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EN * Depending on model - FR * Selon modèle  - CS * podle modelu - HU * modelltŒl
függŒen - SK * v závislosti od modelu - HR * ovisno o modelu - PL * Odvisno od modela -
RO * în func—ie de model - SR * u zavisnosti od modela - BG * в зависимост от модела -
SL * zale˝nie od modelu - TR * modele göre - ET * sõltuvalt mudelist - LV * atbilstoši
modelim - LT * pagal modelį - RU* в зависимости от модели - UK * залежно від моделі
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Przeczytaj uważnie te zalecenia i zachowaj je na

przyszłość.
• Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, kiedy jest

podłączone do prądu; jeżeli nie uległo
schłodzeniu przez około 1 godzinę.

• Żelazko należy używać i odstawiać na płaskiej,
stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni.

• Po odstawieniu żelazka na podstawkę, sprawdź,
czy została ona ustawiona na stabilnej
powierzchni.

• Odłączaj urządzenie: przed napełnieniem lub
opłukaniem zbiornika, przed czyszczeniem i po
każdym użyciu.

• Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, aby
mieć pewność, że nie bawią się żelazkiem.

• Kiedy żelazko jest podłączone do prądu lub w
trakcie schładzania, powinno się znajdować poza
zasięgiem dzieci do 8. roku życia.

• Urządzenie może być używane przez dzieci
powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i
umysłowej i nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem
zapewnienia im nadzoru i instrukcji w zakresie
bezpiecznego użycia żelazka i zrozumienia przez
nich zagrożeń, które są z tym związane.

• Dzieci pozbawione nadzoru nie mogą czyścić
żelazka ani wykonywać czynności
konserwacyjnych.

• Nie można używać urządzenia, które upadło, ma
wyraźne ślady uszkodzenia, przecieka lub nie
działa prawidłowo. Nie demontuj urządzenia
samodzielnie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa,
sprawdź je w autoryzowanym centrum
serwisowym.

• Powierzchnie oznaczone tym znakiem oraz
stopa żelazka są bardzo gorące w czasie
użycia urządzenia. Nie dotykaj tych
powierzchni przed schłodzeniem żelazka.
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie naklejki ze stopy
żelazka.

UWAGA! Przed pierwszym prasowaniem z parą należy przytrzymać żelazko w pozycji
poziomej z dala od prasowanego materiału i kilkakrotnie wcisnąć przycisk wyrzutu
pary. Przy pierwszym prasowaniu spod stopy żelazka mogą wydostawać się drobne
cząstki. Są one nieszkodliwe dla użytkownika i prasowanych materiałów, a ich
obecność jest efektem procesu produkcji. Zjawisko to powinno ustąpić po kilku
prasowaniach. Aby szybciej pozbyć się tych drobinek, można skorzystać z funkcji
samoczyszczenia (rys. 5a – 5b), a następnie delikatnie potrząsnąć żelazkiem.

1 • Zalecenia dotyczące wody
Żelazko można napełniać zwykłą wodą z kranu. W razie wątpliwości należy skontaktować się
z zakładem wodociągowym. Jeżeli woda z kranu jest bardzo twarda, można zmieszać ją z
wodą destylowaną lub demineralizowaną w proporcji 1:1.

WAŻNE: W miarę parowania wzrasta stężenie substancji rozpuszczonych w wodzie.
Nie wolno używać wody pochodzącej z suszarek do ubrań, chłodziarek,
akumulatorów ani urządzeń klimatyzacyjnych, wody perfumowanej, zmiękczonej,
deszczówki, a także nierozcieńczonej wody destylowanej lub demineralizowanej.
Zawierają one zanieczyszczenia organiczne oraz substancje mineralne, które mogą
spowodować rozpryski, brązowe plamy lub przedwczesne zużycie urządzenia. Poza
tym nie wolno stosować wody przegotowanej, filtrowanej ani butelkowanej.

1 Dysza spryskiwacza
2 Otwór do napełniania wodą zamykany
klapką
3 Regulator pary
a Prasowanie na sucho
b Maksymalna ilość pary
4 Samoczyszczenie
5 Przycisk spryskiwacza
6 Przycisk wyrzutu pary

7 Przewód zasilania
8 Uchwyt
9 Kontrolka termostatu*
10 Pokrętło regulacji temperatury
11 Zbiornik na wodę
12 Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
13 Stopa żelazka
14 Automatyczne wyłączanie*

(*) zależnie od modelu

OPIS URZĄDZENIA

Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!
i Twoje urzàdzenie jest zbudowane z materia∏ów, które mogà byç poddane

ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
‹ W tym celu nale˝y je dostarczyç do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów, a w

przypadku jego braku do autoryzowanego centrum serwisowego.

Zachowaj tę instrukcję

WAŻNE ZALECENIA
• Napięcie instalacji elektrycznej powinno odpowiadać napięciu pracy żelazka (220-

240 V). Żelazko należy podłączać do gniazdka z uziemieniem. Niewłaściwe
podłączenie może spowodować całkowite zniszczenie żelazka i unieważnić
gwarancję.

• W przypadku użycia przedłużacza sprawdź, czy ma odpowiednie znamionowe
natężenie prądu (16 A) i uziemienie oraz czy jest w pełni rozwinięty.

• Dla zachowania bezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilania powinien być
natychmiast wymieniony w autoryzowanym serwisie.

• Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.
• Nie zanurzaj żelazka parowego w wodzie ani w innej cieczy. Nie wkładaj żelazka

pod kran.
• Nie dotykaj przewodu elektrycznego stopą żelazka.
• Urządzenie wydziela parę wodną, która może spowodować poparzenia, szczególnie

w czasie prasowania przy krawędzi deski do prasowania.
• Nigdy nie kieruj pary w stronę ludzi ani zwierząt.
• Dla bezpieczeństwa użytkownika zabezpieczenie tego urządzenia jest zgodne z

obowiązującymi normami i przepisami (niskie napięcia, zgodność
elektromagnetyczna, ochrona środowiska).

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. W przypadku
niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja traci ważność.
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(*) zależnie od modelu

DESKA DO PRASOWANIA: Z uwagi na dużą siłę wyrzutu pary należy stosować
siatkową deskę do prasowania. Dzięki temu para nie będzie wydostawać się na boki.

UŻYTKOWANIE
2 • Napełnianie zbiornika na wodę

WAŻNE: Przed napełnieniem zbiornika należy odłączyć żelazko i przestawić regulator
pary w pozycję „prasowanie na sucho”

Przechyl żelazko. Otwórz klapkę (rys. 6). Napełnij zbiornik, nie przekraczając maksymalnego
dopuszczalnego poziomu (rys. 7). Zamknij klapkę (rys. 8) i ustaw żelazko poziomo.

3 • Regulacja temperatury i mocy strumienia pary
Za pomocą pokrętła regulacji (rys. 3) dostosuj temperaturę do rodzaju prasowanego materiału.
Kontrolka nagrzewania*: Jeżeli jest zapalona, oznacza to, że trwa nagrzewanie 
stopy żelazka. Po osiągnięciu wskazanej temperatury kontrolka zgaśnie (rys. 10),
co oznacza, że można rozpocząć prasowanie.

  

WAŻNE: Żelazko stygnie znacznie dłużej niż się nagrzewa. Dlatego najpierw należy
prasować materiały wymagające najniższej temperatury. W przypadku materiałów
mieszanych należy ustawić temperaturę zalecaną do prasowania najdelikatniejszego
włókna.

WSKAZÓWKA: Ewentualne preparaty na bazie skrobi ułatwiające prasowanie należy
zawsze rozpylać po drugiej stronie prasowanego materiału.

4 • Prasowanie na sucho
Przesuń regulator pary w pozycję (rys.11) i ustaw temperaturę zgodnie z rodzajem
prasowanego materiału (symbol •, •• lub •••).

5 • Prasowanie z parą
Prasowanie z parą możliwe jest w temperaturze •• lub wyższej. Funkcja wyrzutu pary*: Ilość
pary można regulować w zakresie od braku pary (minimum) do  maksimum (rys. 12).
Prasowanie z maksymalną ilością pary zalecane jest wyłącznie przy ustawieniu pokrętła
regulacji temperatury w pozycji •••.

6 • Wyrzut pary
(temperatura •• lub wyższa)
Wciśnij przycisk wyrzutu pary, aby uzyskać silny strumień (rys. 13). Odczekaj kilka sekund
przed ponownym wciśnięciem przycisku.

7 • Pionowy wyrzut pary
(temperatura •• lub wyższa)

WSKAZÓWKA: Aby nie zniszczyć delikatnych tkanin, żelazko należy trzymać w
odległości ok. 10-20 cm od prasowanego materiału.

Aby usunąć zmarszczki z marynarek, żakietów, spódnic, wiszących zasłon itp., ustaw żelazko
pionowo i wciśnij przycisk wyrzutu pary (rys. 14).
Odczekaj kilka sekund przed ponownym wciśnięciem przycisku.

WAŻNE: W żadnym wypadku nie wolno kierować strumienia pary w stronę osób ani
zwierząt!

8 • Spryskiwacz
Wciśnij przycisk spryskiwacza, aby zwilżyć trudne do wyprasowania zagniecenia (rys. 15).

9 • Blokada kapania*
Blokada kapania zapobiega wypływowi wody z otworów w stopie, gdy żelazko jest zbyt zimne.

Symbol na metce Materiał Termostat

Włókna syntetyczne, np.:
wiskoza, poliester itp. •

Jedwab, wełna ••

Bawełna, len •••
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10 • Automatyczne wyłączanie z 3-pozycyjnym czujnikiem
elektronicznym*
Nieużywane żelazko automatycznie wyłączy się i zacznie migać odpowiednia kontrolka:
– po 30 sekundach bezczynności w pozycji poziomej,
– po 8 minutach bezczynności w pozycji pionowej.
Aby ponownie włączyć żelazko, wystarczy nim delikatnie poruszyć.

PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA
11 • Opróżnianie zbiornika
Odłącz żelazko (rys. 4), wylej resztę wody ze zbiornika (rys. 16) i przestaw regulator pary w
pozycję . Kilkakrotnie zmień ustawienie regulatora pary (rys. 16), aby usunąć kamień
wapienny z zaworu w komorze parowej. Nagromadzony kamień może zablokować przepływ
pary.

12 • Przechowywanie
Zanim schowasz żelazko, poczekaj, aż ostygnie. Przechowuj zawsze w pozycji pionowej (rys.
21).

WAŻNE: Nie wolno zawijać przewodu wokół gorącej stopy żelazka. Żelazko należy
zawsze przechowywać w pozycji pionowej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
WAŻNE: Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia, należy odłączyć żelazko
i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

13 • System zapobiegający osadzaniu się kamienia
Żelazko wyposażone jest w specjalny wkład, który ogranicza osadzanie się kamienia. Pozwala
to znacznie wydłużyć okres użytkowania urządzenia.
Wkład stanowi integralną część zbiornika na wodę i nie wymaga wymiany.

WAŻNE: Nie wolno stosować odkamieniaczy, ponieważ może to doprowadzić do
przesunięcia komory parowej i zablokowania wyrzutu pary.

14 • Funkcja samoczyszczenia
(pozwala wydłużyć okres użytkowania żelazka)
Funkcja ta pozwala wypłukać zanieczyszczenia i kamień wapniowy z komory parowej.
Napełnij zbiornik zwykłą wodą z kranu, nie przekraczając maksymalnego dopuszczalnego
poziomu i nagrzej żelazko do temperatury •••. Odłącz żelazko i trzymaj je poziomo nad
zlewozmywakiem. Przytrzymaj przycisk samoczyszczenia (rys. 5) i delikatnie potrząśnij
żelazkiem: zacznie wytwarzać się para.
Po kilku sekundach spod stopy żelazka wypłynie woda, wypłukując z komory parowej
zanieczyszczenia i kamień wapniowy. 
Poczekaj jeszcze minutę, a następnie przestaw regulator pary w pozycję ..
Ponownie podłącz żelazko i poczekaj, aż się nagrzeje. Odczekaj, aż odparują resztki wody.

Odłącz żelazko od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Zimną stopę żelazka można
oczyścić wilgotną szmatką.
Po całkowitym ostygnięciu przetrzyj stopę żelazka wilgotną ściereczką.

WSKAZÓWKA: Wyżej wymienione czynności należy powtarzać co ok. 2 tygodnie.
Jeżeli woda jest bardzo twarda, żelazko należy czyścić raz na tydzień.

15 • Czyszczenie żelazka
Zimne żelazko przetrzyj wilgotną szmatką lub gąbką. Usuń zabrudzenia ze stopy żelazka.

WAŻNE: Do czyszczenia stopy i pozostałych elementów żelazka nie wolno używać
ostrych i ściernych materiałów czyszczących ani silnych środków. Jeżeli urządzenie
nie było używane przez dłuższy czas, wykonaj samoczyszczenie (zob. rozdział 14).
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EWENTUALNE PROBLEMY I ICH USUWANIE

Wszelkie pytania dotyczące naszych produktów prosimy kierować do działu obsługi Klienta:
0845 602 1454 – Wielka Brytania (01) 677 4003 – Irlandia lub zgłosić na stronie internetowej:
www.rowenta.co.uk
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian!

PL

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Żelazko jest
podłączone, ale
stopa nie
nagrzewa się.

Brak zasilania.

Pokrętło regulacji temperatury
jest ustawione na zbyt niską
wartość.

Działanie żelazka zostało
zablokowane przez
automatyczny czujnik*.

Sprawdź, czy wtyczka jest
prawidłowo podłączona lub
spróbuj podłączyć ją do innego
gniazda.

Przestaw regulator pary w
odpowiednią pozycję.

Przesuń żelazko.

Lampka kontrolna*
włącza się i
wyłącza.

Kontrolka* informuje o bieżącej
temperaturze stopy żelazka.
Zielone światło* oznacza, że
żelazko nagrzało się do
ustawionej temperatury i
można rozpocząć prasowanie.

Za mało pary. Regulator pary ustawiony w
pozycji prasowania na sucho .

Za mało wody w zbiorniku.

Włączona blokada kapania*
(rozdział 11).

Przestaw regulator pary w
odpowiednią pozycję.

Napełnij zbiornika na wodę.

Poczekaj, aż stopa żelazka
nagrzeje się do odpowiedniej
temperatury.

Brązowy osad
wydostaje się
przez otwory w
stopie żelazka i
brudzi prasowane
materiały.

Osad w komorze parowej lub na
stopie żelazka.

Zastosowano odkamieniacz.

Zastosowano wodę
destylowaną, demineralizowaną
lub zmiękczoną.

Stosowanie skrobi.

Skorzystaj z funkcji
samoczyszczenia, a następnie
przetrzyj żelazko.

Nie dodawaj odkamieniaczy do
zbiornika na wodę. Skorzystaj z
funkcji samoczyszczenia, a
następnie przetrzyj żelazko.

Używaj tylko zwykłej wody z
kranu lub wody z kranu
zmieszanej w proporcji 1:1 z
wodą destylowaną lub
demineralizowaną. Skorzystaj z
funkcji samoczyszczenia, a
następnie przetrzyj żelazko.

Ewentualne preparaty na bazie
skrobi ułatwiające prasowanie
zawsze rozpylaj po drugiej
stronie prasowanego materiału.
Pamiętaj potem o
wyczyszczeniu żelazka.

Żelazko przecieka. Stopa żelazka jest zbyt zimna.
Za często wciskano przycisk
wyrzutu pary. 

Odczekaj dłuższą chwilę przed
ponownym wciśnięciem
przycisku wyrzutu pary.
Przestaw pokrętło regulacji
temperatury na wyższą
wartość.
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