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Čestitamo vam za nakup sistema za nego oblačil in dobrodošli pri Philipsu! Upamo, da bo uporaba sistema v veselje. Da bi izkoristili vse 
prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani	www.philips.com/welcome.
Registrirajte izdelek in izkoristite vse prednosti, kot so popolna podpora za izdelek (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do 
informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.
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Podroben prikaz aparata

Splošni opis

A Obešalna kljuka

B	 Gumb	za	osveževanje

C	 Zračne	odprtine

D	 Drsnik	za	zračne	odprtine

E	 Prevleka	za	likalno	desko	NeverBurn

F	 Ventilator

G	 Ročaj	deske

H	 Gumb	za	spreminjanje	položaja	deske

I	 Ročica	za	nastavitev	višine

J Varovalo

K	 Prostor	za	likalnik

L Likalnik

M	 Omrežni	vtikač

N	 Pladenj	za	izpiranje

O	 Zbiralnik	za	vodo

P	 Gumb	za	sprostitev	zbiralnika	za	vodo

Q	 Indikator	vklopa	in	indikator	samodejnega	

odstranjevanja	vodnega	kamna

R	 Prostor	parne	enote

S	 Parna	enota



Likanje

JHID
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T	Sprožilnik	pare
U	Gumb	za	vklop	likalnika	z	indikatorjem
V	Gumb	za	nastavitev	pihanja/sesanja
D	Drsnik	za	zračne	odprtine
I	Ročica	za	nastavitev	višine
H	Gumb	za	spreminjanje	položaja	deske
J Varovalo
M	Omrežni	vtikač

Omrežni vtikač M vstavite v ozemljeno 
omrežno vtičnico. Zasveti indikator 
vklopa.
Napolnite	zbiralnik	za	vodo.
Uporabite	lahko	običajno	vodo	iz	pipe.	
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 ENamigi in triki za likanje
• Srajce	likajte	na	širokem	koncu	deske,	da	prihranite	čas	in	energijo.	
• Da	po	likanju	na	oblačilih	ne	ostanejo	svetleče	površine	in	odtisi	šivov,	uporabite	način	s	pihanjem.	Da	bo	oblačilo	enakomerno	

poravnano	na	deski,	uporabite	način	s	sesanjem.

Sprostite	varovalo	J	in	premaknite	
likalno	desko	v	navpični	položaj.
Oba drsnika za zračne odprtine D 
nastavite v položaj za likanje.

Pritisnite	gumb	za	spreminjanje	položaja	
deske	H	in	premaknite	desko	v	
vodoravni	položaj.
Likalno desko nastavite na ustrezno 
višino z ročico za nastavitev višine I.

Likalnik	z	leve	ali	desne	strani	vzemite	iz	
prostora	za	likalnik.
Vklopite likalnik s pritiskom gumba 
za vklop likalnika U. Zasveti indikator 
vklopa.
Po	približno	2	minutah	je	likalnik	
pripravljen za uporabo.

Če	želite	likati	s	paro,	nastavite	
temperaturni	regulator	likalnika	na	2 
ali	več	in	pritisnite	sprožilnik	pare	T. 
Pare	nikoli	ne	usmerjajte	proti	ljudem.
Opomba: Če je temperaturni regulator 
likalnika nastavljen na temperaturo pod 
2, se para ne proizvaja, ker likalnik ni 
dovolj vroč. 

Če	želite	likati	v	načinu	s	pihanjem,	
pritisnite	gumb	za	pihanje	na	likalniku.	
Če	želite	likati	v	načinu	s	sesanjem,	
pritisnite	gumb	za	sesanje	na	likalniku. 
Opomba: Za izklop funkcije za pihanje 
ali sesanje znova pritisnite isti gumb.

Vroč	likalnik	lahko	med	likanjem	varno	
postavite	na	prevleko	za	likalno	desko.

Vroč	likalnik	lahko	pospravite	v	toplotno	
odporen	prostor	za	shranjevanje	takoj	
po izklopu.

2

3

6

7

8



M

D

A

T
H
I
J

U
V

A Obešalna kljuka
D	Drsnik	za	zračne	odprtine
U	Gumb	za	vklop	parne	enote	z	

indikatorjem
V	Gumb	za	nastavitev	pihanja/sesanja
T	Sprožilnik	pare
H	Gumb	za	spreminjanje	položaja	deske
I	Ročica	za	nastavitev	višine
J Varovalo
M	Omrežni	vtikač

Kuhanje	v	pari	

 ENamigi in triki za likanje s paro
• Parna	enota	je	popolna	za	likanje	vseh	občutljivih	tkanin,	kot	so	svila,	volna	in	kašmir.
• Če	želite	s	paro	likati	jopič,	le-tega	položite	neposredno	na	desko.	Če	želite	s	paro	likati	bluzo	ali	obleko,	uporabite	obešalno	

kljuko A.

2

Omrežni vtikač M vstavite v ozemljeno 
omrežno vtičnico. Zasveti indikator 
vklopa.
Napolnite	zbiralnik	za	vodo.
Uporabite	lahko	običajno	vodo	iz	pipe.	

Sprostite	varovalo	J	in	premaknite	
likalno	desko	v	navpični	položaj.
Oba drsnika za zračne odprtine D 
nastavite v položaj za likanje.

Parno	enoto	vzemite	iz	prostora	parne	
enote.	
Vklopite parno enoto s pritiskom 
gumba za vklop parne enote U. 
Zasveti indikator vklopa.
Po	približno	2	minutah	je	parna	enota	
pripravljena za uporabo.

Pritisnite sprožilnik pare T.
Pare	nikoli	ne	usmerjajte	proti	ljudem.

Če	želite	uporabiti	funkcijo	za	pihanje,	
pritisnite	gumb	za	pihanje	na	parni	enoti.
Če	želite	uporabiti	funkcijo	za	sesanje,	
pritisnite	gumb	za	sesanje	na	parni	enoti.	
Opomba: Za izklop funkcije za pihanje 
ali sesanje znova pritisnite isti gumb.

Po	potrebi	lahko	parno	enoto	preprosto	
obesite	na	ročaj	deske	G. 

You	can	store	the	hot	steamer	in	the	
heat-resistant	storage	compartment	
immediately	after	you	have	switched	
off	the	ste	Vročo	parno	enoto	lahko	
pospravite	v	toplotno	odporen	prostor	
za	shranjevanje	takoj	po	izklopu.
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B	Gumb	za	osveževanje
C	Zračne	odprtine
D	Drsnik	za	zračne	odprtine
H	Gumb	za	spreminjanje	položaja	deske
I	Ročica	za	nastavitev	višine
J Varovalo
M	Omrežni	vtikač

Osveževanje

1 2

 ENamigi in triki za osveževanje
• Popolno	za	odstranjevanje	vonja	po	hrani	ali	cigaretnem	

dimu	z	jopičev,	plaščev	in	jopic.
• Združite	način	za	osveževanje	z	načinom	likanja	s	paro,	da	

osvežite	oblačila	in	hkrati	zgladite	gube.
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Omrežni vtikač M vstavite v ozemljeno 
omrežno vtičnico. Zasveti indikator 
vklopa.
Sprostite	varovalo	J	in	premaknite	
likalno	desko	v	navpični	položaj.
Oba drsnika za zračne odprtine D 
nastavite v položaj za osveževanje.

Pritisnite gumb za osveževanje B na 
hrbtni strani likalne deske.
Aparat	začne	osveževati	oblačilo.
Postopek traja 10 minut in se 
samodejno konča.

Aparat je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Če likalnika ali parne enote ne uporabljate več kot 10 
minut, se aparat samodejno izklopi in je v stanju pripravljenosti. Zaslišite nekaj piskov, zeleni indikator vklopa pa 
sveti. 
1   Če želite deaktivirati funkcijo samodejnega izklopa, enkrat pritisnite gumb za vklop na likalniku ali parni 

enoti. 
Indikator	vklopa	utripa.
2   Počakajte, da indikator preneha utripati. Ko indikator začne svetiti, je aparat ponovno pripravljen za 

uporabo.

4 Samodejni	izklop
1

Shranjevanje
1

2

3

5
Likalno	desko	zložite	v	položaj	
za	shranjevanje	in	jo	blokirajte	z	
varovalom.

Kabel	shranite	tako,	da	ga	na	kratko	
potegnete	proti	sebi	in	spustite.	Kabel	
se	samodejno	navije.

Nato	lahko	aparat	preprosto	premikate	
tako,	da	ga	vlečete	za	ročaj	deske.



Samodejno	odstranjevanje	vodnega	kamna
Opomba: Samodejno odstranjevanje vodnega kamna se aktivira v intervalih, ko sta porabljena približno 3-5 zbiralnika za vodo.
Opomba:  Ko je samodejno odstranjevanje vodnega kamna aktivirano, postopka ni mogoče ustaviti ali preskočiti.Če je samodejno 

odstranjevanje vodnega kamna prekinjeno (izklopljen kabel, odstranjen pladenj za izpiranje, prazen zbiralnik za vodo), povrnite 
prvotno stanje (omrežni vtikač vklopite v ozemljeno stensko vtičnico, namestite pladenj za izpiranje, napolnite zbiralnik za vodo), 
da se bo samodejno odstranjevanje vodnega kamna nadaljevalo in izpeljalo do konca.

Ko je samodejno odstranjevanje 
vodnega kamna aktivirano, modri 
indikator samodejnega odstranjevanja 
vodnega kamna utripa, aparat pa 
zapiska.
Ta	postopek	traja	približno	3	minute.
Sistem	med	tem	postopkom	običajno	
oddaja	zvoke	črpanja	in	klikanja.
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 Izprana voda po približno 3 minutah 
izteče v spodnji pladenj za izpiranje. 
Piskanje postane hitrejše, na pladnju za 
izpiranje pa utripa rdeči indikator.

Izvlecite pladenj za izpiranje.

Vodo izlijte v lijak. 

Voda	čez	rob	pladnja	za	izpiranje	
začne	teči,	če	ga	pred	naslednjim	
samodejnim	odstranjevanjem	vodnega	
kamna	ne	izpraznite.	

Pladenj za izpiranje vstavite nazaj v 
aparat. Aparat preneha utripati in rdeči 
indikator ugasne.

Opomba: Ko je samodejno odstranjevanje 
vodnega kamna končano, indikator 
vklopa zasveti. Aparat se začne segrevati, 
za uporabo pa bo ponovno pripravljen v 
približno 2 minutah. Likalnik bo segret, 
preden bo parna enota pripravljena za 
uporabo.

Čiščenje	in	vzdrževanje7
Čiščenje	likalne	plošče
Včasih iz likalne plošče s paro ali vodnimi kapljicami pridejo tudi celi ali rjavi delci vodnega kamna. Do tega lahko pride pri likanju s paro 
pri nizkih temperaturah (2 ali nižje, npr. pri likanju brez pare), če je v zbiralniku za vodo preveč vode ali po zaključku samodejnega 
odstranjevanja vodnega kamna. 
Postopek čiščenja likalne plošče:
1  Temperaturni regulator nastavite na “MIN”.
2  Z gumbom za vklop/izklop vklopite likalnik in počakajte, da indikator vklopa preneha utripati.
3  Likalnik postavite na bombažno krpo.
4  Pritisnite sprožilnik pare ter premikajte likalnik naprej in nazaj. 
Kombinacija	vode	in	pare	izpere	umazanijo	z	likalne	plošče.
5  Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler iz likalne plošče ne pride čista voda. 



Pogosta vprašanja
V tem poglavju so navedena pogosta vprašanja o aparatu. Če ne najdete odgovora na svoje vprašanje, se obrnite na center za pomoč 
uporabnikom v svoji državi.

Vprašanje Odgovor
Zakaj	sistem	nenehno	piska	in	utripa? Če modri indikator samodejnega odstranjevanja vodnega kamna utripa, je postopek lahko v teku. Končan je v približno 3 minutah. 

Če utripa rdeči indikator na spodnjem delu pladnja za izpiranje, pladenj izpraznite in vstavite nazaj v aparat. Če utripa rdeči indikator 
zbiralnika za vodo, v njem ni dovolj vode oziroma ni pravilno vstavljen v prostor za zbiralnik za vodo. Zbiralnik za vodo napolnite in 
pravilno vstavite nazaj v prostor za zbiralnik za vodo.

Zakaj	indikator	pladnja	za	izpiranje	
utripa	in	aparat	piska?

Po končanem postopku odstranjevanja vodnega kamna začne utripati indikator pladnja za izpiranje in aparat piska. Izpraznite pladenj 
za izpiranje in ga ponovno vstavite pred vklopom likalnika/parne enote.

Zakaj	utripa	indikator	zbiralnika	za	
vodo?

Zbiralnik za vodo je prazen ali pa ni pravilno nameščen. V tem primeru utripa indikator zbiralnika za vodo, aparat piska in likalnik/
parna enota ob pritisku sprožilnika pare ne proizvaja pare. Napolnite zbiralnik za vodo in ga pravilno vstavite tako, da ga močno 
potisnete v prostor za zbiralnik za vodo.

Zakaj	indikator	na	likalniku/parni	enoti	
utripa?

Likalnik ali parna enota še ni pripravljena za uporabo. Grelnik se še vedno segreva. Počakajte 2 minuti, da indikator preneha utripati in 
začne svetiti. Nato pritisnite sprožilnik pare na likalniku ali parni enoti za začetek likanja s paro.

Zakaj	aparat	ne	deluje? Morda je prišlo do težave s povezavo. Preverite napajalni kabel, vtikač in vtičnico.

Zakaj	se	likalnik/parna	enota	ne	
segreje?

Likalnik/parna enota morda ni vklopljen/-a. Likalnik/parno enoto vzemite iz prostora za shranjevanje in enkrat pritisnite gumb za 
vklop/izklop na likalniku/parni enoti.

Samodejno odstranjevanje vodnega kamna je mogoče v teku (indikator samodejnega odstranjevanja vodnega kamna utripa) ali pa 
je pladenj za izpiranje poln (rdeči indikator na pladnju za izpiranje utripa). Pladenj za izpiranje izpraznite in vstavite nazaj v aparat. 
Počakajte približno 2 minuti. Aparat se segreva. Likalnik bo segret, preden bo parna enota pripravljena za uporabo.

Zakaj	se	likalnik/parna	enota	izklopi? Morda je bila aktivirana funkcija samodejnega izklopa. Aparat se samodejno izklopi, ko se sprožilnika pare na likalniku ali parni enoti 
ne uporablja 10 minut. Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop na likalniku ali parni enoti, da deaktivirate funkcijo samodejnega izklopa. 
Počakajte, da indikator na likalniku ali parni enoti preneha utripati in začne svetiti.

Zakaj	se	iz	likalnika/parne	enote	kadi? Pri prvi uporabi aparata se lahko iz likalnika/parne enote malo kadi, ker so nekateri deli aparata rahlo namaščeni. To je normalno in 
traja le krajši čas.

Zakaj	se	način	za	osveževanje	izklopi? Način za osveževanje se izvaja 10 minut, nato se samodejno izklopi. Za ponovni vklop načina za osveževanje pritisnite gumb za 
osveževanje.

Zakaj	likalnik/parna	enota	ne	izpušča	
pare?

V zbiralniku za vodo morda ni dovolj vode ali pa zbiralnik ni pravilno vstavljen v prostor za zbiralnik za vodo. Napolnite ga in pravilno 
vstavite nazaj na njegovo mesto.

Aparat morda ni dovolj vroč za likanje s paro. Segrevanje traja dve minuti. Počakajte, da indikator na likalniku/parni enoti preneha 
utripati in začne svetiti. Nato pritisnite sprožilnik pare za začetek likanja s paro.

Morda niste pritisnili sprožilnika pare. Pritisnite sprožilnik pare na ročaju likalnika/parne enote, da začnete likati s paro.

Nastavitev temperature likalnika je prenizka. Temperaturni regulator likalnika nastavite na dve piki ali višje.

Samodejno odstranjevanje vodnega kamna je mogoče v teku (če indikator samodejnega odstranjevanja vodnega kamna utripa) ali 
pa je pladenj za izpiranje po končanem postopku poln (rdeči indikator na pladnju za izpiranje utripa). Pladenj za izpiranje izpraznite 
in vstavite nazaj v aparat. Počakajte približno 2 minuti, da se aparat segreje. Likalnik bo segret, preden bo parna enota pripravljena za 
uporabo.

Zakaj	aparat	ustvarja	hrup? Občasen hrup pomeni, da se voda v presledkih črpa iz zbiralnika za vodo v grelnik.

Če zaslišite daljši zvok črpanja in indikator samodejnega odstranjevanja vodnega kamna utripa, je postopek v teku.

Če je hrup dolgotrajnejši ali če postane zelo močan, preverite, ali je zbiralnik za vodo pravilno vstavljen v aparat. Če je zbiralnik 
pravilno vstavljen in je hrup še vedno prisoten, izklopite aparat in se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom ali na 
Philipsovega prodajalca.

Aparat je opremljen z osvetljenim ventilatorjem, ki med uporabo neprekinjeno deluje. Ta ventilator optimira delovanje aparata in ga ni 
mogoče izklopiti.

Zakaj	je	pretok	zraka	premajhen? Drsnika za zračne odprtine sta verjetno v napačnem položaju. Pri običajnem likanju in likanju s paro morajo biti zračne odprtine 
zaprte tako, da sta oba drsnika za zračne odprtine nastavljena v položaj za likanje. Normalno je, da skozi odprtine po zaprtju pride 
nekaj zraka; to ne vpliva na delovanje aparata. V načinu za osveževanje morajo biti zračne odprtine odprte tako, da sta oba drsnika za 
zračne odprtine nastavljena v položaj za osveževanje.

Zakaj	se	na	likalni	deski	pojavljajo	
vodne	kapljice/mokri	madeži?

Če likalno desko uporabljate dalj časa, v njej kondenzira preveč pare in na prevleki nastanejo mokri madeži. Po uporabi naj likalna 
deska nekaj časa ostane raztegnjena, da se posuši. Lahko pa tudi pritisnete gumb za osveževanje in pustite, da ventilator deluje, dokler 
se aparat po 10 minutah samodejno ne izklopi. Nato aparat izklopite iz električnega omrežja in ga shranite.

Zakaj	iz	likalnika/parne	enote	prihajajo	
vodne	kapljice?

V cevi likalnika/parne enote se nabira voda. To pomeni, da vodne kapljice prihajajo iz likalnika/parne enote prvih nekaj sekund likanja s 
paro na začetku likanja/likanja s paro in po prekinitvi med likanjem.

Nastavitev temperature likalnika je prenizka. Temperaturni regulator likalnika nastavite na dve piki ali višje.

Kakšen	je	namen	načina	s	pihanjem? Pri uporabi načina s pihanjem oblačilo leži na zračni blazini. Na ta način preprečite svetleče površine in odtise šivov.

Kakšen	je	namen	načina	s	sesanjem? Pri uporabi načina s sesanjem je oblačilo enakomerno poravnano na likalni deski. To zagotavlja likanje brez gub.

Kako	lahko	vklopim	in	izklopim	
funkcijo	za	pihanje	ali	sesanje?

Funkcijo za pihanje ali sesanje na deski vklopite tako, da enkrat pritisnete gumb za pihanje ali sesanje na likalniku ali parni enoti. 
Funkcijo izklopite tako, da še enkrat pritisnete isti gumb. Na deski je nenehno aktivna funkcija nežnega sesanja, ki je ne morete 
izklopiti. To optimira učinkovitost likanja sistema.

Kako	lahko	odpravim	gube	na	prevleki	
za	likalno	desko?

Prevleka za likalno desko ima 3 plasti. Gube na prevleki so posledica pregibanja spodnjih plasti. Gube zravnajte in jih zlikajte s paro, da 
jih zgladite. Učinek je izboljšan, če po likanju s paro uporabite funkcijo sesanje na deski. Enkrat pritisnite gumb za sesanje na likalniku, 
da vklopite funkcijo sesanja na deski.
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Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in 
ga shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
 , Likalnika, parne enote ali aparata ne potapljajte v vodo.

Opozorilo
 , Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali 

na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega 
električnega omrežja.

 , Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni kabel, dovodne 
cevi ali sam aparat poškodovani, če vam je aparat padel po 
tleh ali če spušča.

 , Poškodovani omrežni kabel ali dovodne cevi aparata sme 
zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali 
ustrezno usposobljeno osebje. 

 , Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne 
puščajte brez nadzora.

 , Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z 
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali 
oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri 
uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za 
njihovo varnost.

 , Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
 , Omrežni kabel in dovodne cevi ne smejo priti v stik z vročo 

likalno ploščo.
 , Če med uporabo iz pladnja za izpiranje uhaja para, izklopite 

aparat in se obrnite na Philipsov pooblaščeni servisni center. 
Pozor
 , Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
 , Kabel in dovodne cevi redno pregledujte zaradi morebitnih 

poškodb.
 , Prevleke za likalno desko ne odstranjujte med likanjem ali 

takoj po uporabi. Aparat naj se pred odstranitvijo prevleke 
dovolj ohladi.

 , Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob dotiku povzroči 
opekline.

 , Ko zaključite z likanjem/likanjem s paro, med čiščenjem aparata 
in tudi, če pustite aparat krajši čas brez nadzora: izvlecite 
omrežni vtikač iz omrežne vtičnice.

 , Aparata ne premikajte med uporabo. 
 , Na aparatu ne uporabljajte zelo mokrih tkanin.

 , Aparat postavite in uporabljajte na stabilni, ravni in vodoravni 
podlagi.

 , Takoj po uporabi na aparat ne polagajte cunje, rjuhe ali 
kakršnekoli druge prevleke.

 , Aparat vedno prevažajte v položaju za shranjevanje z zloženo 
likalno desko in ustrezno nameščenim varovalom.

 , Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne 
izpostavljajte ga vremenskim vplivom (npr. dežju, soncu, 
mrazu).

Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma 
polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z 
navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne 
prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno 
škodo.
Primerni	tip	vode
 , V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za 

odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih 
kemikalij.

 , Uporabljate lahko običajno vodo iz pipe. Če je voda zelo trda, 
vam svetujemo, da jo zmešate z enako količino destilirane 
vode.

Okolje
Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, 
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za 
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede 
elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno 
in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova 
uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Garancija in servis
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo 
spletno stran na naslovu www.support.philips.com ali pa se 
obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji 
državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem 
listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega 
Philipsovega prodajalca.


