
JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SAMOOCZYSZCZANIA
1. Upewnić się, czy w zbiorniku wody jest wystarczajać ilość wody.
2. Ustawić element regulacji temperatury w pozycji „•••”, wcisnąć
    przycisk samooczyszczania, nastąpi wtedy rozpylenie silnego 
    strumienia pary oraz samoczynne oczyszczanie żelazka.

DANE TECHNICZNE

Moc: 2000 W
Zasilanie: 230V  50 Hz

UWAGA! Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian 
technicznych! 

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej

firmy MPM Product

MPM Product Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3

05-822 Milanówek
tel.(0-22) 380 52 34
fax.(0-22) 380 52 72
www.mpmproduct.pl

ŻELAZKO
MODEL: AJ - 2017 i AJ-2017/S

WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

◄ Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
◄ Żelazko powinno być podłączone do uziemionego źródła prądu.
◄ Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się
    dzieci!
◄ Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych
    płynach!
◄ Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru ze względu
    na możliwość powstania pożaru!
◄ Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach inie pozwól, aby stykał się
     z gorącymi powierzchniami.
◄ Regularnie sprawdzaj czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
◄ Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszko-
    dzony jest przewód lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do
    naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
◄ Zawsze wyjmuj wtyczke z gniazdka, gdy nie korzystasz z urządzenia lub
     przed rozpoczęciem czyszczenia.
◄ Podczas napełniania zbiornika wodą lub jego opróżniania należy odłączyć
     urządzenie od źródła prądu.
◄ Nigdy nie dotykaj stopy grzejnej żelazka, gdy jest ono włączone!
◄ Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę. Zaleca się stosowanie wody
    destylowanej, aby uniknąć osadzania się kamienia na wewnętrznych 
    częsciach żelazka.
◄ Nie wolno dodawać do wody wlewanej do zbiornika jakichkolwiek środków 
    chemicznych - mogą one poważnie uszkodzić urządzenie.
◄ Nie dotykać gorących metalowych części, gorącej wody bądź pary, aby 
    uniknąć oparzenia.
◄ Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostalo przeznaczone.
◄ Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
◄ Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
◄ Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
     Żelazko musi być używane na stablinej powierzchni i na taką odstawione.

OPIS URZĄDZENIA:
A) Regulacja pary - od 0 do 25g/min.
B) Przycisk rozpylający wodę (spryskiwacz).
C) Przycisk uderzenia pary - do 80g/min.
D) Pokrętło regulacji temperatury.
E) Obrotowy przewód zasilający o dł. 1.65m.
F) Lampka kontrolna stanu pracy
G) Zbiornik wody 300ml.
H) Przycisk samooczyszczania.
     „self clean”.
 I)  Stopa żelazka.
 J) Otwór spryskiwacza.
K) Pokrywka wlewu wody.
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STOPA CERAMICZNA - Idealnie gładko przesuwa się po materiale;
posiada zwiększoną odporność na zarysowania.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
1. Usuń wszelkie naklejki ochronne ze stopy grzejnej.
2. Upewnij się czy stopa grzejna i zbiornik wody są czyste.
3. Po każdym użyciu należy usunąć resztki wody ze zbiornika.
4. Podczas pierwszego użycia może pojawić się dymek uchodzący z żelazka
    oraz specyficzny zapach. Jest to narmalne, gdyż nowe elementy urządzenia
    rozgrzewają się po raz pierwszy.
UWAGA! Podczas prasowania należy uważać na ostre i metalowe elementy 
                 garderoby, aby  zapobiec porysowaniu stopy grzejnej żelazka.
    

LAMPKA SYGNALIZACYJNA TERMOSTATU:

1. Zapalona lampka termostatu sygnalizuje nagrzewnie się żelazka do 
    żądanej temperatury prasowania.
2. Lampka zgaśnie po osiągnięciu ustawionej temperatury.

UWAGA! Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu wody!

    

PRASOWANIE NA SUCHO:
1. Wskazane jest, aby rozpoczynać prasowanie od tkanin wymagających niskiej tempera-
    tury pasowania, przechodząc stopniowo do materiałów wymagających wyższej temperatury.
2. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji „min”, obrócić pokrętło regulacji pary 
    do pozycji minimum i włożyć wtyczkę żelazka do gniazdka.
3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji odpowiadniej dla prasowanego materiału.
    Kiedy zapali się lampka wskaźnikowa, należy ustawić żelazko na gładkiej i stabilnej po-
    wierzchni w pozycji pionowej.
4. Po wyłączeniu się lampki wskaźnikowej można rozpocząć prasowanie.

JAK PRASOWAĆ Z WYKORZYSTANIEM ROZPYLANIA WODY:
1. Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
2. Ustawić element regulacji pary (A) w pozycji minimum, a pokrętło regulacji temperatury (D)
    w pozycji minimum.
3. Podnieść pokrywkę wlewu wody (K) następnie napełnić zbiornik wodą i zmknąć pokrywkę.
4. Podłącz żelazko do prądu.
5. Ustaw pokrętło regulacji temperatury (D) na odpowiednim poziomie „•”, ”••”, lub „•••”.
6. Zapali sie lampka kontrolna stanu pracy (F), poczekać aż zgaśnie .
7. Wcisnąć, w razie potrzeby kilkakrotnie, przycisk rozpylający (B). Rozpylana woda będzie wy-
    dostawać się z otworu spryskiwacza (J). Przed użyciem tej funkcji sprawdz rodzaj tkaniny, tak 
    aby nie uszkodzić prasowanego materiału. Spryskiwacz może być używany zarówno podczas
   prasowania parowego, jak i na sucho.
    

JAK PRASOWAĆ Z CIĄGŁYM WYKORZYSTANIEM PARY:
1. Napełnić zbiornik wodą (patrz punkt powyżej 1 i 2).
2. Ustawić pokrętło regulacji pary w pozycji minimum, a pokrętło regulacji temperatury w po-
    zycji „•••”.
3. Po podłączeniu żęlazka do źródła prądu i zgaśnięciu lampki wskaźnikowej,  należy usta-
    wić pokrętło regulacji pary w pozycji maksimum, nstąpi wtedy włączenie funkcji rozpy-
    lania pary i można rozpocząć prasowanie przy ciągłym użyciu pary.
4. Po zakończeniu prasowania należy ustawić pokrętło regulacji pary (A) w pozycji minimum,
    wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka, wylać pozostałą w zbiorniku wodę i odstawić do cał-
    kowitego ostygnięcia na tylnej obudowie.
5. Po skończonym prasowaniu, należy opróżnić zbiornik z wody!
6. Parowanie z ciągłym wykorzystaniem pary powinno być używane tylko przy maksymal-
    nej temperaturze.

    

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI UDERZENIA PARY:
1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji „•••”. Po zgaśnięciu lampki wskaźnikowej
    wcisnąć przycisk uderzenia pary.
UWAGA! Uderzenie pary jest bardzo silne! Podczas uderzenia pary należy 
                 zachować ostrożność. Nie wolno kierować stopy żelazka poza obszar
                 prasowanej tkaniny.

    

               Należy używać wody destylowanej! 

UWAGA! Stopa ceramiczna - dotyczy modelu AJ-2017
                 Stopa stalowa - dotyczy modelu 2017/S 

Instrukcja obsługi

G

    

UWAGA! Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu wody!

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach 
wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby unknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling
w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu,
lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

Poland

arial
arial
arial
arial

◄  
◄ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby 
 (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, 

lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że 
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania 
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

◄ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.


