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Opis ogólny (rys. 3)
1 Przycisk blokujący na czas przenoszenia (tylko wybrane modele)
2 Lejek wlewowy wody w zbiorniku wody
3 Zbiornik wody
4 Podstawa żelazka 
5 Wąż dopływowy
6 Przewód sieciowy z wtyczką
7 Przycisk funkcji Calc-Clean z wskaźnikiem Calc-Clean
8 Wyłącznik ze wskaźnikiem zasilania
9 Przycisk ECO z podświetleniem
10 Stopa żelazka
11 Przycisk włączania pary
12 Wskaźnik gotowości do prasowania
13 Pojemnik Calc-Clean 

Technologia OptimalTemp
Technologia OptimalTemp umożliwia prasowanie wszelkich tkanin nadających się do prasowania bez 
konieczności zmiany ustawień pary czy temperatury żelazka. 
 - Możliwe jest prasowanie tkanin oznaczonych tymi symbolami, na przykład lnianych, bawełnianych, 

poliestrowych, jedwabnych, wełnianych, wiskozowych i wykonanych ze sztucznego jedwabiu (rys. 4).
 - Tkanin oznaczonych tym symbolem nie można prasować. Obejmuje to tkaniny syntetyczne,  

takie jak spandeks, elastan, tkaniny z domieszką spandeksu, poliolefiny (np. polipropylen),  
ale także nadruki na odzieży (rys. 5).

Zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej
Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, w 
urządzeniu szybko osadzi się kamień. Dlatego w celu przedłużenia żywotności urządzenia zaleca  
się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej.

Nie należy dodawać perfum, wody z suszarek bębnowych, octu, wody namagnetyzowanej  
(np. Aqua+), krochmalu, środków do usuwania kamienia lub ułatwiających prasowanie,  
wody odwapnionej chemicznie ani żadnych innych środków chemicznych, gdyż może to 
spowodować wyciek wody, powstawanie brązowych plam lub uszkodzenia urządzenia. 

Prasowanie
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie zapoznaj się ze skróconą 
instrukcją obsługi zamieszczoną na opakowaniu.
Uwaga: Przytrzymuj przycisk włączania pary, gdy przesuwasz żelazko po tkaninie podczas prasowania.

WAŻNE — czyszczenie i konserwacja
Inteligentny system antywapienny Calc-Clean

Urządzenie zostało zaprojektowane z użyciem inteligentnego systemu antywapiennego Calc-Clean 
w celu zapewnienia regularnego usuwania kamienia i czyszczenia. Pozwala to uzyskać maksymalną 
ilość pary, a także uniknąć powstawania brudu i zanieczyszczeń wypływających ze stopy żelazka przez 
długi okres eksploatacji. Generator pary regularnie przypomina o konieczności przeprowadzenia 
procesu czyszczenia. Jako dodatkowe zabezpieczenie funkcja pary zostaje wyłączona, jeśli proces nie 
zostanie wykonany po godzinie prasowania parowego od momentu włączenia się przypomnienia. 
Pozwala to chronić generator pary. Po zakończeniu procesu usuwania kamienia działanie funkcji pary 
zostaje przywrócone. Proces ten jest wykonywany niezależnie od typu używanej wody.
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Przypomnienie o funkcji Calc-Clean za pomocą światła i dźwięku
 - Po 1–3 miesiącach użytkowania wskaźnik na przycisku funkcji Calc-Clean zaczyna migać, a 

urządzenie emituje sygnał dźwiękowy w celu wskazania, że należy użyć funkcji Calc-Clean (rys. 6).
 - Gdy wskaźnik funkcji Calc-Clean miga, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, można 

kontynuować prasowanie parowe przez 1 godzinę. Po jej upływie funkcja prasowania parowego 
zostaje automatycznie wyłączona. Aby kontynuować prasowanie parowe, należy przeprowadzić 
proces Calc-Clean.  (rys. 7)

Przeprowadzanie procesu Calc-Clean z użyciem pojemnika Smart Calc-Clean
Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas korzystania z funkcji Calc-Clean.

Uwaga: Nie należy przerywać procesu poprzez podniesienie żelazka z pojemnika Calc-Clean, 
ponieważ ze stopy żelazka zacznie wydostawać się gorąca woda i para.

 1  Napełnij zbiorniczek wody do połowy (rys. 8).
 2  Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej i włączone podczas 

przeprowadzania procesu (rys. 9).
 3  Umieść pojemnik Smart Calc-Clean Smart na desce do prasowania lub innej równej i 

stabilnej powierzchni (rys. 10).
 4  Postaw żelazko stabilnie na pojemniku Smart Calc-Clean.
 5  Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji Calc-Clean przez 2 sekundy, aż usłyszysz krótkie 

sygnały dźwiękowe (rys. 11).
Uwaga: Pojemnik Smart Calc-Clean został zaprojektowany do zbierania cząsteczek kamienia i gorącej 
wody podczas przeprowadzania procesu Calc-Clean. Umieszczenie żelazka na pojemniku podczas 
całego procesu jest całkowicie bezpieczne.
 6  Podczas wykonywania procesu Calc-Clean słychać krótkie sygnały dźwiękowe i odgłos 

pompowania. Odczekaj około 2 minut do zakończenia (rys. 12).
 7  Po zakończeniu procesu Calc-Clean żelazko przestanie emitować sygnał dźwiękowy (rys. 13).
 8  Wytrzyj żelazko szmatką i umieść je ponownie na podstawie (rys. 14).
 9  Ponieważ pojemnik Smart Calc-Clean nagrzewa się podczas procesu Calc-Clean, odczekaj 

około 5 minut, zanim go dotkniesz.
 10  Przed schowaniem pojemnika Smart Calc-Clean opróżnij go w zlewie (rys. 15).
 11  W razie potrzeby można powtórzyć czynności od 1 do 10. Przed rozpoczęciem procesu 

Calc-Clean upewnij się, że pojemnik Calc-Clean jest pusty.
Uwaga: Podczas procesu Calc-Clean ze stopy żelazka może wydostawać się czysta woda, jeśli w żelazku 
nie nagromadził się kamień. Jest to zjawisko normalne.
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Oszczędność energii
Tryb ECO

Aby pomóc w oszczędzaniu energii, po włączeniu urządzenia automatycznie aktywowany jest tryb 
ECO. Zaczyna świecić zielony wskaźnik.
Korzystając z trybu ECO (mniejsza ilość pary), można oszczędzać energię i nadal osiągać doskonałe 
rezultaty pasowania.

 1  Tryb ECO można wyłączyć, naciskając przycisk ECO. Zielony wskaźnik wyłączy się (rys. 16).
Aby skrócić czas prasowania, zalecamy wyłączenie tryb ECO. 

Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele)
W celu zaoszczędzenia energii funkcja automatycznego wyłączania wyłącza urządzenie, jeśli nie było 
ono używane przez 5 minut.

Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia.  
Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę 
www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj  
się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. 

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Żelazko w ogóle 
nie wytwarza pary.

W zbiorniczku nie ma 
wystarczającej ilości wody.

Wlej wodę do zbiorniczka, tak aby jej 
poziom podniósł sie powyżej oznaczenia 
MIN. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
włączania pary tak długo, aż z urządzenia 
zacznie wydobywać się para. Może to 
potrwać do 30 sekund.

Nie naciśnięto przycisku 
włączania pary.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania pary, 
aż zacznie wydobywać się para.

Wskaźnik na 
przycisku funkcji 
Calc-Clean miga lub 
urządzenie emituje 
sygnał dźwiękowy.

Jest to przypomnienie o 
funkcji Calc-Clean.

Wykonaj proces Calc-Clean w ciągu godziny 
od włączenia się przypomnienia o funkcji 
Calc-Clean (patrz rozdział „WAŻNE — 
czyszczenie i konserwacja”).

Wskaźnik na 
przycisku funkcji 
Calc-Clean miga, a 
urządzenie emituje 
sygnał dźwiękowy 
przy każdym 
naciśnięciu 
przycisku włączania 
pary. Ze stopy 
żelazka nie 
wydostaje się para.

Proces Calc-Clean nie został 
wykonany lub ukończony.

Wykonaj proces Calc-Clean, aby umożliwić 
użycie pary (patrz rozdział „WAŻNE — 
czyszczenie i konserwacja”).
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie 
wyłączyło się.

Została uaktywniona funkcja 
automatycznego wyłączania. 
Dzieje się to samoczynnie, 
jeśli generator pary nie jest 
używany przez ponad 
5 minut.

Ustaw wyłącznik w pozycji wyłączonej, a 
następnie w pozycji włączonej.

Z urządzenia 
dobiega donośny 
odgłos 
pompowania.

Zbiorniczek wody jest pusty. Napełnij zbiorniczek wodą i naciśnij przycisk 
włączania pary, aż odgłos pompowania stanie 
się bardziej miękki i z żelazka zacznie 
wydobywać się para.

Ze stopy żelazka 
wyciekają krople 
wody.

Po zakończeniu procesu 
Calc-Clean ze stopy żelazka 
może kapać woda.

Wytrzyj stopę żelazka kawałkiem tkaniny. Jeśli 
wskaźnik na przycisku funkcji Calc-Clean 
ciągle miga i urządzenie nadal wydaje sygnały 
dźwiękowe, wykonaj proces Calc-Clean 
(patrz rozdział „WAŻNE — czyszczenie i 
konserwacja”).

Proces Calc-Clean nie został 
ukończony.

Należy ponownie wykonać proces Calc-
Clean (patrz rozdział „WAŻNE — 
czyszczenie i konserwacja”).

Ze stopy żelazka 
wydostaje się 
brudna woda i 
zanieczyszczenia.

Obecne w wodzie 
zanieczyszczenia lub środki 
chemiczne osadziły się w 
otworach wylotu pary i/lub 
na stopie żelazka.

Należy regularnie wykonywać proces 
Calc-Clean (patrz rozdział „WAŻNE — 
czyszczenie i konserwacja”).

Ze stopy żelazka 
wydostaje się woda.

Przypadkowo uruchomiono 
proces Calc-Clean (patrz 
rozdział „WAŻNE — 
czyszczenie i konserwacja”).

Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je 
ponownie. Rozgrzej żelazko, aż wskaźnik 
gotowości do prasowania zacznie świecić 
światłem ciągłym.

Proces Calc-Clean 
nie uruchamia się.

Nie przytrzymano przycisku 
funkcji Calc-Clean przez 
2 sekundy, aby urządzenie 
zaczęło emitować sygnał 
dźwiękowy.

Patrz rozdział „WAŻNE — czyszczenie i 
konserwacja”.

Żelazko pozostawia 
na odzieży 
połyskliwy ślad lub 
odcisk.

Prasowana powierzchnia 
była nierówna, czego 
przyczyną był np. szew lub 
fałda materiału.

Żelazko PerfectCare jest bezpieczne dla 
wszystkich tkanin. Połysk lub odcisk nie jest 
trwały i zejdzie z odzieży po praniu. Unikaj 
prasowania na szwach i fałdach materiału. 
Aby uniknąć powstawania odcisków, można 
także położyć na obszarze do prasowania 
bawełnianą szmatkę.

Pokrowiec deski do 
prasowania jest 
wilgotny lub ze 
stopy żelazka 
wyciekają krople 
wody.

Para skrapla się na desce do 
prasowania po długiej sesji 
prasowania.

Wymień pokrowiec deski do prasowania, 
jeśli piankowy materiał poprzeciera się. 
Możesz również umieścić pod pokrowcem 
dodatkową warstwę materiału, aby zapobiec 
skraplaniu się wody na desce do prasowania. 
W tym celu można użyć filcu.
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Prawdopodobnie deska do 
prasowania nie radzi sobie z 
ilością pary wytwarzanej 
przez generator.

Aby zapobiec skraplaniu pary na desce do 
prasowania, podłóż pod pokrowiec 
dodatkową warstwę filcu.

Para jest emitowana 
po zwolnieniu 
przycisku włączania 
pary.

Para jest wytwarzana w 
stopie żelazka. Po zwolnieniu 
przycisku włączania pary 
pozostała woda przekształca 
się w parę. Jest to zjawisko 
normalne.

Zwolnij przycisk włączania pary na 
2–3 sekundy przed umieszczeniem żelazka 
na podstawie lub desce do prasowania.

Po umieszczeniu 
żelazka na 
podstawie 
zwolnienie 
przycisku włączania 
pary powoduje silny 
wybuch pary.

Gdy żelazko jest 
przechylone w górę, 
pozostała w nim woda 
gromadzi się i przekształca w 
dużą ilość pary. Jest to 
zjawisko normalne. 

Zwolnij przycisk włączania pary na 
2–3 sekundy przed umieszczeniem żelazka 
na podstawie lub desce do prasowania.

Para jest słaba. Przycisk włączania pary nie 
jest naciskany nieprzerwanie.

Przytrzymuj przycisk włączania pary, gdy 
przesuwasz żelazko po tkaninie.

Korzystasz z trybu ECO. Aby uzyskać więcej pary, wyłącz tryb ECO, 
naciskając przycisk ECO. Zielony wskaźnik 
ECO wyłączy się.

Para nie jest 
emitowana 
natychmiast po 
naciśnięciu 
przycisku włączania 
pary.

Wody przekształca się w 
parę w stopie żelazka. Czas 
od naciśnięcia przycisku 
włączania pary do 
wytworzenia i emisji pary 
wynosi od 1 do 2 sekund. 
Jest to zjawisko normalne.

Przytrzymuj przycisk włączania pary, gdy 
przesuwasz żelazko po tkaninie.
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SVARBU
 - Reguliariai atlikite kalkių šalinimo procedūrą, kad puikiai veiktų garų funkcija ir būtų ilgesnis 

eksploatavimo laikas (Pav. 1).
 - Rekomenduojamas vanduo: distiliuotas arba demineralizuotas (Pav. 2).

SVARĪGI
 - Izpildiet Calc-Clean procesu regulāri, lai nodrošinātu labu tvaika padevi un ilgu kalpošanas laiku (Zīm. 1).
 - Ieteicamais ūdens: destilēts vai attīrīts ūdens (Zīm. 2).

WAŻNE
 - Należy regularnie wykonywać proces Calc-Clean, aby utrzymać dobre działanie funkcji pary i 

przedłużyć okres eksploatacji urządzenia (rys. 1).
 - Zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej (rys. 2).

IMPORTANT
 - Efectuaţi regulat procesul de detartrare, pentru abur constant şi o durată de viaţă îndelungată (fig. 1).
 - Apă recomandată pentru utilizare: apă distilată sau demineralizată (fig. 2).

ВНИМАНИЕ!
 - Для продления срока службы прибора и сохранения мощности подачи пара регулярно 

очищайте прибор от накипи (Рис. 1).
 - Рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду (Рис. 2).

DÔLEŽITÉ
 - Odstraňovanie vodného kameňa vykonávajte pravidelne, aby ste uchovali vysoký výkon naparovania 

a predĺžili životnosť zariadenia (Obr. 1).
 - Voda odporúčaná na používanie: destilovaná alebo demineralizovaná voda (Obr. 2).

POMEMBNO
 - Redno odstranjujte vodni kamen, da zagotovite učinkovito paro in daljšo življenjsko dobo (Sl. 1).
 - Priporočena voda za uporabo: destilirana ali demineralizirana voda (Sl. 2).

VAŽNO
 - Redovno obavljajte proces čišćenja kamenca za odličan učinak pare i duži radni vek (Sl. 1).
 - Preporučena vrsta vode: destilovana ili demineralizovana voda (Sl. 2).

ÖNEMLİ
 - Mükemmel buhar ve uzun süreli kullanım ömrü için Kireç Temizleme işlemini düzenli olarak uygulayın (Şek. 1).
 - Kullanılması önerilen su: saf veya demineralize su (Şek. 2).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
 - Для тривалої пари та подовження терміну експлуатації регулярно виконуйте процедуру 

видалення накипу Calc-Clean (Мал. 1).
 - Вода, яку рекомендується використовувати: дистильована або демінералізована вода (Мал. 2).
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