
VERTIKÁLNÍ PARNÍ ŽEHLIČKA 
 

 
 

Děkujeme za nákup a věříme, že budete s tímto zbožím spokojeni. 

 

POPIS 

A – Nádrž na vodu 

B – Tlačítko pro uvolnění nádrže na vodu 

C – Tlačítko pro uvolnění páry 

D – Tlačítko trvalého vypouštění páry 

E – Tryska pro uvolnění páry 

F – Blikající indikátor napájení 

G – Jemný oděvní doplněk (odnímatelný)  

H – Odstraněný doplněk (odnímatelný) 

I – Šňůra 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro 

budoucí použití. 

- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce. 

- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení nepoužívejte a 

předejte zpátky prodejci nebo výrobci JOCCA 

- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení 

vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. 

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným 
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a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí. Jakékoli čištění a 

údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem. 

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. 

- Pokud byste museli zařízení při používání položit, ujistěte se, že povrch odolává vysokým teplotám, je stabilní, 

vyrovnaný a hladký. 

- Pokud váš spotřebič spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. 

Kontaktujte oddělení technických služeb JOCCA. 

- Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny. 

- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, nepoužívejte spotřebič a nepokoušejte se kabel vyměnit 

samy. Kontaktujte zákaznický servis, kde vám s opravou a výměnou poradí. 

- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky. 

- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte pouze náhradní díly a příslušenství 

JOCCA. 

- Nenechávejte spotřebič na horkém plynovém nebo elektrickém hořáku nebo v jeho blízkosti; vedle horké 

trouby nebo mikrovlnné trouby. 

- Neomotávejte kabel kolem zařízení. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých částí zařízení. 

- Nenechávejte výrobek bez dozoru. 

- Po ukončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství nebo když jej najdete bez dozoru, odpojte 

spotřebič z elektrické zásuvky. 

- Toto zařízení bude zcela vypnuto pouze tehdy, bude-li odpojeno ze sítě. 

- Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 

- Když potřebujete přestat žehlit a odejít, nejprve odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nenechávejte žehličku 

bez dozoru, pokud je připojena ke zdroji napájení. 

- Před plněním nebo vyprazdňováním nádržky na vodu vždy odpojte zařízení od napájení. 

- Před připojením zařízení ke zdroji napájení se ujistěte, že je nádržka na vodu řádně uzavřena. 

- Po dokončení žehlení odpojte zařízení od napájení a vyprázdněte nádržku na vodu. 

- Tento spotřebič uvolňuje páru a může způsobit popáleniny. Nesměrujte páru na zvířata nebo lidi. Nežehlete 

oblečení, které momentálně nosíte na sobě.  

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

- Před prvním použitím zařízení odstraňte veškerý obalový materiál. 

- Při prvním použití se může vytvořit malé množství kouře a zápachu. Velmi rychle zmizí. Pokud jde o funkci 

napařování, při prvním použití ji nezkoušejte na látce, v napařovací komoře mohou být nečistoty, které mohou 

potřísnit oblečení. 

- Před plněním nebo vypouštěním nádržky na vodu odpojte zařízení od napájení. 

- Naplňte nádržku na vodu až po značku MAX. 

- Připojte zařízení ke zdroji napájení a ujistěte se, že je nádrž správně uzavřena. 

- Blikající indikátor bliká, což znamená, že se zařízení zahřívá. Jakmile indikátor přestane blikat, zařízení je 

připraveno k použití. 

- Pověste vybrané oblečení, který chcete vyžehlit, na ramínko.  

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění páry a přidržujte oděv rukou a přitom provádějte svislé pohyby podél oděvu. - 

Pokud nechcete, abyste během žehlení museli neustále mačkat tlačítko uvolnění páry, stiskněte tlačítko trvalého 

uvolnění páry. 

- PLNĚNÍ NÁDRŽE 

-Toto zařízení může používat čistou vodu z vodovodu, jejíž tvrdost je vyšší než 17 dh. Použití destilované nebo 

demineralizované vody může prodloužit životnost zařízení. 

- Kapacita nádržky na vodu je přibližně 280 ml; snadno se ovládá, protože samotná nádrž je průhledná. - Níže 

uvedené typy vody nelze s touto žehličkou používat kvůli organickým zbytkům nebo minerálním prvkům, které 

může obsahovat, což může způsobit potřísnění, nažloutlou barvu nebo drasticky zkrátit životnost zařízení. 

- Nepoužívejte vodu ze sušiček, voňavou nebo měkkou vodu, vodu z ledničky, baterie nebo klimatizace, 

destilovanou vodu nebo dešťovou vodu. 

 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení. 

- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. 

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše 

očistěte povrch vlhkým hadříkem. 

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. 

  - Po vychladnutí uložte zařízení na suchém místě 



TECHNICKÁ DATA 

220-240V ~ 50/60Hz 1500W 

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 

2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě. 

 

 

RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Obal 

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. 

Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru 

odpadu, které jsou vhodné pro každý typ odpadu. 

 

 Elektrické a elektronické výrobky 

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte 

jej předat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického 

odpadu (WEEE). 

Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 

 


