ZAČÍNÁME
4 Hlavní spínač
4B Kontrolka hlavního spínače (oranžová)

4

4B

5B

5

5 Spínač ohřevu
5B Kontrolka spínače ohřevu (zelená)
6 Světelný ukazatel hladiny vody

7

6

7 Světelný ukazatel tlaku páry

1. Položte přístroj TUTTOSTEAMY
na rovnou a stabilní plochu.
2. Odšroubujte bezpečnostní
ventil a nalijte vodu
(min. 0,5 l – max. 1,6 l)

3. Našroubujte bezpečnostní
ventil zpět a zkontrolujte, zda
je bezpečnostní ventil řádně
uzavřen/utažen.
4. Připojte pružnou hadici
a vhodné příslušenství.

5. Připojte přístroj k elektrické
síti a stikněte hlavní spínač (4);
rozsvítí se oranžová kontrolka
(4B).
6. Stiskněte spínač ohřevu (5).
Jakmile bude proces ohřevu
dokončen, rozsvítí se zelená
kontrolka (5B). Pára může být
vypouštěna, pouze když svítí
zelená kontrolka ukazatele tlaku
páry (7).

Důležité upozornění!
Nepoužívejte funkci páry dříve, než se rozsvítí zelená kontrolka.
Pokud není systém ohřátý na správnou teplotu, může se objevit místo páry vodní tříšť.

PMD-HC-035-14-CZ_Info-sheet_Tuttosteamy_20140212.indd 1

4/15/14 1:02 PM

ŽEHLENÍ

© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - PMD-HC-035-14-CZ - Artwork: BRID MARKETING - ITALY

Opakujte kroky 1–3.
4. Připojte žehličku do zdířky na přístroji.

5. Připojte přístroj k elektrické
síti. Stikněte hlavní spínač (4);
rozsvítí se oranžová kontrolka
(4B); následně stiskněte spínač
ohřevu (5).

6. Pomocí regulátoru teploty
žehličky (3) nastavte
požadovanou teplotu.

7. Žehlička je připravena
k použití, když se rozsvítí zelená
kontrolka (7) a LED kontrolka
stavu žehličky nepřerušovaně
svítí.

8. Regulátorem páry na přístroji
nastavte intenzitu páry do
polohy 3.

Důležité upozornění! Nepoužívejte funkci páry dříve, než se rozsvítí zelená kontrolka. Pokud není systém
ohřátý na správnou teplotu, může se objevit místo páry vodní tříšť.
Důležité upozornění! Pokud se během parního čištění nebo žehlení ROZSVÍTÍ oranžová kontrolka ukazatele
hladiny vody (6), je hladina vody příliš nízká a je nutno ji doplnit. Postupujte prosím podle instrukcí uvedených
v uživatelském manuálu v kapitole 10 – Doplnění vody.
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