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Ruční napařovač oděvů
Model HY-128

Návod k použití
Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně 
přečtěte tuto příručku a postupujte podle pokynů. Příručku uchovejte i pro její případné další 
použití. Před použitím se prosím pozorně přečtete tento návod k použití.  Obrázky v tomto 
návodu k použití jsou pouze informativní. Vzhled výrobku se může lišit. 

Popis částí výrobku

č. Název části Poznámka

1 Čelo s tryskami z nere-
zové oceli

2 Tělo přístroje

3 Nastavení intenzity 
páry (3 stupně) /kont-

rolka napájení

Kontrolka napájení má 
tři barvy, které indikují 

množství páry

4 Spínač páry s posuv-
ným uzamčením

5 Nádrž na vodu

6 Nástavec s kartáči /
žehlička na puky

Odstraňování problémů

Popis problému Možnosti odstranění problému

Napařovač oděvů se nezahřívá Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunuta. 
Zkontrolujte napájení. 
Zkontrolujte tlačítko napájení.

Napařovač oděvů nevytváří páru Zkontrolujte hladinu vody, a zda je nádrž na vodu správně 
nainstalována. 
Silně stiskněte spínač páry. 
Udržujte napařovač ve svislé poloze

Z nádrže na vodu vytéká voda Ujistěte se, že hladina vody není nad maximální doporučenou 
úrovní. 
Udržujte napařovač ve svislé poloze v souladu s návodem 
k použití. 
Zkontrolujte, zda je nádržka správně instalována.

Při provozu napařovače oděvů se 
ozývá hlasitý zvuk nebo čerpání.

Zkontrolujte hladinu vody; pokud došla voda nebo je hladina 
vody nízko, přidejte vodu do nádrže na vodu.

Vyvarování se poškození kovových 
doplňků na oděvu.

Nepoužívejte napařovač přímo na kovové doplňky. 
Pára by měla být používána opatrně, pokud je na oděvu 
kovový doplněk. 

Stříká voda z výstupu páry Nechte přístroj předehřívat po dobu 30 sekund a poté stisk-
něte spínač páry.
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Čištění a údržba
1. Nejprve odstraňte kartáč z čela napařovače a poté jej očistěte vlhkým hadříkem.
2. Nepoužívejte prosím drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
3. Neponořujte napařovač do vody ani do jiných tekutin.
4.  Nenechte výrobek spadnout, neházejte jím a ani se nesnažte části výrobku ohnout. Nepo-

koušejte se výrobek rozebrat a nijak nezasahujte do elektroinstalace.
5. Po každém použití vyprázdněte nádrž na vodu.
6. Vyvarujte se skladování elektrických spotřebičů na vlhkých místech.
7.  Nepřibližujte se ke zdroji tepla ani nevystavujte elektrické zařízení přímému slunečnímu 

záření.
8. Vždy se ujistěte, že jsou vývody páry čisté a bez usazenin a nejsou zanesené.
9. Doporučuje se, aby byl napařovač uložen svisle na rovném místě, jako je skříň.
10.  Vyřazené elektrické zařízení není komunální odpad, měli byste ho odevzdat do oficiálně 

určeného recyklačního střediska.

Technické parametry

Model výrobku Napětí Frekvence Výkon Objem nádrže na vodu

 HY-128 230 V~ 50Hz 1640W    300ml

Schéma zapojení

NEBEZPEČÍ
1. Neponořujte tento výrobek do vody nebo jiných tekutin a nedávejte pod tekoucí vodu.
2. Dávejte pozor na horkou páru vytvářenou napařovačem oděvů. Pára může způsobit popáleniny.

Varování
*   Před připojením výrobku k napájení zkon-

trolujte, zda napětí uvedené na výrobku 
odpovídá napětí v místní síti. 

*   Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelně 
poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo 
samotný výrobek.

*   Výrobek lze zaslat pouze do autorizovaného 
servisního střediska k opravě. Výrobek neo-
pravujte sami, jinak bude záruka neplatná.

*   Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být 

vyměněn odbornou osobou, aby nedošlo 
k nebezpečí.

*   Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je 
připojen k síti.

*   Tento výrobek není vhodný pro děti do 
12 let, osoby se zdravotním postižením 
nebo mentálně postižené osoby, které mají 
kognitivní poruchy nebo jim chybí příslušné 
zkušenosti a znalosti, pokud tento výrobek 
nepoužívají pod dohledem nebo vedením 
někoho, kdo se ubezpečí, že pracují bezpeč-

Světelný indikátor

230 V ~50 H
z

Topná jednotka

Ochranný spínačVodní čerpadlo

Regulátor teploty
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ně a informuje je o příslušných rizicích.
*  Nikdy nedovolte dětem hrát si s tímto 
výrobkem.
*   Pokud je výrobek v napájení nebo chlad-

ne, uchovávejte jej a napájecí kabel mimo 
dosah dětí mladších 12 let.

*  Děti od 12 let mohou výrobek čistit, pouze 
pokud jsou pod dozorem dospělé osoby.
*   Při používání se nedotýkejte čela napařova-

če oděvů a horkých povrchů. Tento výrobek 
bude během používání produkovat vysoko-
teplotní páru, nemiřte tedy prosím na lidi a 
zvířata a žehlete pouze oblečení, které není 
zrovna na těle, aby nedošlo k opaření. 

*   Před instalací vyčištěného výrobku nebo 
demontáží příslušenství kartáče nebo před 
naplněním nádrže na vodu odpojte zástrč-
ku z napájení.

Pozor
*   Tento výrobek lze používat pouze s uzem-

něnou elektrickou zásuvkou.
*   Pokud je výrobek horký/připojený k napá-

jení, nedovolte, aby se tryska při umístění 
dotýkala jakéhokoliv povrchu.

*   Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí 
kabel poškozen.

*   Během používání napařovače oděvů nikdy 
nedovolte, aby napájecí kabel nepřicházel 

do styku s vysokoteplotní párou.
*   Nepoužívejte prosím tento výrobek, pokud 

v nádrži na vodu dochází voda.
*   Pokud je výrobek bez dozoru, vypněte na-

pájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
*   Po žehlení vypněte napájení výrobku a 

odpojte síťovou zástrčku a před čištěním vý-
robku, instalací nebo demontáži příslušen-
ství, vyprázdněním nádrže na vodu nebo 
její uskladněním nechte výrobek 60 minut 
chladnout.

*   Tento výrobek je určen pouze pro domácí 
použití. Nepoužívejte prosím tento výrobek 
v koupelně ani venku.

*   Pára může poškodit některé stěny nebo 
dveře nebo způsobit jejich vyblednutí.

*   Do výrobku je možné používat vodu 
z kohoutku jen pokud je měkká. Pokud je 
kvalita vody v oblasti, ve které žijete, velmi 
špatná, může být zanesení velmi rychlé. 
Proto se doporučuje, aby se nádrž na vodu 
plnila destilovanou vodou, aby se prodlou-
žila životnost výrobku.

*   Do nádrže na vodu nikdy nelijte parfém, 
žehlicí prostředek nebo jiné chemikálie, 
protože tyto chemikálie nejsou pro tento 
výrobek vhodné a mohli by jej poškodit.

UPOZORNĚNÍ: 
Pokud nepoužíváte destilovanou vodu, je třeba výrobek cca 1 x za 2 měsíce (dle četnosti 
používání) odvápnit, tzn. uvolnit vápenné usazeniny. Odvápnění proveďte dle níže uvedeného 
postupu.

Odstranění usazenin
Nejvhodnější na odstranění minerálních usazenin je použít destilovanou, filtrovanou
či obyčejnou vodu s přídavkem octa. Četnost čištění je dle intenzity používání.
Začne-li žehlička produkovat páru pomaleji nebo ji přestane vytvářet úplně, může to být kvůli
vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon vyvíje-
né páry.

Postup pro čištění:
- Ujistěte se, že přístroj je vypojen ze sítě
- Namíchejte si čistící roztok: do cca 200 ml vody nalijte  2 až 3 lžíce octa a promíchejte.
- Připravený roztok vlijte do nádržky
- Zapněte žehličku do el. sítě.
- Vyčkejte nahřátí na provozní teplotu a aktivujte spínač páry.
- Nastavte intenzitu páry na maximum (kontrolka svítí červeně)
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- Nechte přístroj pracovat, dokud nespotřebujete celý obsah nádržky.
- Po tomto pročištění octovým roztokem následně proveďte pročištění čistou vodou,
   aby došlo k vypláchnutí zbytku octového roztoku. Tzn. celý proces opakujte, ale do nádržky  
   vlijte pouze vodu bez octa.
Pokud se nezlepší výkon vyvíjené páry, opakujte celý proces čištění popsaný v této sekci 
znovu.

Způsob použití/instalace

Před prvním použitím
Před prvním použitím nechte napařovač oděvů několik minut vypálit párou. Tím se odstraní 
veškeré nečistoty a pachy, které se mohli usadit během výrobního procesu.
Po vybalení výrobku zkontrolujte všechny komponenty podle seznamu dílů

Instalace a použití
1.   Pootočte nádržkou na vodu ve spodní části přístroje do polohy odblokování a vyjměte ji. 

Do nádrže na vodu nalijte dostatečné množství vody a instalujte nádržku na vodu zpět do 
přístroje a pootočením ji zajistěte. 

2.   Připojte zařízení k elektrické zásuvce.  Kontrolka napájení začne blikat. Napařovač oděvů se 
zahřívá. Počkejte po dobu 30 cca sekund, dokud nezačne kontrolka svítit trvale, to znamená 
že je přístroj dostatečně nahřátý a tím i připraven k používání.

3.   Stiskněte spínač páry, čerpadlo začne pracovat a z trysek začne vycházet pára. Spínač mů-
žete po jeho stisknutí posunout směrem dolů a zablokovat tak v sepnuté poloze. Pára tak 
bude vypouštěna nepřetržitě. 

4.  Kontrolka napájení funguje zároveň jako spínač pro nastavení intenzity (množství) páry. 
Opakovaným stiskem se mění barva spínače od zelené, přes modrou do červené. Zelená 
barva indikuje nejmenší množství páry, modrá střední a červená největší množství páry.

5. Po uvolnění spínače páry, přestane pracovat čerpadlo a vývin páry se zastaví.
6.  Přístroj je však nadále udržován na provozní teplotě. Pokud jej přestanete používat, odpojte 

jej od sítě.

Žehlení
Napařovač oděvů je velmi snadno použitelný, je vhodný pro žehlení pomačkaných oděvů, 
záclon a dekorativních tkanin, lze používat na většinu tkanin.
Poznámka: Napařovač oděvů je určen pro požití na svisle zavěšené oděvy (např. záclony, košile 
na ramínku)

Upozornění:
1.  Zkontrolujte, zda je prostor za oděvem volný, aby se pára neshromažďovala na látce a nena-

vlhčila ji.
2. Zkontrolujte kapsy oblečení a ujistěte se, že v kapsách nejsou žádné předměty.
3. Zkontrolujte, zda za oděvem není žádný předmět, který by mohl být poškozen párou.
4.  Doporučuje se, aby se napařovač oděvů nepoužíval okolo kovových doplňků na oblečení. 

Pára při vysoké teplotě způsobí vyblednutí kovových doplňků.
5.  Když stisknete spínač páry, ucítíte vibrace a uslyšíte jemný bzučivý zvuk. To je normální, 

pracuje čerpadlo.
7.  Pokud zvuk napařovače oděvů zesílí a nevychází žádná pára, znamená to, že v nádrži na 

vodu je nedostatek vody. Zkontrolujte hladinu vody v nádrži na vodu a doplňte vodu do 
nádrže na vodu. 
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8. Při používání udržujte napařovač ve svislé poloze (tzn. nádržkou směrem dolů)
9. Po uvolnění spínače páry se vývin páry zastaví.

Způsob použití žehličky na puky

Po každém použití
1.  Když výrobek přestanete používat, vytáhněte 

napájecí kabel ze zásuvky.
2. Vyjměte nádrž na vodu a vylijte zbývající vodu.
3.  Umístěte výrobek na vodorovnou plochu  

a vyčkejte, dokud výrobek nevychladne.  
Poté jej uskladněte na suché místo.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-   na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.




