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Návod k použití



K tomuto návodu
Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte
 bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno 
v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu: 

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým zraněním a ohrožením
života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před nebezpečím zranění elektrickým proudem. 

Takto jsou označeny doplňující informace.

2

Obsah

Vážení zákazníci,

s Vaším novým parním kartáčem můžete rychle a prakticky vyhladit 
pomačkané textilie a odstranit z nich nevzhledné záhyby. Můžete s jeho
pomocí také snadno vyhlazovat čalounění a záclony. 

Věříme, že Vám bude tento nový parní kartáč dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti. 

2      K tomuto návodu

3      Bezpečnostní pokyny

5      Technické parametry

6      Přehled (rozsah dodávky)

6      Příprava parního kartáče k
použití

7      Použití
7       Před prvním použitím
8       Vyhlazování oblečení pomocí

hlavy kartáče
8       Odstraňování chloupků pomocí

kartáčku na odstraňování
chloupků

9       Čalounění, záclony a závěsy
9       Žehlení s napařováním

9      Po použití
9       Čištění 
9       Skladování

9      Likvidace



3

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Parní kartáč je koncipován pro napařování a vyhlazování•

běžných textilií. 
Parní kartáč je určen výhradně k používání s vodní párou.•

Používání bez vody je nepřípustné. 
Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prosto-•

rách. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou
vlhkostí vzduchu. 
Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný•

pro komerční účely. 
NEBEZPEČÍ pro děti a osoby 
s omezenou schopností ovládání  přístrojů

Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s •

... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními 
   schopnostmi nebo 
... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, 
   jen tehdy, pokud 
... jsou pod dohledem nebo 
... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně 
   manipuluje a 
... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí 
   nebezpečí. 
Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. 

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Parní kartáč a jeho síťový
kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí
 nachá zet mimo dosah dětí mladších 8 let.
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám•

nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl
na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud zjistíte nějaká po -
škození síťového kabelu, síťové zástrčky, krytu napařova-
cího kartáče nebo jiných částí, nesmíte napařovací kartáč
dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťo-•

vého kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy
přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět jen v od -
borném servisu nebo v servisním centru. V důsledku neod-
borných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. 
Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ... •

... než budete do přístroje nalévat vodu nebo ji z něj 
   budete vylévat, 
... než budete na přístroj nasazovat hlavu kartáče nebo  
   kartáček na odstraňování chloupků, nebo je z něj budete 
   opět odnímat, 
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... když nebudete přístroj používat, 

... pokud dojde během používání k poruše, 

... po použití a 

... než začnete přístroj čistit. Síťovou zástrčku vytáhněte 
ze zásuvky i tehdy, když napařování přerušíte jen na chvíli. 
Tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
Přístroj připojujte pouze do zásuvky s ochrannými kon-•

takty instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí od -
povídá technickým parametrům přístroje. 
Parní kartáč se smí plnit vodou, ale nikdy se nesmí do vody•

ani jiných tekutin ponořovat, protože jinak hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Ani žádná část příslušenství
(hlava kartáče / kartáček na odstraňování chloupků, ná -
držka na vodu, síťový kabel) se nesmí ponořovat do vody. 
Pokud by při naplňování vody do nádržky voda přetekla,•

nádržku na vodu důkladně osušte, než ji nasadíte a přístroj
připojíte do elektrické sítě.
Nesměrujte páru na elektrické přístroje. •

Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Zajistěte,•

aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi parní -
ho kartáče, jinými zdroji tepla a ostrými hranami.
Nenavíjejte síťový kabel na přístroj.•

Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní•

mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakop-
nout. 
Pokud bude nutno použít prodlužovací kabel, musí od -•

povídat „Technickým parametrům“. Při nákupu prodlu -
žovacího kabelu si nechte poradit ve specializované
 prodejně. 

VÝSTRAHA před opařením, popálením a požárem

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený •

v zásuvce nebo je ještě horký. 
Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s horkými částmi•

parního kartáče nebo vystupující párou vede k popálení,
resp. opaření. 
V žádném případě nenapařujte textilie na těle! Při napařo-•

vání také nepokládejte ruku pod textilie, abyste je podložili.
Nikdy nesměřujte horký parní kartáč na osoby nebo zví-•

řata, zejména když je stisknuté tlačítko vypouštění páry.
Neotáčejte nikdy horký parní kartáč vzhůru nohama,•

 protože jinak hrozí nebezpečí vytečení horké vody. 
Než začnete přístroj čistit, nalévat do něj vodu, nasazovat•

na něj hlavu kartáče nebo kartáček na odstraňování
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chloupků, nebo je z něj budete opět odnímat, nechte jej
vždy vychladnout.
Používejte parní kartáč vždy na stabilním povrchu a pouze•

na takový povrch jej i pokládejte. 
Odkládejte přístroj vždy ve svislé poloze. Dbejte na to, aby
se žehlicí plocha nedotýkala povrchů citlivých na teplo. 
Před použitím přístroje se ujistěte, že parní trysky nejsou•

ucpané. 
POZOR na věcné škody 

Nikdy neuvádějte přístroj do provozu s prázdnou nádržkou•

na vodu. Před použitím zkontrolujte stav vody a kontrolujte
jej pravidelně i během používání.
Po použití vždy nádržku na vodu vyprázdněte.•

Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Polyakryl,•

 směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se
nesmí napařovat, resp. žehlit. 
K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní•

čisticí prostředky.
Přístroj není možné odvápňovat. Proto doplňujte do přístroje•

výhradně destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
Neplňte do něj ocet ani žádné odvápňovací prostředky.

Technické parametry
Model:                                  4167

376 922

Síťové napětí:                      220–240 V ~ 50/60 Hz 

Třída ochrany:                     I  

Výkon:                                  1200 W

Objem
nádržky na vodu:                cca 260 ml

Parní výkon:                        25 g/min

Výrobce:                              De´Longhi Appliances s.r.l 
(Ariete – Divisione Commerciale)
50013 Campi Bisenzio (FI)
Via San Quirico, 300
Italy

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.
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Příprava parního kartáče k použití

Zcela odviňte síťový kabel.1.

Naplňte nádržku na vodu: 2.

Do nádržky na vodu v žádném případě nelijte
vodu s přísadami, jako je např. škrob nebo

parfém! Abyste zabránili tvorbě vápenných usazenin,
používejte pouze destilovanou nebo demineralizovanou
vodu, kterou můžete zakoupit v obchodě. 

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

• Před doléváním vody vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Pokud by při naplňování vody do nádržky voda přetekla, nádržku 
na vodu důkladně osušte. Až potom ji nasaďte a přístroj připojte 
do elektrické sítě.
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Odejměte / nasaďte hlavu kartáče (kartáček na odstraňování chloupků): 3.

Click !

Click !

Click !

Použití

Před prvním použitím
Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však
normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

Při výrobě parního kartáče mohly na žehlicí ploše případně zůstat nějaké zbytky 
z výroby. Proto Vám doporučujeme, abyste před prvním použitím Vašeho nového
parního kartáče na prádle nebo oblečení nejdřív vyžehlili starou bavlněnou utěrku
a odstranili tak z parního kartáče zbytky leštidla. 

Odejměte hlavu kartáče. 1.

Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.2.

Stiskněte vypínač . 3.

Kontrolka bliká, dokud se přístroj nahřívá. Jakmile bude
kontrolka svítit nepřerušovaně, dosáhl přístroj provozní
 teploty. 

        Pokud po dobu přibližně 8 minut nestisknete tlačítko parního rázu, přejde přístroj 
do pohotovostního režimu a kontrolka zase začne blikat. Přístroj pak opět
aktivujete stisknutím tlačítka pro páru.

Stiskněte opakovaně tlačítko parního rázu tolikrát, dokud nezačne vystupovat4.
pára. 

VÝSTRAHA před popálením/opařením

Než budete do nádržky doplňovat vodu nebo odnímat či nasazovat 
hlavu kartáče/kartáček na odstraňování chloupků, nechte přístroj
vychladnout.

VÝSTRAHA před nebezpečím požáru
Odkládejte přístroj vždy ve svislé poloze. 
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Do generátoru páry se musí nejdřív napumpovat voda, takže na začátku
nevystupuje žádná pára. 

       Přejíždějte parním kartáčem přes bavlněnou utěrku. Přitom opakovaně tisk-
něte tlačítko parního rázu, dokud se nádržka na vodu zcela nevyprázdní. 

Pokud chcete, aby pára vystupovala nepřerušovaně,m

můžete tlačítko parního rázu také zaaretovat.

Když je nádržka na vodu prázdná, vypněte přístroj stisknutím vypínače .5.

Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky. 6.

Parní kartáč je připraven k použití.

Vyhlazování oblečení pomocí hlavy kartáče

Připravte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „Příprava parního kartáčem

k použití“.

• Přístroj nejdřív vyzkoušejte na skrytém místě látky.

• U choulostivých materiálů jako např. vlna, směsi vlny, manšestr, 
samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti. 

       • Pokud chcete, aby z parního kartáče vystupovala pára lépe, 
můžete parní kartáč používat také bez nasazené hlavy kartáče. 

Zavěste kus oděvu na ramínko. Kalhoty zavěste za konce nohavic. 1.

Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a stiskněte vypínač . 2.
Počkejte, dokud kontrolka nebude svítit nepřerušovaně.

Volnou rukou látku vypněte. Přístroj položte3.
na pomačkané místo a jemně přitlačte.
 Stiskněte krátce tlačítko parního rázu a pak
jej pusťte. 

Pohybujte přístrojem po kusu oděvu shora
dolů a vyhlazujte jej pomocí nasazené hlavy
kartáče. Přitom opakovaně tiskněte tlačítko
parního rázu. Pro delší použití můžete tla-
čítko parního rázu také zaaretovat.

Stisknutím tlačítka parního rázu se voda čerpá do nahřívacího systému 
a vystupuje jako parní ráz z trysek. Pára vniká hluboko do tkaniny. 

Když je nádržka na vodu prázdná, vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. m

Před dalším zapnutím přístroje nádržku na vodu doplňte. 

Když je oděv dostatečně vyhlazený, vypněte přístroj stisknutím vypínače . 4.

Než přístroj uklidíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte jej5.
vychladnout. V případě potřeby nejdřív vyprázdněte nádržku na vodu.

Nechte oděv uschnout na ramínku. 6.

Odstraňování chloupků pomocí kartáčku na odstraňování chloupků

Vyměňte hlavu kartáče za kartáček na odstraňování chloupků m

(viz kapitola „Příprava parního kartáče k použití“).

Jinak postupujte podle popisu v odstavci „Vyhlazování oblečení pomocí m

hlavy kartáče“.
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K odstranění žmolků nebo vlasů přejíždějtem

zachycovačem vláken po textilii zleva
doprava. 

Čalounění, záclony a závěsy

Záclony a závěsy se ošetřují — stejně jako oblečení — zavěšené a není potřeba 
je sundávat. Ostatní textilie, jako například ubrusy, pověste přes vhodnou tyč.
Vždy nejdřív proveďte test na skrytém místě. 

Žehlení s napařováním

Funkce žehlení s napařováním je vhodná pro všechny textilie, které jsou označeny
3 puntíky (•••).

Odejměte hlavu kartáče. 1.

Položte textilii na žehlicí prkno. Parní kartáč lze používat ve svislé 2.
i ve  vodorovné poloze.

Jinak postupujte podle popisu v odstavci „Vyhlazování oblečení pomocí 3.
hlavy kartáče“.

Po použití

Čištění 

Přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 1.
Nechte přístroj úplně vychladnout.2.
Vyprázdněte nádržku na vodu.3.
Podle potřeby občas otřete kryt hadříkem lehce navlhčeným vodou. 4.
K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
Z hlavy kartáče odstraňte chloupky a jiné zbytky. K vyčištění zachycovače5.
vláken jím kartáčujte starý ručník zprava doleva. 

Skladování

Skladujte parní kartáč pokud možno ve svislé poloze tak, aby byl chráněným

před  prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Likvidace
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky 
a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně 
s domovním odpadem! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných 
místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy. 

POZOR na věcné škody

• Skladujte parní kartáč tak, aby neležel na štětinách hlavy kartáče. 

• Abyste předešli poškození síťového kabelu, neovíjejte kabel kolem
 přístroje.
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