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Gratulujemy zakupu systemu prasowania parowego i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Życzymy przyjemnego korzystania z 
urządzenia. Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Zarejestruj swój produkt teraz i korzystaj z całej gamy udogodnień, takich jak pełen zakres pomocy technicznej dla produktów (w tym pliki 
do pobrania), ekskluzywny dostęp do informacji na temat nowych produktów, wyjątkowych ofert i zniżek. Użytkownicy będą mogli także 
uczestniczyć w specjalnych ankietach dotyczących nowych produktów.
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Widok urządzenia

Opis ogólny

A Wieszak

B	 Przycisk	odświeżania

C	 Otwory	wentylacyjne

D	 Przełącznik	otworów	wentylacyjnych

E	 Pokrowiec	odporny	na	wysokie	

temperatury

F Wentylator

G	 Uchwyt	deski

H	 Przycisk	pochylenia	deski

I	 Dźwignia	regulacji	wysokości

J	 Pasek	blokujący

K	 Schowek	na	żelazko

L	 Żelazko

M	 Wtyczka	przewodu	sieciowego

N	 Taca	do	spłukiwania

O	 Zbiornik	wody

P	 Przycisk	zwalniający	zbiornik	wody

Q	 Wskaźnik	zasilania	i	wskaźnik	

automatycznej	funkcji	Calc-Clean

R	 Schowek	na	dyszę	parową

S	 Dysza	parowa



Prasowanie
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T	Przycisk	włączania	pary
U	Włącznik	żelazka	ze	wskaźnikiem
V	Przycisk	nadmuchiwania/zasysania
D	Przełącznik	otworów	wentylacyjnych
I	Dźwignia	regulacji	wysokości
H	Przycisk	pochylenia	deski
J	Pasek	blokujący
M	Wtyczka	przewodu	sieciowego

Umieść wtyczkę przewodu sieciowego 
M w uziemionym gniazdku 
elektrycznym. Zacznie świecić wskaźnik 
zasilania.
Napełnij	zbiornik	wody.
Można	używać	zwykłej	wody	z	kranu.	
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 EWskazówki i porady dotyczące prasowania
• Do	prasowania	koszul	używaj	szerokiego	końca	deski,	aby	oszczędzić	czas	i	energię.	
• Aby	uniknąć	połysku	i	odciśnięcia	się	szwów,	użyj	trybu	nadmuchiwania.	Aby	utrzymać	materiał	płasko	na	desce,	użyj	trybu	

zasysania.

Zdejmij	pasek	blokujący	J	i	rozłóż	
deskę	do	prasowania	do	pozycji	
pionowej.
Ustaw oba przełączniki otworów 
wentylacyjnych D w pozycji do 
prasowania.

Naciśnij	przycisk	pochylenia	deski	
H	i	przechyl	deskę	do	położenia	
poziomego.
Ustaw deskę do prasowania na 
odpowiedniej wysokości przy użyciu 
dźwigni regulacji wysokości I.

Wyjmij	żelazko	ze	schowka	po	lewej	lub	
prawej	stronie.
Naciśnij przycisk zasilania żelazka U, 
aby je włączyć. Wskaźnik zasilania 
zacznie świecić.
Żelazko	będzie	gotowe	do	użycia	po	
upływie	około	2	minut.

Aby	prasować	z	użyciem	pary,	ustaw	
pokrętło	regulatora	temperatury	na	
żelazku	w	położeniu	2	lub	wyższym	
i	naciśnij	przycisk	włączania	pary	T. 
Nie	wolno	kierować	strumienia	pary	na	
ludzi.
Uwaga: Jeśli za pomocą pokrętła 
regulatora temperatury wybrano 
ustawienie niż 2, para nie jest 
wytwarzana, ponieważ żelazko nie jest 
wystarczająco rozgrzane. 

Aby	prasować	w	trybie	nadmuchiwania,	
naciśnij	przycisk	nadmuchiwania	na	
żelazku.	
Aby	prasować	w	trybie	zasysania,	
naciśnij	przycisk	zasysania	na	żelazku. 
Uwaga:  Aby wyłączyć funkcję 
nadmuchiwania lub zasysania, naciśnij 
ponownie ten sam przycisk.

W	trakcie	prasowania	gorące	żelazko	
można	stawiać	na	pokrowcu	deski	do	
prasowania.

Zaraz	po	wyłączeniu,	gorące	żelazko	
można	przechowywać	w	schowku	
odpornym	na	wysokie	temperatury.
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A Wieszak
D	Przełącznik	otworów	wentylacyjnych
U	Włącznik	dyszy	parowej	ze	wskaźnikiem
V	Przycisk	nadmuchiwania/zasysania
T	Przycisk	włączania	pary
H	Przycisk	pochylenia	deski
I	Dźwignia	regulacji	wysokości
J	Pasek	blokujący
M	Wtyczka	przewodu	sieciowego

Gotowanie	na	parze

 EWskazówki i porady dotyczące prasowania przy użyciu pary
• Prasowanie	przy	użyciu	pary	jest	idealne	w	przypadku	wszystkich	delikatnych	tkanin,	takich	jak	jedwab,	wełna	i	kaszmir.
• W	przypadku	prasowania	marynarki	przy	użyciu	pary	należy	ją	umieścić	bezpośrednio	na	desce.	W	przypadku	bluzy	lub	sukienki	

należy	użyć	wieszaka	A.
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Umieść wtyczkę przewodu sieciowego 
M w uziemionym gniazdku 
elektrycznym. Zacznie świecić wskaźnik 
zasilania.
Napełnij	zbiornik	wody.
Można	używać	zwykłej	wody	z	kranu.	

Zdejmij	pasek	blokujący	J	i	rozłóż	
deskę	do	prasowania	do	pozycji	
pionowej.
Ustaw oba przełączniki otworów 
wentylacyjnych D w pozycji do 
prasowania.

Wyjmij	dyszę	parową	ze	schowka.	
Naciśnij przycisk zasilania dyszy parowej 
U, aby ją włączyć. Wskaźnik zasilania 
zacznie świecić.
Dysza	parowa	będzie	gotowa	do	użycia	
po	upływie	około	2	minut.

Naciśnij przycisk włączania pary T.
Nie	wolno	kierować	strumienia	pary	na	
ludzi.

Aby	użyć	funkcji	nadmuchiwania,	naciśnij	
przycisk	nadmuchiwania	na	dyszy	
parowej.
Aby	użyć	funkcji	zasysania,	naciśnij	
przycisk	zasysania	na	dyszy	parowej.	
Uwaga:  Aby wyłączyć funkcję 
nadmuchiwania lub zasysania, naciśnij 
ponownie ten sam przycisk.

W	razie	potrzeby	można	łatwo	powiesić	
dyszę	parową	na	uchwycie	deski	G. 

Zaraz	po	wyłączeniu,	gorącą	dyszę	
parową	można	przechowywać	
w	odpornym	na	wysokie	temperatury	
schowku.
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B	Przycisk	odświeżania
C	Otwór	wentylacyjny
D	Przełącznik	otworów	wentylacyjnych
H	Przycisk	pochylenia	deski
I	Dźwignia	regulacji	wysokości
J	Pasek	blokujący
M	Wtyczka	przewodu	sieciowego

Odświeżanie

1 2

 EWskazówki i porady dotyczące odświeżania
• Idealnie	nadaje	się	do	usuwania	zapachów	jedzenia	lub	dymu	tytoniowego	

z	marynarek,	płaszczy	i	swetrów.
• Połączenie	odświeżania	z	trybem	prasowania	przy	użyciu	pary	umożliwia	

odświeżenie	ubrania	i	jednoczesne	usunięcie	zagnieceń.

3

Umieść wtyczkę przewodu sieciowego 
M w uziemionym gniazdku elektrycznym. 
Zacznie świecić wskaźnik zasilania.
Zdejmij	pasek	blokujący	J	i	rozłóż	deskę	
do	prasowania	do	pozycji	pionowej.
Ustaw oba przełączniki otworów 
wentylacyjnych D w pozycji do 
odświeżania.

Naciśnij przycisk odświeżania B z tyłu 
deski do prasowania.
Urządzenie	rozpocznie	odświeżanie	
ubrania.
Ten proces trwa 10 minut i kończy się 
automatycznie.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Jeśli nie jest ono używane przez ponad 10 
minut, wyłącza się automatycznie i przechodzi w tryb gotowości. Emitowanych jest wówczas kilka sygnałów 
dźwiękowych i świeci się zielony wskaźnik zasilania. x
1   Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, naciśnij raz przycisk zasilania znajdujący się na żelazku lub 

dyszy parowej. 
Wskaźnik	zasilania	zacznie	migać.
2  Poczekaj, aż wskaźnik przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły, co oznacza, że urządzenie jest 
gotowe do użytku.

4 Automatyczne	wyłączanie
1

Przechowywanie
1
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5
Złóż	deskę	do	prasowania	do	pozycji	
przechowywania	i	zablokuj	ją	przy	
użyciu	paska.

Aby	zwinąć	przewód,	pociągnij	go	lekko	
do	siebie,	a	następnie	puść	go.	Przewód	
zostanie	zwinięty	automatycznie.

Można	teraz	łatwo	przenosić	
urządzenie,	ciągnąc	je	za	uchwyt	deski.



Automatyczna	funkcja	Calc-Clean
Uwaga:  Funkcja Calc-Clean uruchamia się automatycznie po wykorzystaniu około 3-5 zbiorniczków wody.
Uwaga:   Po uruchomieniu automatycznego procesu Calc-Clean nie można go zatrzymać ani pominąć.W przypadku przerwania procesu 

Calc-Clean (np. poprzez odłączenie zasilania, wyjęcie tacy do spłukiwania, opróżnienie się zbiornika wody) należy usunąć 
przyczynę wystąpienia problemu (tj. podłączyć wtyczkę do gniazdka, włożyć tacę do spłukiwania lub napełnić zbiornik wody), co 
spowoduje wznowienie procesu Calc-Clean i jego kontynuowanie aż do pomyślnego zakończenia.

Po uruchomieniu automatycznego 
procesu Calc-Clean jego niebieski 
wskaźnik zacznie migać, a urządzenie 
będzie emitować krótkie sygnały 
dźwiękowe.
Proces	ten	trwa	około	3	minut.
Odgłosy	pompowania	i	stukania	
rozlegające	się	niekiedy	z	urządzenia	
to	zjawisko	całkowicie	normalne.

1

2

3

5

4

6

6

Po około 3 minutach do pokazanej 
poniżej tacy do spłukiwania 
przedostanie się woda wypłukująca 
kamień. Krótkie sygnały dźwiękowe 
będą emitowane z większą 
częstotliwością i zacznie migać 
czerwony wskaźnik tacy do spłukiwania.

Wysuń tacę do spłukiwania.

Wylej wodę do zlewu. 

Jeśli	taca	do	spłukiwania	Calc-Clean	
nie	zostanie	opróżniona	przed	
następnym	użyciem	funkcji	Calc-
Clean,	może	dojść	do	jej	przepełnienia	
się.	

Wsuń tacę do spłukiwania do wnętrza 
urządzenia. Urządzenie przestanie 
emitować sygnał dźwiękowy, a 
czerwony wskaźnik zgaśnie.

Uwaga: Po zakończeniu procesu Calc-
Clean wskaźnik zasilania świeci się 
nadal. Urządzenie zacznie się nagrzewać 
i będzie gotowe do użytku po około  
2 minutach. Żelazko nagrzewa się 
w czasie krótszym niż potrzebny do 
wytworzenia pary.

Czyszczenie	i	konserwacja7
Czyszczenie	stopy	żelazka
Czasami wraz z parą lub kroplami wody wydobywają się ze stopy żelazka brązowe lub białe cząsteczki kamienia wapiennego. Jest to 
możliwe podczas prasowania w niskiej temperaturze ( 2 lub niższa, np. prasowanie bez pary), gdy jest za dużo wody w zbiorniczku 
wody lub po zakończeniu automatycznego procesu Calc-Clean. 
Aby wyczyścić stopę żelazka:
1  Ustaw pokrętło regulatora temperatury w położeniu „MIN”.
2  Naciśnij wyłącznik, aby włączyć żelazko i poczekaj, aż wskaźnik zasilania przestanie migać.
3  Połóż żelazko na bawełnianej szmatce.
4  Naciśnij przycisk włączania pary, a następnie przesuwaj żelazko. 
Woda	i	para	z	drobinkami	osadu	wydostają	się	ze	stopy	żelazka.
5  Powtarzaj czynności od 1 do 4, aż wypływająca woda z żelazka będzie czysta. 



Często zadawane pytania
W tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat tego urządzenia. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje 
pytanie, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Pytanie Odpowiedź
Dlaczego	urządzenie	nieustannie	
emituje	krótkie	sygnały	dźwiękowe,	a	
jego	wskaźniki	migają?

Miganie niebieskiego wskaźnika automatycznej funkcji Calc-Clean może oznaczać, że proces ten jest w toku. Może on trwać około 3 minut. Jeśli 
miga czerwony wskaźnik w dolnej części tacy do spłukiwania, należy ją opróżnić, a następnie wsunąć na miejsce. Miganie czerwonego wskaźnika 
zbiornika wody może oznaczać, że znajduje się w nim za mało wody lub że został nieprawidłowo zainstalowany. Napełnij zbiornik wodą i umieść 
go prawidłowo w odpowiednim miejscu.

Dlaczego	miga	wskaźnik	tacy	do	
spłukiwania	i	urządzenie	emituje	sygnał	
dźwiękowy?

Wskaźnik tacy do spłukiwania miga i urządzenie emituje sygnał dźwiękowy po zakończeniu procesu Calc-Clean. Opróżnij tacę i zainstaluj ją 
ponownie przed włączeniem żelazka/dyszy parowej.

Dlaczego	miga	wskaźnik	zbiornika	
wody?

Zbiornik wody jest pusty lub nieprawidłowo zainstalowany. W takim przypadku wskaźnik zbiornika miga, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, 
a żelazko/dysza parowa nie wytwarza pary po naciśnięciu przycisku włączania pary. Napełnij zbiornik wodą i zainstaluj go prawidłowo, dociskając 
go.

Dlaczego	miga	wskaźnik	na	żelazku/
dyszy	parowej?

Dany element — żelazko lub dysza parowa — nie jest gotowy do pracy, ale bojler nadal nagrzewa się. Poczekaj 2 minuty, aż wskaźnik przestanie 
migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Następnie naciśnij przycisk włączania pary na żelazku/dyszy parowej, aby rozpocząć prasowanie przy 
użyciu pary.

Dlaczego	urządzenie	nie	działa? Problem może dotyczyć połączenia. Sprawdź przewód sieciowy, wtyczkę oraz gniazdko elektryczne.

Dlaczego	żelazko/dysza	parowa	nie	
nagrzewa	się?

Być może zasilanie żelazka/dyszy parowej nie jest włączone. Wyjmij żelazko/dyszę parową ze schowka i naciśnij raz przycisk zasilania na żelazku/
dyszy.

Może trwać automatyczny proces Calc-Clean (miga wskaźnik automatycznej funkcji Calc-Clean) lub taca do spłukiwania może być pełna (miga 
czerwony wskaźnik tacy do spłukiwania). Opróżnij tacę i wsuń ją do urządzenia. Odczekaj około 2 minuty, aż urządzenie nagrzeje się. Żelazko 
nagrzewa się w czasie krótszym niż potrzebny do wytworzenia pary.

Dlaczego	żelazko/dysza	parowa	
wyłącza	się?

Być może została włączona funkcja automatycznego wyłączania. Urządzenie jest automatycznie wyłączane, gdy przycisk włączania pary na żelazku/
dyszy parowej nie jest używany przez 10 minut. Naciśnij raz wyłącznik zasilania na żelazku/dyszy parowej, aby wyłączyć funkcję automatycznego 
wyłączania. Poczekaj, aż wskaźnik na żelazku/dyszy parowej przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły.

Dlaczego	z	żelazka/dyszy	parowej	
wydobywa	się	dym?

Niewielka ilość dymu może wydobywać się z żelazka/dyszy parowej po ich pierwszym użyciu, ponieważ niektóre elementy tych urządzeń zostały 
lekko nasmarowane. Występowanie tego dymu jest normalnym zjawiskiem i po krótkiej chwili ustaje.

Dlaczego	tryb	odświeżania	wyłącza	się? Tryb odświeżania działa przez 10 minut, a następnie wyłącza się automatycznie. Naciśnij przycisk odświeżania, aby ponownie włączyć ten tryb.

Dlaczego	żelazko/dysza	parowa	nie	
wytwarza	pary?

W zbiorniku może być za mało wody lub zbiornik może być nieprawidłowo zainstalowany. Napełnij zbiornik wodą i umieść go prawidłowo 
w odpowiednim miejscu.

Urządzenie może nie być wystarczająco rozgrzane w celu wytwarzania pary. Rozgrzewanie trwa dwie minuty. Poczekaj, aż wskaźnik na żelazku/
dyszy parowej przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Następnie naciśnij przycisk włączania pary, aby rozpocząć prasowanie przy 
użyciu pary.

Być może nie został naciśnięty przycisk włączania pary. Naciśnij przycisk włączania pary na żelazku/dyszy parowej, aby prasować przy użyciu pary.

Ustawiona temperatura w żelazku jest zbyt niska. Ustaw pokrętło regulatora temperatury na żelazku na dwie kropki lub więcej.

Może trwać automatyczny proces Calc-Clean (miga wskaźnik automatycznej funkcji Calc-Clean) lub taca do spłukiwania może być pełna po 
zakończeniu procesu Calc-Clean (miga czerwony wskaźnik tacy do spłukiwania). Opróżnij tacę i wsuń ją do urządzenia. Odczekaj około 2 minuty, 
aż urządzenie nagrzeje się. Żelazko nagrzewa się w czasie krótszym niż potrzebny do wytworzenia pary.

Dlaczego	urządzenie	działa	głośno? Przerywany dźwięk dochodzący z urządzenia oznacza przepompowywanie wody ze zbiornika do bojlera.

Jeśli z urządzenia dochodzi trwający dość długo dźwięk przepompowywania wody i miga wskaźnik automatycznej funkcji Calc-Clean, oznacza to, 
że może trwać automatyczny proces Calc-Clean.

Jeśli dźwięk trwa przez długi czas lub staje się bardzo głośny, najpierw sprawdź, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu. 
Jeśli hałas nadal będzie występował, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta lub sprzedawcą firmy Philips.

Urządzenie jest wyposażone w podświetlany wentylator działający bez przerwy w czasie korzystania z urządzenia. Wentylator ten zapewnia 
optymalną pracę urządzenia i nie można go wyłączyć.

Dlaczego	przepływ	powietrza	jest	
niewystarczający?

Prawdopodobnie przełączniki otworów wentylacyjnych znajdują się w nieprawidłowej pozycji. W trybie prasowania i prasowania przy użyciu 
pary otwory wentylacyjne muszą być zamknięte przez ustawienie przełączników w położeniu do prasowania. Wydostawanie się części powietrza 
przez zamknięte otwory wentylacyjne jest normalnym zjawiskiem i nie ma wpływu na działanie urządzenia. W trybie odświeżania otwory 
wentylacyjne muszą być otwarte przez ustawienie przełączników w położeniu do odświeżania.

Dlaczego	na	desce	do	prasowania	
występują	krople	wody/mokre	miejsca?

Jeśli deska do prasowania jest używana przez długi czas, w jej wnętrzu następuje skraplanie nadmiaru pary wodnej, co powoduje powstawanie 
mokrych plam na pokrowcu. Po zakończeniu używania należy pozostawić deskę w pozycji złożonej, aby umożliwić jej wyschnięcie. Można 
również nacisnąć przycisk odświeżania, aby wentylator urządzenia działał przez 10 minut, a następnie automatycznie wyłączył się. Można wówczas 
odłączyć zasilanie i schować urządzenie.

Dlaczego	z	żelazka/dyszy	parowej	
wydostają	się	krople	wody?

Woda gromadzi się wewnątrz żelazka/dyszy parowej. Dlatego podczas kilku pierwszych sekund po rozpoczęciu prasowania przy użyciu pary 
z żelazka/dyszy parowej wydostają się krople wody.

Ustawiona temperatura w żelazku jest zbyt niska. Ustaw pokrętło regulatora temperatury na żelazku na dwie kropki lub więcej.

Do	czego	służy	tryb	nadmuchiwania? Podczas pracy w trybie nadmuchiwania tkanina leży na poduszce powietrznej. Zapobiega to występowaniu połysku i odciśnięciu się szwów.

Do	czego	służy	tryb	zasysania? Podczas pracy w trybie zasysania tkanina jest dokładnie przyciągana do deski do prasowania. Umożliwia to prasowanie bez powstawania 
zagnieceń.

Jak	włączyć	i	wyłączyć	funkcję	
nadmuchiwania/zasysania?

Aby włączyć funkcję nadmuchiwania/zasysania na desce do prasowania, naciśnij raz przycisk zasilania znajdujący się na żelazku lub dyszy parowej. 
W celu wyłączenia tej funkcji naciśnij ten przycisk ponownie. Pamiętaj, że deska jest wyposażona w działającą przez cały czas funkcję delikatnego 
zasysania, której nie można wyłączyć. Zapewnia ona uzyskanie optymalnych efektów prasowania.

Jak	usunąć	drobne	zagniecenia	z	
pokrowca	deski	do	prasowania?

Pokrowiec deski do prasowania składa się z trzech warstw materiału. Nierówności powstają w wyniku zagnieceń spodnich warstw pokrowca. 
Rozprostuj zagniecenia i przesuń żelazkiem po powierzchni pokrowca, aby wygładzić jego powierzchnię. W celu uzyskania lepszych efektów po 
użyciu prasowania parowego zalecane jest korzystanie z funkcji zasysania, w którą wyposażona jest deska. Aby włączyć funkcję zasysania, naciśnij 
raz przycisk zasilania znajdujący się na żelazku.
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Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z 
jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności 
użycia w przyszłości.
Niebezpieczeństwo
 , Nigdy nie zanurzaj żelazka lub dyszy parowej w wodzie.
Ostrzeżenie
 , Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie 

podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci 
elektrycznej.

 , Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, 
przewód sieciowy, przewody doprowadzające parę lub samo 
urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź 
przecieka.

 , Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego 
przewodu sieciowego lub przewodów doprowadzających 
parę należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu 
firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. 

 , Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono 
podłączone do sieci elektrycznej.

 , Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy 
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba 
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na 
temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

 , Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
 , Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego i przewodu 

parowego z rozgrzaną stopą żelazka.
 , Jeśli podczas użytkowania z tacy do spłukiwania wydostaje 

się para, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym 
centrum serwisowym firmy Philips. 

Uwaga
 , Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka 

elektrycznego.
 , Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy i przewody 

parowe nie są uszkodzone.
 , Nie zdejmuj pokrowca deski do prasowania podczas 

prasowania lub zaraz po jego zakończeniu. Przed zdjęciem 
pokrowca poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

 , Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i dotknięcie jej 
może spowodować poparzenia.

 , Po zakończeniu prasowania/odświeżania przy użyciu pary, 
podczas czyszczenia urządzenia, lub gdy urządzenie pozostaje 
bez nadzoru nawet przez krótką chwilę, odłącz przewód 
sieciowy od gniazdka elektrycznego.

 , Nie przenoś urządzenia podczas jego używania. 
 , Nie używaj urządzenia z bardzo mokrymi tkaninami.

 , Zawsze korzystaj z urządzenia na stabilnej, równej i poziomej 
powierzchni.

 , Bezpośrednio po użyciu urządzenia nie nakładaj na nie tkaniny 
ani innego przykrycia.

 , Zawsze przenoś urządzenie w pozycji przechowywania, ze 
złożoną deską do prasowania i odpowiednio założonym 
paskiem blokującym.

 , Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
domowego. Nie należy narażać go na działanie czynników 
atmosferycznych (np. deszczu, słońca, mrozu).

 , Używanie urządzenia w celach profesjonalnych lub 
półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą 
instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w 
takich przypadkach.

Rodzaj	używanej	wody
 , Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, 

środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani 
żadnych innych środków chemicznych.

 , Można używać zwykłej wody z kranu. Jeśli woda z kranu w 
Twojej okolicy jest bardzo twarda, zaleca się wymieszanie jej w 
równych proporcjach z wodą destylowaną.

Ochrona środowiska
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz 
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego 
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców 
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego 
zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy 
dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej 
obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie 
jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe 
dostępne na dzień dzisiejszy.

Gwarancja i serwis
If yW razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub 
problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową  
www.support.philips.com lub skontaktować się z Centrum 
Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce 
gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego 
Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów 
firmy Philips.


