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12 POLSKI

Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips!  
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj 
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. 

Opis produktu (rys. 1)
1 Dysza spryskiwacza
2 Drzwiczki otworu wlewowego wody 
3 Przycisk spryskiwacza
4 Przełącznik pary
      a. Ustawienie prasowania na sucho
      b. Ustawienie ECO
      c. Automatyczne ustawienie pary
5 Przycisk silnego uderzenia pary 
6 Wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele)
7. Przewód sieciowy
8 Wskaźnik temperatury
9 Zbiorniczek wody
10 Pokrętło regulatora temperatury z automatyczną kontrolą pary
11 Przycisk funkcji Calc-Clean
12 Stopa
13 Blokada funkcji Quick Calc Release
14 Tacka funkcji Quick Calc Release
15 Tabliczka znamionowa

Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z ulotką 
informacyjną oraz instrukcją obsługi. Zachowaj oba dokumenty na 
przyszłość.

Zasady używania

Napełnianie zbiorniczka wody 

Uwaga: urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy 
woda jest twarda, w urządzeniu może szybko osadzić się kamień. Dlatego  
w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się używanie wody 
destylowanej 100% lub zdemineralizowanej.

 1  Otwórz drzwiczki otworu wlewowego wody. 
 2  Przechyl żelazko do tyłu i napełnij zbiorniczek wodą z kranu do 

maksymalnego poziomu. 
Uwaga: nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.



Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków 
do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych 
środków chemicznych.

 3  Zamknij drzwiczki otworu wlewowego wody (usłyszysz „kliknięcie”).

Ustawianie temperatury i pary

Tabela 1:
Ostrzeżenie: nie używaj funkcji pary ani silnego uderzenia pary w przypadku 
wybrania niskiej temperatury, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej 
tabeli. W przeciwnym razie z żelazka może wyciekać gorąca woda.

Rodzaj materiału Ustawienie 
temperatury

Automatyczna 
kontrola pary

Silne uderzenie 
pary

Len MAX Automatyczne 
dostosowanie do 
optymalnej ilości

Tak

Bawełna ●●● Tak

Wełna ●● Nie

Jedwab ●● Nie

Tkaniny sztuczne 
(np. akryl, nylon, 
poliamid, poliester)

● Brak wytwarzania 
pary

Nie

 1  Skorzystaj z tabeli 1, aby ustawić pokrętło regulatora temperatury  
w pozycji odpowiedniej dla danego typu ubrania.

 2  Wybierz automatyczne ustawienie pary na przełączniku pary.
To żelazko jest wyposażone w automatyczną kontrolę pary. W zależności 
od wybranej temperatury żelazko automatycznie dostarcza optymalną 
ilość pary, aby zapewnić najlepsze rezultaty.

 3  Ustaw żelazko w pozycji pionowej i podłącz je do gniazdka 
elektrycznego. Wskaźnik temperatury włączy się, wskazując, że 
żelazko się nagrzewa.

 4  Wyłączenie się wskaźnika temperatury oznacza, że żelazko nagrzało 
się do odpowiedniej temperatury i można rozpocząć prasowanie.
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Właściwości

Funkcja spryskiwacza

 - Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, naciśnij przycisk spryskiwacza. Pomoże 
to rozprasować oporne zagniecenia.

Funkcja silnego uderzenia pary

 - Naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać uderzenie 
pary umożliwiające usunięcie najbardziej uporczywych zagnieceń.

Prasowanie z dodatkowym strumieniem pary

 - Aby uzyskać dodatkowy strumień pary podczas prasowania, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary.

Prasowanie w pionie

 - Funkcji silnego uderzenia pary można również używać, gdy żelazko 
znajduje się w pozycji pionowej. Umożliwia ona usunięcie zagnieceń na 
wiszących ubraniach, zasłonach itd.

Ustawienie pary ECO / prasowanie na sucho

 - Zamiast ustawienia automatycznej kontroli pary można wybrać 
ustawienie ECO na przełączniku pary, aby zaoszczędzić energię, nie 
rezygnując z zadowalających efektów prasowania.

 - Aby prasować bez użycia pary, wybierz ustawienie prasowania na sucho 
na przełączniku pary.
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Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele) 

Funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłącza żelazko, jeśli 
nie było ono używane przez 30 sekund po umieszczeniu na stopie lub 
przez 8 minut po umieszczeniu na płycie tylnej. Wskaźnik automatycznego 
wyłączenia zacznie świecić.

 - Podnieś żelazko lub lekko nim poruszaj, aby ponownie się rozgrzało. 
Wskaźnik automatycznego wyłączenia zgaśnie.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

 1  Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż 
ostygnie.

 2  Wylej ze zbiorniczka pozostałą wodę przez otwór wlewowy wody. 
 3  Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą 

wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego 
środków ściernych.

Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy chronić żelazko 
przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy nie 
wolno używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych.

Funkcja Quick Calc Release

WAŻNE: aby przedłużyć okres eksploatacji urządzenia i zapewnić optymalne 
działanie pary, korzystaj z funkcji Quick Calc Release raz w miesiącu. Jeśli 
woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda, korzystaj z tej funkcji częściej. 

Uwaga: przed użyciem funkcji Quick Calc Release upewnij się, że żelazko 
zostało odłączone od sieci elektrycznej co najmniej godzinę wcześniej  
i całkowicie ostygło. 

 1  Umieść żelazko na płaskiej powierzchni i przesuń w górę blokadę 
funkcji Quick Calc Release z tyłu żelazka. 

 2  Wyjmij tackę funkcji Quick Calc Release.
 3  Usuń kamień z tacki do zlewu lub kosza na śmieci. Wyczyść tackę 

pod bieżącą wodą. Usuń nadmiar wody z tacki.
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Nie wlewaj do żelazka wody, octu, środków do usuwania kamienia ani 
żadnych innych środków chemicznych przez otwór funkcji Quick Calc 
Release. 

Nie używaj octu, środków do usuwania kamienia ani żadnych innych 
środków chemicznych do mycia tacki. 

 4  Zetrzyj kamień z otworu tacki funkcji Quick Calc Release za pomocą 
wilgotnej szmatki.

 5  Włóż tackę z powrotem do żelazka.
 6  Przesuń w dół blokadę funkcji Quick Calc Release. 

Nie używaj żelazka, kiedy tacka funkcji Quick Calc Release nie jest 
zablokowana.

W przypadku uszkodzenia lub zgubienia tacki skontaktuj się z Centrum 
Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się  
w ulotce gwarancyjnej).

Funkcja Calc-Clean

WAŻNE: oprócz użycia funkcji Quick Calc Release, raz w miesiącu należy 
korzystać z funkcji Calc-Clean, aby przedłużyć okres eksploatacji żelazka. Jeśli 
woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda lub podczas prasowania ze stopy 
żelazka spadają płytki kamienia, korzystaj z tej funkcji częściej.

 1  Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej,  
a przełącznik pary znajduje się w pozycji prasowania na sucho.

 2  Napełnij zbiorniczek wodą do poziomu oznaczonego symbolem „MAX”. 
Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania 
kamienia. 
 3  Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło 

regulatora temperatury w pozycji oznaczonej symbolem „MAX”.
 4  Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka 

elektrycznego.
 5  Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Przytrzymując przycisk Calc-Clean, 

delikatnie potrząsaj żelazkiem do przodu i do tyłu aż do zużycia całej 
wody w zbiorniczku. 

Podczas wypłukiwania kamienia ze stopy żelazka będzie wydostawać się 
również para i gorąca woda.
Uwaga: powtórz czynności od 2 do 5, jeśli woda wydostająca się z żelazka 
nadal zawiera cząstki kamienia. 
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 6  Wyjmij tackę funkcji Quick Calc Release i wylej z niej wodę 
.Przytrzymaj żelazko pionowo, aby umożliwić wypłynięcie niewielkiej 
ilości wody. 

 7  Włóż tackę z powrotem do żelazka i zablokuj ją. 
 8  Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i poczekaj na rozgrzanie 

żelazka, aby wysuszyć stopę. 
 9 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka 

elektrycznego. 
 10  Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka, 

delikatnie przeciągnij żelazko po kawałku tkaniny. 

Przechowywanie

 1  Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i opróżnij 
zbiorniczek wody. Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i poczekaj, 
aż ostygnie.

 2  Owiń przewód sieciowy wokół tylnej płyty żelazka i przechowuj 
żelazko w pozycji pionowej.

Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano 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 (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Funkcja silnego 
uderzenia pary nie 
działa prawidłowo 
(woda wycieka ze 
stopy).

Funkcja silnego uderzenia pary 
była używana zbyt często  
w bardzo krótkim czasie.

Odczekaj kilka sekund, zanim ponownie użyjesz 
funkcji silnego uderzenia pary.

Funkcja silnego uderzenia pary 
była używana przy zbyt niskiej 
temperaturze prasowania.

Ustaw temperaturę prasowania, przy której 
można używać funkcji silnego (od ●●● do 
„MAX”).
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Podczas 
prasowania ze 
stopy żelazka 
wydostają się 
zanieczyszczenia.

Wewnątrz stopy tworzy się 
kamień.

Użyj funkcji Calc-Clean (patrz rozdział 
„Czyszczenie i konserwacja”, część „Funkcja  
Calc-Clean”).

Woda wycieka 
z otworu 
wlewowego.

Zbiorniczek wody jest 
przepełniony.

Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”. 
Wylej nadmiar wody ze zbiorniczka.

Woda lub para 
wycieka z tylnej 
części żelazka.

Nie zablokowano prawidłowo 
tacki funkcji Quick Calc 
Release.

Wyjmij tackę funkcji Quick Calc Release i wyczyść 
ją pod bieżącą wodą. Za pomocą szmatki zetrzyj 
kamień z otworu w tylnej części żelazka. Załóż 
tackę i zablokuj ją. (Patrz rozdział „Czyszczenie  
i konserwacja”, część „Funkcja Calc-Clean”).

Tacka funkcji Quick Calc 
Release jest uszkodzona.

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta  
w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują 
się w ulotce gwarancyjnej).
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