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VARNOSTNA NAVODILA 
Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih 
hranite na varnem mestu. 

• Aparata nikoli, niti za nekaj trenutkov, ne puščajte brez 
nadzora, medtem ko je priključen na električno omrežje, zlasti 

ob prisotnosti otrok. 

• Aparat vedno izključite iz električnega napajanja: pred 
polnjenjem, izpiranjem rezervoarja za vodo ter pred čiščenjem 

po vsaki uporabi. 

• Zaradi emisij pare je treba biti pri uporabi aparata previden. 

• Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb 
(vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali 
duševnimi sposobnostmi ali oseb, ki nimajo ustreznega 
znanja ali izkušenj, razen če oseba, odgovorna za 

njihovo varnost, zagotovi nadzor ali ustrezna navodila, 
ki se nanašajo na uporabo aparata, pred dejansko 

uporabo. 

• To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter 
osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj 
in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe, če so 
prejeli vsa navodila za varno uporabo naprave in če 

razumejo nevarnosti, povezane z uporabo te naprave. 

• Otroci morajo biti vedno pod nadzorom, da se ne bi igrali z 
napravo. 

• Otroci naj ne izvajajo čiščenja in vzdrževanja naprave brez 

nadzora. 

• Aparata ne smete uporabljati, če je padel na tla, če kaže 



 

 

znake poškodb, pušča ali ne deluje pravilno. Aparata 

nikoli ne razstavljajte. Da se izognete morebitnim 
nevarnostim, naj ga pregledajo v pooblaščenem 

servisnem centru. 

POMEMBNA PRIPOROČILA 
8 



 

 

 

• Ta izdelek je bil zasnovan le za domačo uporabo v notranjih prostorih. V 

primeru komercialne rabe, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil za 

uporabo proizvajalec ne prevzema odgovornosti, garancija pa ne velja. 
• To je aparat, ki mora biti postavljen na tleh. Med uporabo ga nikoli ne nosite. 

• Ta aparat je zasnovan tako, da deluje le na izmenični tok. Pred prvo uporabo 

preverite, ali je napetost omrežja skladna z napetostjo, navedeno na ploščici s 

podatki na vašem aparatu. 
• Kakršna koli napačna priključitev bo izničila garancijo. 

• Napravo vedno vključite v ozemljeno vtičnico. 

• Če ste aparat kupili v drugi državi, kot ga boste uporabljali, naj ga zaradi 

različnih standardov pregledajo na pooblaščenem servisu. 
• Cev in šoba morata biti vedno nad rezervoarjem z vodo. 

• Za vašo varnost je aparat skladen z veljavnimi standardi in predpisi (direktive o 

nizki napetosti, elektromagnetni združljivosti in direktive o okolju). 

•  Površine, ki so označene s tem znakom ali so blizu tega znaka, so med 

uporabo aparata zelo vroče. Teh površin se ne dotikajte, dokler se aparat ne 

ohladi. 
• Da bi zmanjšali tveganje za stik z vročo vodo ali izhajajočo paro iz odprtin za 

izhajanje pare, pred vsako uporabo preverite napravo, tako da jo držite stran 

od telesa in da naprava ob tem deluje. 

• Likajte le navzgor in navzdol z navpičnimi premiki. Glave za paro nikoli ne 

uporabljajte v vodoravnem  položaju ali je nagibajte nazaj, saj lahko to privede 

do izpusta vroče vode. 

• Da zmanjšate tveganje električnega udara, aparata ali glave za paro nikoli ne 

potapljajte v vodo ali drugo tekočino. 

• Naprava mora biti pred vključitvijo v električno vtičnico ali izključitvijo iz vtičnice 

vedno IZKLOPLJENA. Kabla nikoli ne vlecite, da bi aparat izključili iz električne 

vtičnice. Namesto tega primite vtič in ga potegnite. 

• Kabel naj se ne dotika vročih površin. Po vsaki uporabi aparat odklopite in 

pustite, da se pred shranjevanjem popolnoma ohladi. Pri shranjevanju kabel 

ohlapno ovijte okoli aparata. 

• Aparata ali njegovega kabla nikoli ne postavljajte blizu površin oziroma ne 

dovolite stika s površinami, ki oddajajo toploto ali imajo ostre robove. 

• Med delovanjem aparata nikoli ne nameščajte cevi. Če med uporabo aparata 

odstranite priključek za cev, lahko pride do opeklin. 
• Enote ne poskušajte obesiti s pomočjo cevi. 

• Uporaba dodatnih priključkov, razen tistih, ki jih proizvaja Tefal, ni priporočljiva 

in lahko povzroči požar, električni udar ali telesno poškodbo. 
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• Pri zamenjavi dodatkov ali priključkov bodite previdni, saj lahko zaradi 

kondenzacije vsebujejo vročo vodo. Da se izognete stiku z vročo vodo, 

poskrbite, da so priključki ohlajeni. 

• Dotikanje vročih delov, vroče vode ali pare lahko povzroči opekline. Pri 

praznjenju aparata za paro bodite previdni. V rezervoarju ali notranjosti 

aparata je lahko vroča voda iz notranjosti aparata. 
• Pare ne usmerjajte v ljudi in živali, prav tako pa oblačil ne likajte, medtem ko jih nosite. 

• Cevi za paro ne režite oziroma je ne poskušajte podaljšati. 

• Če uporabljate podaljšek, se prepričajte, da je nastavljen na pravilno jakost 

toka, ki jo zahteva ozemljena vtičnica, in da je popolnoma odvit. 

• Pred uporabo napajalni kabel popolnoma odvijte ter aparat in napajalni kabel 

pred priključitvijo na električno omrežje preglejte za znake obrabe ali poškodbe. 

• Kakršen koli poseg uporabnika, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja, mora 

izvesti pooblaščeni servis. 
• V katero koli odprtino ali cev nikoli ne odvrzite ali vstavite kakršnega koli predmeta. 

• Rokavico uporabljajte le s parnim likalnikom za oblačila (*odvisno od modela). 

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli nepravilno 

uporabo. 

• Iz notranjosti in zunanjosti aparata odstranite vso embalažo, nalepke in 

dodatke. 

• Aparat in napajalni kabel pred priključitvijo na električno omrežje preglejte za 

znake obrabe ali poškodbe. 

• Aparata ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je poškodovan oziroma če je 

poškodovan napajalni kabel ali vtič. Te dele morajo iz varnostnih razlogov 

zamenjati v pooblaščenem servisnem centru. 

• Kakršen koli poseg uporabnika, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja, mora 

izvesti pooblaščeni servis. 
• Enota je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih. 

• Pred uporabo napajalni kabel popolnoma odvijte ter aparat in napajalni kabel 

pred priključitvijo na električno omrežje preglejte za znake obrabe ali poškodbe. 

 

VARSTVO OKOLJA JE NA PRVEM MESTU! 

 Vaš aparat vsebuje številne materiale, ki so primerni za ponovno uporabo ali 

recikliranje. 

 Prosimo, odnesite ga v center za reciklažo, kjer bo ustrezno predelan. 
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1. Glava za paro 

2. Vgrajeni obešalnik 

3. Sponke za hlače* 

4. Kavelj za glavo za paro 

5. Držalo za obešalnik 

6. Vijak za pritrditev obešalnika 

7. Sponke za zaklepanje palice 

8. Zložljiva palica 

9. Cev za paro 

10. Kavelj za električni kabel 

11. Električni kabel 

12. Ročaj za prenašanje 

13. Ročaj rezervoarja za vodo 

14. Odstranljiv rezervoar za 

vodo 

15. Nadzorna plošča 

16. Noga za stabilnost aparata 

(2×) 

17. Vijak za pritrditev palice 

18. Gumb za odklepanje podnožja 

19. Stikalo za VKLOP/IZKLOP 

20. Aparat 

21. Pokrovček sistema proti kalcifikaciji 

22. Podnožje 

23. Navpična podpora za sistem »pritisnite & likajte«* 

24. Torba za sistem »pritisnite & likajte«* 

25. Ročaj za zaklepanje za sistem »pritisnite & likajte«* 

26. Kavelj za zaklepanje za sistem »pritisnite & likajte«* 

27. Rokavica* 

28. Krtača za tkanino* 

29. Gobica za odstranjevanje kosmov* 

30. Nastavek za glajenje* 

31. Različne nastavitve pare* 

32. Indikator kalcifikacije* 

33. Indikator praznega rezervoarja* 

34. Indikator pripravljene pare/indikator samodejnega 

izklopa 

35. Gumb za različne nastavitve pare* 

36. Indikator nivoja pare* 

 

 

1 • Sklop parnega likalnika za oblačila 
Sklop palice 
1. Vlecite in obračajte nogi za stabilnost aparata, dokler ne slišite klika. (Slika 1) 
2. Odvijte vijak za pritrditev palice na podnožju palice. 
3. Palico držite tako, da je kavelj za električni kabel zadaj. Preverite, ali sta sponki za palico 

odklenjeni. (Slika 3) 
4. Palico vstavite v podnožje tako, da jo potiskate navzdol, dokler niso luknje v palici in podnožje na istem 

nivoju, da lahko ponovno namestite vijak. Če luknje niso poravnane, preverite, ali so sponke za palico 
resnično dobro odklenjene. (Slika 4) 

5. Ponovno do konca privijte vijak za pritrditev palice, tako da je palica trdno pritrjena na podnožje. 
6. Palico nastavite na največjo dolžino tako, da jo potegnete navzgor. Prepričajte se, da so trije segmenti 

palice popolnoma raztegnjeni, nato zaklenite sponki. (Slika 6) 

Sklop vgrajenega obešalnika 
1. Na dnu obešalnika odvijte vijak, s katerim je pritrjen obešalnik. 
2. Obešalnik držite tako, da je držalo za obešalnik na isti strani kot nadzorna plošča aparata. 

PRED UPORABO 

OPIS 

SL 



 

 

3. Obešalnik navpično vstavite na vrhu palice. Luknje na dnu obešalnika in luknje v 
palici morajo biti na istem nivoju. (Slika 5) 

4. Ponovno namestite vijak in ga do konca privijte, da bo obešalnik trdno pritrjen na 
palico. 

5. Na vrh vgrajenega obešalnika namestite glavo za paro. 

* Odvisno od modela.
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2 • Polnjenje rezervoarja za vodo 

• Zagotovite, da parni likalnik ni vključen v električno vtičnico. Rezervoar za vodo odstranite s 
podnožja aparata tako, da ročaj potegnete navzgor. (Slika 7) Odvijte pokrov rezervoarja in 
napolnite rezervoar. (Slika 8) 

• Parni likalnik lahko uporabljate le z VODO IZ PIPE. Če je voda na vašem območju trda, vam 
priporočamo, da zmešate polovico vode iz pipe in polovico destilirane vode, ki zmanjša trdoto. 

• Potem ko pokrov rezervoarja privijete nazaj, rezervoar obrnite navzdol in ga držite za ročaj. 
Preverite, da pokrov rezervoarja ne pušča. 

• Rezervoar za vodo navpično namestite na aparat. (Slika 9) 
 

 

 

1 • Nameščanje 

 
• Parni likalnik uporabljajte le na tleh, kjer ni materialov, ki bi lahko ovirali podnožje parnega 

likalnika (ravna in vodoravna površina). Ne ovirajte odprtin na spodnjem delu aparata. Naprave ne 
smete uporabljati na zelo debelih preprogah. 

• Odstranite trak VelcroTM in popolnoma odvijte električni kabel. 
• Vključite ga v električno vtičnico. (Slika 10) 

• Aparat vključite s pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP na zgornjem delu aparata. (Slika 11) 
Indikator pripravljenosti pare bo utripal približno 45 sekund, nato bo lučka svetila: vaš aparat 
je pripravljen za uporabo z najvišjim izhodom pare. (Sliki 12 in 13) 

• Aparat bo začel proizvajati paro čez približno 30 sekund. 

2 • Uporaba aparata 
• Oblačila obesite na vgrajeni obešalnik ali na ločen obešalnik, ki ga lahko obesite na držalo 

za obešalnik. 
• Za likanje hlač vam priporočamo, da prav tako uporabite podporo s sponkami*. 
• Primite glavo za paro tako, da bodo odprtine za izhajanje pare obrnjene stran od vas. 
• Začnite likati, tako da rahlo krtačite material in pri tem sledite strukturi tkanine. 
• Začnite na zgornjem delu oblačila in se postopoma pomikajte navzdol. 
• Glava za paro naj bo vedno v navpičnem položaju. 

• Kadar glave za paro ne uporabljate, jo vedno v navpičnem položaju obesite na kavelj za glavo za paro. 
*Odvisno od modela. 

Med uporabo lahko postane prilagodljiva cev na koncu glave za paro izjemno vroča. 
To je popolnoma normalno. Bodite previdni in se izognite predolgemu stiku s cevjo.  

Opozorilo: Oblačil med nošenjem nikoli ne likajte. 

POMEMBNO: Vaš izdelek je narejen za delovanje z neobdelano vodo iz pipe. Če je vaša voda zelo 
trda (posvetujte se s pristojnim organom za vodne vire), je mogoče neobdelano vodo iz pipe mešati 
s kupljeno destilirano vodo v razmerju 50 % neobdelane vode iz pipe in 50 % destilirane vode. 
Toplota povzroči koncentracijo elementov v vodi med izhlapevanjem. Spodaj naštete vrste vode 
lahko vsebujejo organske odpadke, mineralne ali kemijske elemente, ki lahko povzročijo pljuvanje, 
rjave madeže ali prehitro obrabo aparata: voda iz sušilnikov perila, odišavljena ali zmehčana voda, 
voda iz hladilnikov, baterij, klimatskih naprav, deževnica, prekuhana, filtrirana ali ustekleničena 
voda. Teh vrst vode ne smete uporabljati. Uporabite le kupljeno destilirano vodo, kot smo vam 
svetovali zgoraj.  

UPORABA 
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Vedno pazite, da se ne dotaknete vroče pare. 



 

 

 

• Med uporabo lahko cev oddaja grgrajoč zvok. To je normalen pojav zaradi 
kondenzacije. Če aparat začne grgrati, za nekaj trenutkov položite glavo za paro 
na njen nosilec in tako usmerite kondenzat nazaj v aparat. 

• Med uporabo se lahko na zložljivi palici pojavijo vodne kapljice. To je prav tako 
normalen pojav zaradi kondenzacije. 

  
Nastavitve pare* 
Vaš aparat je opremljen z 2‒5 nastavitvami pare, ki jih lahko nastavite glede na tkanino, ki jo 
likate, od občutljivih do debelejših tkanin. 
• Modeli z dvema nastavitvama: Nastavitev izberete z zaporednim pritiskanjem na 

gumb za nastavitev pare na nadzorni plošči aparata. 
 

 BARVA LUČKE IZHOD PARE 
 

 oranžna majhen 
 

 zelena največji 

• Modeli s tremi nastavitvami: Nastavitev izberete s pritiskanjem na enega izmed 
gumbov na nadzorni plošči aparata. 

• Modeli s štirimi ali petimi nastavitvami na ročaju za paro: Nastavitev izberete z 
zaporednim pritiskanjem na gumb za nastavitve »SET«, ki se nahaja na ročaju za paro. 
Svetlobni indikatorji bodo prikazali izbrani nivo pare. 

Detektor praznega rezervoarja* 
Aparat je opremljen z detektorjem praznega rezervoarja. Kadar je rezervoar za vodo 
prazen, svetlobni indikator na nadzorni plošči aparata utripa in vas opozori, da morate 
napolniti rezervoar. Izklopite aparat in napolnite rezervoar. 

Elektronski samodejni izklop* 
Vaš aparat je opremljen s sistemom samodejnega izklopa, ki preklopi aparat v stanje 
mirovanja, potem ko je rezervoar za vodo prazen več kot 10 minut. 
• Indikator samodejnega izklopa (Auto off) na nadzorni plošči počasi utripa in nakazuje, 

da je aparat v stanju mirovanja. 
• Za ponovno aktivacijo aparata napolnite rezervoar za vodo in izberite želeni nivo pare na 

 
 

SL 

Nasveti za boljše rezultate dela z vašim parnim likalnikom za oblačila 
• Priporočamo vam, da pred likanjem preverite etiketo za vzdrževanje na oblačilih. Prav tako 

vam priporočamo, da oblačila in vpliv na oblačila testirate na nevpadljivem območju, kot je 
notranji šiv. 

• Zapnite ovratnike srajc, da preprečite njihovo drsenje z obešalnika med likanjem (slika 14). 
• Krtačo parnega likalnika nežno pritisnite ob tkanino, medtem pa izvajajte počasne premike. 
• Izognite se neposrednemu stiku med glavo za paro in svilo ali žametom. 
• Nekatera oblačila je lažje likati na notranji strani. 
• Težke tkanine je treba likati dlje časa. 
• Če glavo za paro uporabljate blizu tal, redno dvigujte cev, da se izognete nastanku 

kondenzata. Grgrajoč zvok se lahko pojavi, če je prilagodljiva cev stisnjena. 
• Če aparat ne proizvede pare, če slišite grgrajoč zvok ali če skozi luknje glave za paro 

kaplja voda, cev za paro občasno dvignite, da odstranite kondenzat v cevi. 



 

 

* Odvisno od modela. 
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nadzorni plošči aparata ali ročaju za paro (odvisno od modela). 
 

 

 
 

 

1 • Navpična podpora za sistem »pritisnite & likajte«* 

 
Sestavljanje: 
• Iz vrečke odstranite navpično podporo za sistem »pritisnite & likajte«. (Slika 19) 
• Prepričajte se, da je navpična palica popolnoma raztegnjena. 

• Navpično podporo za sistem »pritisnite & likajte« držite tako, da je ročaj obrnjen navzdol in da je 
logotip »Press & Steam« spredaj. 

• Zgornji del vstavite v vgrajeni obešalnik, nato ga na rahlo potegnite navzdol, da boste lahko ročaj na navpični 

podpori pritrdili na kavelj na palici. (Sliki 20 in 21) 
• Navpična podpora za sistem »pritisnite & likajte« med likanjem pomaga ohranjati oblačila na mestu. 

• Pri likanju srajce začnite z likanjem rokavov. Primite en rokav in ga prekrižajte preko oblačila s pomočjo 

navpične podpore za sistem »pritisnite & likajte«. 

2 • Krtača za tkanino* 
Krtača za tkanino odpre tkanje materiala 
za boljše prodiranje pare. 

• Krtačo za tkanino pritrdite na glavo za paro 
tako, da spodnji del krtače poravnate s 

spodnjim delom glave za paro. Nežno 

potisnite zgornji del krtače na glavo za paro, 
da se zaskoči. (Slika 22) 

• Območje za likanje nežno skrtačite in pri tem 

sledite strukturi tkanine. (Slika 23)  
• Krtačo za tkanino odstranite, ko je aparat izključen iz električnega napajanja in popolnoma 

ohlajen. Krtačo odstranite s pritiskom na jeziček za sprostitev na zgornjem delu krtače, 

medtem ko jo povlečete naprej. 

3 • Gobica za odstranjevanje kosmov* 

Gobica odstranjuje lase, kosme in živalsko dlako za 

Sistem »pritisnite & likajte«, nastavljen v obešalniku, zagotavlja navpično podporo med 
likanjem za enostavnejše in učinkovitejše odstranjevanje gub. 

Pred uporabo dodatkov preverite priporočila proizvajalca. 

Priporočljivo je tudi, da izvedete preskus na delu tkanine, ki ni viden. 

 

Pred nameščanjem dodatkov se prepričajte, da je enota izključena iz električnega omrežja in  

popolnoma ohlajena. 

DODATKI 

Gobica za odstranjevanje kosmov je ločen dodatek, ki ga ni 
mogoče pritrditi na glavo za paro. Gobico uporabljajte 
neodvisno od likalnika. 
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profesionalni videz.* Odvisno od modela. 



 

 

 

• Z gobico počasi skrtačite oblačilo in pri tem sledite strukturi tkanine. (Slika 25) 
• Gobico je mogoče očistiti s krtačenjem v nasprotno smer. Priporočamo vam, da gobico 

očistite na stari krpi, ki jo lahko zavržete. 
• Za popolne rezultate vam priporočamo, da gobico uporabite pred likanjem oblačil. 

4 • Nastavek za glajenje* 
• Odstranite krtačo za tkanino. Kavelj dodatka 

popolnoma potisnite v režo na spodnjem delu 
glave za paro. (Slika 26) 

• Pritisnite na ročaj, da boste odprli 
nastavek za glajenje. 

• Oblačilo namestite med nastavek za 
glajenje in glavo za paro. 

• Sprostite ročaj. 
• Začnite na zgornjem delu oblačila in nastavek za 

glajenje pomikajte navzdol. (Slika 27) 
• Ko je enota izključena iz električnega napajanja in popolnoma ohlajena, odstranite 

nastavek za glajenje tako, da ga potisnete z glave za paro. 

5 • Rokavica* 
• Rokavica med uporabo ščiti vašo prosto roko pred paro. 
• Rokavico si nadenite na roko, s katero držite ali premikate oblačilo. (Slika 

24) 

 

 

 

 

• Izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop. (Slika 28) 
• Svetlobni indikator na nadzorni plošči bo nehal svetiti in potem lahko izklopite aparat 

iz električnega napajanja. (Slika 29) 

• Glavo za paro v navpičnem položaju obesite na kavelj za glavo za paro. 
• Pred vsakim shranjevanjem izpraznite in izperite rezervoar za vodo, da boste 

odstranili morebitne delce vodnega kamna. (Slika 30) 
• Na rahlo zvijte električni kabel in ga zvežite s trakom Velcro™, nato ga obesite na kavelj 

za kabel na palici. (Slika 32) 

1 • Premikanje 
• Nogi za stabilnost aparata potisnite nazaj, da se zaskočita v podnožje aparata. (Slika 31) 
• Aparat lahko premikate tako, da ga dvignete za zložljivo palico ali za ročaj. 

Rokavico lahko uporabljate le s tem parnim likalnikom za oblačila 
in za noben drug namen. Rokavice ne perite in ne likajte. 

Opozorilo: Dodatka za sistem »pritisnite & likajte« pred shranjevanjem nikoli ne 
odstranite, če se še ni popolnoma posušil. Navpično podporo za sistem »pritisnite & 
likajte« pred shranjevanjem vedno zvijte. Podpore ne zmečkajte. 

Opozorilo: Glave za paro se ne dotikajte, dokler se popolnoma ne ohladi.  
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2 • Vzdrževanje in čiščenje 

  
Čiščenje 
• Glavno enoto očistite z vlažno krpo. 
• Tkanino sistema »pritisnite & likajte« očistite z vlažno krpo ali neabrazivno gobico. 

Ne uporabljajte čistil, kot so mila ali detergenti. 

Enostavno odstranjevanje vodnega kamna 

• Za ohranjanje najboljših rezultatov morate odstranjevati vodni kamen. Čas med 
odstranjevanji vodnega kamna je odvisen od uporabe aparata. Aparat morate 
očistiti vodnega kamna vsaj enkrat letno ali po tridesetih urah uporabe. 

• Za modele z indikatorjem kalcifikacije*: 
‒ Da bi podaljšali življenjsko dobo vašega aparata in preprečili nabiranje vodnega 
kamna, smo aparat opremili z oranžno lučko za kalcifikacijo, ki utripa na nadzorni 
plošči, ko morate aparat izprazniti. 

‒ Če oranžna lučka za kalcifikacijo utripa, lahko nadaljujete z likanjem, vendar ne 
pozabite izprati grelnika vode pred ponovno uporabo. 

• Za odstranjevanje vodnega kamna sledite naslednjim korakom: 
‒ Poskrbite, da se naprava popolnoma ohladi (vsaj dve uri). 
‒ Aparat ločite od podnožja z gumbom za odklepanje podnožja. 
‒ S kavlja za glavo za paro odstranite glavo za paro. Prav tako s kavlja za električni 
kabel odstranite električni kabel. 

‒ Odstranite rezervoar za vodo (slika 33). 
‒ Aparat namestite na raven rob umivalnika. 
‒ Natočite pol litra sveže vode neposredno v dovod za vodo na aparatu tako, da bo 
voda napolnila grelnik za vodo (slika 34). Bodite pozorni na izlivanje. 

‒ Odvijte pokrovček sistema proti kalcifikaciji tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urnega 
kazalca (slika 35). 

‒ Aparat držite nagnjen in z rahlimi gibi pomagajte delcem vodnega kamna, da 
skupaj z vodo odtečejo (slika 36). 

‒ Vstavite pokrovček sistema proti kalcifikaciji in ga ponovno privijte. 
‒ Zgornji postopek ponovite tolikokrat, kot je potrebno, da odstranite vse delce vodnega kamna. 
‒ Pri modelih z indikatorjem kalcifikacije ob naslednji uporabi parnega likalnika za 
oblačila pritisnite na gumb proti kalcifikaciji na nadzorni plošči in ga držite 5 
sekund, da izklopite indikator. 

SVARILO: 

                             * Odvisno od modela 

Ne uporabljajte preparatov za odstranjevanje vodnega kamna (kis, industrijski 
izdelki za odstranjevanje vodnega kamna itd.) pri izpiranju aparata, saj ga lahko 
poškodujejo. 
Preden aparat izpraznite, naj se vedno ohlaja dve uri, da se boste izognili opeklinam. 

Aparata ne poskušajte dvigati ali premikati z vgrajenim obešalnikom. Pred 
dvigovanjem aparata se vedno prepričajte, da sta aparat in palica trdno pritrjena na 
podnožje (glejte navodila za sestavo). 

Opozorilo: Cevi nikoli ne poskušajte odstraniti z aparata.  
Med čiščenjem vodnega kamna se izognite kakršnemu koli udarcu glave za paro.  
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• Grelnika vode ne napolnite skozi luknje glave za paro ali odtok sistema proti kalcifikaciji.  
• Glave za paro nikoli ne potopite v vodo ali katero drugo tekočino!  
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Težave Možni vzroki Raztopine 

Ni pare. Aparat ni vklopljen. Preverite, ali je aparat pravilno 
priključen na električno omrežje. 
Pritisnite gumb za vklop/izklop in 
svetlobni indikator na sprednji strani 
aparata se bo vključil. 
Aparat bo začel proizvajati paro čez 
približno 30 sekund. 

Cev je zamašena. Preverite, če je cev prepognjena ali zvita. 

V rezervoarju za 
vodo ni več vode. 

Izklopite aparat in napolnite rezervoar 
za vodo. 

Aktiviran je sistem za 
samodejni izklop. 

Za ponovno aktivacijo aparata 
napolnite rezervoar za vodo in izberite 
želeni nivo pare. 

Pretok pare je 
majhen. 

V vašem parnem 
likalniku se je nabral 
vodni kamen, saj aparat 
ni bil redno čiščen. 

Glejte postopek odstranjevanja vodnega 
kamna. 

Cev je zamašena. Preverite, če je cev prepognjena ali zvita. 

Voda teče skozi 
luknje v glavi za paro. 

V cevi je kondenzat. Parnega likalnika nikoli ne uporabljajte 
v vodoravnem položaju. Cev držite 
raztegnjeno navpično in počakajte, da 
se kondenzirana voda vrne v parni 
likalnik. 

Parni likalnik se 
dolgo segreva in/ali 
iz njega izhajajo beli 
delci. 

V vašem parnem 
likalniku se je nabral 
vodni kamen, saj ga iz 
aparata niste redno 
odstranjevali. 

Glejte postopek odstranjevanja vodnega 
kamna. 

Dodatek za sistem 
»pritisnite & 
likajte« je 
ukrivljen. 

Dodatek za sistem 
»pritisnite & likajte« ni 
bil pravilno nameščen. 

Dodatek za sistem »pritisnite & likajte« 
ponovno namestite v vgrajeni 
obešalnik. 
Sledite navodilom in poskrbite, da bo 
dobro pritrjen. 

Dodatek za sistem 
»pritisnite & likajte« ni 
bil pravilno zvit. 

Poskrbite, da bo dodatek za sistem 
»pritisnite & likajte« ob shranjevanju 
vedno suh in skrbno zvit. Ob shranjevanju 
ga ne gubajte. 
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ODPRAVLJANJE NAPAK 



 

 

 
Med uporabo se 
dodatek za 
sistem 
»pritisnite & 
likajte« sname. 

Dodatek za sistem 
»pritisnite & likajte« 
ni bil pravilno 
zaklenjen v kavelj. 

Poskrbite, da bo ročaj dodatka za sistem 
»pritisnite & likajte« trdno zaklenjen v 
kavlju. Ne sme se premikati navzgor in 
navzdol oziroma levo in desno. 
Prepričajte se, da so trije segmenti 
palice popolnoma raztegnjeni in da sta 
dve sponki čvrsto zaklenjeni. 

Cev oddaja 
grgrajoč zvok. 

Glavo za paro 
uporabljate v bližini 
tal in v cevi se pojavlja 
kondenzat. 

Med uporabo cev redno izpirajte in 
jo nastavite na največjo višino ter se 
tako izognite kondenzaciji. 

Voda se izliva iz 
rezervoarja za vodo. 

Glavo za paro 
uporabljate v bližini 
tal in v cevi se pojavlja 
kondenzat. 

Med uporabo cev redno izpirajte in 
jo nastavite na največjo višino ter se 
tako izognite kondenzaciji. 

Oranžna lučka za 
kalcifikacijo utripa. 

Po odstranjevanju 
vodnega kamna niste 
pritisnili gumba za 
ponovni zagon sistema 
proti kalcifikaciji. 

Pritisnite gumb za ponoven zagon 
sistema proti kalcifikaciji na nadzorni 
plošči. 

Iz pokrovčka 
sistema proti 
kalcifikaciji uhaja 
para. 

Pokrovček sistema proti 
kalcifikaciji ni bil 
pravilno privit. 

Privijte pokrovček sistema proti 
kalcifikaciji, potem ko se je aparat dve 
uri ohlajal. 

Pokrovček sistema 
proti kalcifikaciji je 
poškodovan. 

Stopite v stik s pooblaščenim servisnim 
centrom (glejte kontaktne podatke na 
dnu te strani). 

 

Če imate kakršne koli dodatne težave ali vprašanja, za pomoč po telefonu 
stopite v stik s službo za odnose s strankami − za podrobnosti glejte konec 
tega letaka. 
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