „●●”, „●●●” nebo MAX  

� Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Žehlička je nyní připravena k 

použití.  

� Nastavte regulátor páry (7) do požadované pozice. Pára začne vycházet z otvorů v 

žehlící ploše.  

Poznámka: při běžném žehlení napařovací žehličkou může při nastavení příliš nízké teploty 

žehlení z žehlící plochy vytékat voda. Pokud k tomu dojde, nastavte regulátor teploty (1) do 

vyžadované pozice. Po dosažení požadované teploty začne žehlička opět uvolňovat páru.  

 IMPULS PÁRY 
Tato funkce umožňuje využití větší intenzity páry k odstranění obzvláště odolných záhybů.  

� Naplňte žehličku vodou – viz str. 2. 

� Nastavte regulátor teploty do pozice „MAX“  

� Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka.  

� Žehlička je připravena k použití.  

� Zmáčkněte jednou tlačítko pro impuls páry (2).  

� Pára pronikne do oděvu a odstraní pomačkání.  

� Při silném pomačkání vyčkejte několik sekund a poté stiskněte tlačítko znovu.  

� Pomačkání obvykle zmiz po třetím stisknutí impulsu páry.  

 SUCHÉ ŽEHLENÍ  
� Zapojte zástrčku žehličky do sítě.  

� Ujistěte se, že regulátor páry (7) je v pozici „0“.  

� Zvolte nastavení teploty (1).  

� Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Žehlička je připravena k použití.  

OŠETŘOVÁNÍ A ČISTĚNÍ  
1. Nastavte regulátor teploty do pozice OFF, vypojte žehličku ze sítě a vyčkejte do jejího 

úplného vychladnutí.  

2. Usazeniny a jiné nečistoty na žehlicí ploše lze odstranit hadříkem navlhčeným v roztoku 

octa a vody. 

3. Povrch krytu lze otřít vlhkým hadříkem a vyleštit dosucha. 

4. Nikdy nepoužívejte na čistění žehlící plochy nástroje s hrubým povrchem. 

5. Udržujte žehlící plochu hladkou a vyhněte se kontaktu plochy s kovovými předměty.  

 ULOŽENÍ 
� Nastavte regulátor teploty (1) do pozice „•” a regulátor páry (7) do pozice „O“ (= bez 

napařování).  

� Odpojte žehličku od sítě.  

� Vylijte zbývající vodu ze zásobníku vody.  

� Postavte žehličku do svislé polohy a vyčkejte, dokud úplně nevychladne.  

� Poté můžete omotat šňůru kolem žehličky.  

� Žehličku vždy skladujte ve svislé poloze.  

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA 
V nepravděpodobném případě poruchy termostatu dojde k automatickému bezpečnostnímu 

odpojení, které zabrání přehřátí žehličky. Odneste žehličku do nejbližšího autorizovanému 

servisního střediska.  



CZ  

Likvidace odpadu:  

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je 

nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro 

životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto 

výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního 

úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.  

Upozornění:  
Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů 

o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  

 

ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy 

a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v 

rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k 

záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní 

záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka 

je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s 

typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………  

Datum prodeje:……………… Razítko a podpis prodejce:………………  

Datum reklamace:…….………  

 

 

Zjištěná závada:………………………… 


