
SmoothForce 3000 UltraSteam White
SmoothForce 4000 UltraSteam Black

Návod k použití
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele. 
Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto 
bezpečnostních předpisů.  
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené 
na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná. 
Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani 
jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, 
že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo 
zapnete přístroj  
UPOZORNĚNÍ: pokud přístroj omylem spadne do vody, 
okamžitě ho odpojte. Nedotýkejte se vody! 
Neotáčejte, neohýbejte, nenatahujte ani jinak nepoškozujte 
napájecí kabel. Chraňte ho před ostrými hranami a zdroji 
tepla. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. 
Nedovolte, aby kabel visel přes okraj pracovní desky.  
Tento přístroj není navržen, aby fungoval prostřednictvím 
časovače nebo dálkových ovladačů.  
Vypněte a odpojte od elektrického proudu, pokud přístroj 
nepoužíváte a před čištěním. Pro odpojení zatáhněte za 
zástrčku, ne za kabel.  
Přístroj je navržen na žehlení textilií. Je navržen pro 
domácí použití, a proto není vhodný pro komerční použití. 
Nepoužívejte venku.  
Abyste se vyhnuli popálení anebo zranění, nežehlete oblečení, 
pokud ho máte oblečené. 
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno 
výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu. 
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento 

přístroj může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod 
neustálým dozorem.  
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, 
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým 
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.   
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. 
Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v 
blízkosti dětí nebo přímo dětmi.   
Udržujte přístroj a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8mi let.  
Umístěte přístroj vždy na povrchy suché, stabilní, rovné a 
odolné proti teplu. 
Teplota povrchů při používání by mohla dosáhnout vysokých 
teplot a způsobit popáleniny. Nedotýkejte se horkých povrchů 
během používání a bezprostředně po něm.  
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.  
Odpojte přístroj po skončení jeho používání anebo 
pokud odejdete z místnosti, kde je zapojen.  
Doporučuje se voda z vodovodu. Pokud je voda z 
vodovodu příliš tvrdá, smíchejte 50% vody z vodovodu a 50% 
vody se slabou mineralizací. Nepoužívejte pouze vodu se 
slabou mineralizací.   
Abyste předešli zraněním, nesměřujte páru na osoby anebo 
zvířata během žehlení.   
Nepoužívejte přístroj s parfémem, octem nebo jinými 
tekutinami. Tento přístroj je určen pouze pro fungování s 
vodou.
Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami.  V případě 
pochybností kontaktujte oficiální Asistenční technický servis 
Cecotec.  
Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte 
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přístroj v souladu s tímto návodem na použití. Vypněte a 
vypojte přístroj ze sítě před přemístěním anebo před čištěním. 
Ujistěte se, že žehlička úplně vychladla, než ji uskladníte. 
Čištění a údržbu by neměly dělat děti. 
Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a 
bezpečném místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat.  
Cecotec nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody ani zranění 
způsobené nesprávným používáním přístroje. Jakékoli 
nesprávné používání nebo neplnění podmínek stanovených v 
tomto manuálu ruší záruku a odpovědnost firmy Cecotec.
Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u oficiálního 
technického servisu Cecotec.

Upozornění: Všechny naše žehličky prochází kontrolou 
kvality před uvedením do prodeje.  Během těchto zkoušek je 
napuštěn zásobník na vodu a kontroluje se těsnost a správné 
fungování přístroje.   Po dokončení zkoušky se tekutina vyleje 
a přístroj se vysuší. Uvnitř přístroje ale mohou zůstat zbytky 
vody. 

1. ČÁSTI A SLOŽENÍS
Obr.2. 
1. Napařovací hubice
2. Nádoba na vodu v základně 
3. Základna jednotky 
4. Nádoba na vodu v hlavním těle
5. Rukojeť
6. Tlačítko 
7. Indikátor
8. Základní tělo
9. Kartáč 

2. PŘED POUŽITÍM 
Vyjměte přístroj z krabice.
Ujistěte se, že přístroj má všechna příslušenství a jestli přístroj není poškozen. Pokud byste 
zjistili nějakou nesrovnalost, kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.
Odstraňte všechny samolepky nebo ochranné prvky z vývodu páry.
Rozmotejte a natáhněte kabel.
Instalujte příslušenství podle návodu, naplňte nádržku vodou a použijte žehličku na starém 
kusu oblečení, abyste se zbavili jakýchkoli pozůstatků. Je možné, že během prvního použití 
žehlička vydá několik kapek vody. Toto je normální.  

Upozornění: jakmile zapnete vertikální žehličku poprvé, nechejte ji, aby vydávala páru několik 
minut, aby se vyčistily nečistoty a zápach z výroby.

3. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, vyprázdněte nádržku s vodou (po každém použití) 
a nechejte přístroj úplně vychladnout.  
Použití destilované vody nebo vody s nízkou mineralizací sníží četnost nutnosti čištění žehličky 
a prodlouží její životnost. Každopádně je možné používat žehličku s vodou z kohoutku. 
Nikdy nepřidávejte čistící prostředky, detergenty, sůl, parfém nebo barviva do nádržky na vodu. 
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje po každém použití. 
Nepoužívejte houby, prášky nebo abrazivní čistící prostředky na čištění tohoto přístroje.
Pokud usazeniny blokují otvory na vývod páry, použijte špejli, abyste je odblokovali. 
Vylejte nahromaděnou vodu a vysušte nádobu na vodu, skladujte přístroj na bezpečném, 
suchém a dobře ventilovaném místě pokud přístroj po nějaký čas nebudete používat.

Čištění nádoby na usazeniny 
Mžete postupovat podle následujících doporučení, abyste omezili nahromadění minerálů.  
Pokud nepoužíváte destilovanou vodu nebo vodu s nízkou mineralizací, doporučujeme 
postupovat podle následujícího návodu jednou za měsíc. 
Ujistěte se, že přístroj úplně vychladl a že je odpojený. 
Smíchejte roztok 50 % octa a 50 % vody. 50 ml tohoto roztoku je dostačující. 
Odstraňte uzávěr vstupu vody a opatrně nalejte roztok do nádržky na vodu. Znovu zavřete víko. 
Nechte působit 40 minut. 
Vyčistěte přístroj zvenku jemným vlhkým hadříkem. 
Nalejte do nádobky čistou vodu a vylejte ji. Opakujte tento postup, dokud nezmizí octový 
zápach. 
Znovu sestavte přístroj a používejte ho normálně. 
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4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

05501 SmoothForce 3000 UltraSteam White
05506 SmoothForce 4000 UltraSteam Black
1000-1200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

5. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospořebiče, které se nemají recyklovat 
spolu s ostatním komunálním odpadem.  Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití 
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní 
prostředí. 
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento 

produkt správně.  Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje 
elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s 
odpadem odlišné kategorie.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším 
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.
 

6. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním 
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití. 
Záruka nezahrnuje:
• Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl 
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli 
vinu připsatelnou spotřebiteli. 
• Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným 
oficiálním servisem Cecotec. 
• Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele 
není záruční servis odpovědný za opravu. 

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě 
s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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