
Návod k obsluze

Napařovací žehlička

RL DB-2200.52

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Royalty Line. Chcete-
li, aby vám tato napařovací žehlička přinesla co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod
k obsluze, který obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče.
Nejlepších výsledků při práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto
návodu.
Doufáme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti to jde s ohledem na to, že 
se jedná o žehličku (je nám jasné, že jsou i oblíbenější spotřebiče ).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny
Před použitím spotřebiče si  pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak,
abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout. 
1. Spotřebič mohou používat  osoby od 8 let  věku a osoby se sníženými fyzickými,

smyslovými  nebo  mentálními  schopnostmi  či  bez  dostatečných  zkušeností  a
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení
s ním a poučeny o nebezpečích hrozících při jeho používání. 

2. Tento  přístroj  není  hračka.  (Je  v pořádku,  že  žehlení  nepatří  k nejoblíbenějším
činnostem!)

3. Zapnutá žehlička stejně jako chladnoucí žehlička se nesmí nacházet v dosahu dětí
do 8 let.

4. Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod
dohledem.

5. Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
6. Spotřebič není určený k použití s přídavným časovým spínačem ani k ovládání přes

samostatné dálkové ovládání. 
7. V  případě  poškození  kabelu  musí  opravu  provést  výrobce,  servis  nebo  jiný

kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům. 
8. Tento přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorách. 
9. Při vytahování kabelu ze zástrčky tahejte za zástrčku nikoliv na za kabel. Jinak byste

mohli vytáhnout ze zdi i zásuvku!
10. Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapojený do sítě.
11. Pokud spotřebič během používání odkládáte, odkládejte jej na stabilní plochu, to

platí i o odkládání do stojanu.
12. Před doplňováním vody do nádržky odpojte žehličku od zdroje el. proudu.

A ještě několik doporučení pro Vaši bezpečnost
1. Před  prvním  použitím  zkontrolujte,  zda  údaje  na  typovém  štítků  odpovídají

parametrům vaší elektrické sítě.
2. Žehlička  je  při  používání  velmi  horká,  dávejte  pozor,  může  způsobit  závažné

popáleniny, to platí i pro vycházející páru ze žehličky.
3. Nikdy spotřebič nenamáčejte do vody ani jiných kapalin.
4. Minerály  a  další  látky  ve  vodě se  mohou  usazovat  a  ucpat  výpusti  páry,  proto

doporučujeme používat destilovanou vodu.
5. Nepoužívejte chemicky měkčenou vodu. 



Popis spotřebiče
1. Kryt nádrže na vodu
2. Regulátor páry
3. Parní náraz
4. Kropení
5. Kontrolka
6. Držadlo
7. Pružný chránič 

kabelu
8. Odstavná plocha
9. Nádrž na vodu
10. Kolečko pro 

nastavení teploty
11. Tlačítko pro 

samočištění
12. Okraj

Před prvním použitím
1. Žehlička byla ošetřená ochrannou vrstvou, takže se může stát, že se po prvním zapnutí

objeví trocha kouře. Tento jev je v pořádku a po chvíli ustane. 
2. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Žehlicí desku otřete

vlhkým hadříkem.
3. Dávejte pozor, ať si žehlicí plochu nepoškrábete, například ostrými předměty. 

Doplňování vody
Před doplňováním vody se ujistěte, že žehlička není v zásuvce a že kolečko pro nastavení
teploty je v poloze MIN. Postavte žehličku na odstavnou plochu, nakloňte ji  dopředu pod
úhlem zhruba 45° a nalijte vodu do plnicího otvoru, dokud voda nedosáhne po značku MAX.

Žehlení na sucho
1. Umístěte regulátor páry (2) do polohy označené ikonkou s přeškrtnutým obláčkem (bez 

páry).
2. Nastavte teplotu podle etikety na prádle, které budete žehlit. 

Žehlení s párou
1. Naplňte žehličku vodou, jak je popsáno výše a zapojte do zásuvky.
2. Při žehlení s párou musí být kolečko pro nastavení teploty v poloze MAX, jinak může 

voda unikat otvory v žehlicí ploše. 
3. Jakmile zhasne kontrolka, je žehlička nastavená na správnou teplotu.
4. Nastavte regulátor páry podle potřeby. Posouváním dozadu se parní výkon zvyšuje, 

posouváním dopředu se snižuje.

Pozor: parní žehlení umělých tkanin, nylonu, umělého hedvábí a hedvábí není možné. 
Může dojít k poškození povrchové úpravy!

Parní náraz
Tato  funkce  se  hodí  u  hodně  zmačkaného  prádla  a  velmi  nepoddajných  materiálů.
Aktivujete ji stisknutím tlačítka pro parní náraz (3). Lze ji však používat pouze při vysoké
teplotě. Tlačítko držte stisknuté nejvýše 5 vteřin  a na jednom místě použijte nejdříve opět
po minutě. 

Vertikální napařování
Napařování je možné, i když se žehlička nachází ve svislé poloze. Toto se hodí při žehlení
pověšeného oblečení, záclon, závěsů apod. 

Kropení
Za každé teploty lze žehlený materiál pokropit opakovaným stisknutím tlačítka kropení (4).
Jenom při tom zkontrolujte při tom, že je v nádrži dostatek vody. 

Samočištění
Funkci samočištění prosím používejte každé dva týdny. Pokud je voda ve vaší oblasti velmi
tvrdá  (např.  Pokud  při  žehlení  vystupují  z  otvorů  na  páru  v  žehlicí  ploše  vápníkové
usazeniny), je třeba tuto funkci používat ještě častěji. 
Nejprve zkontrolujte, že žehlička není zapojená v zásuvce. Poté nastavte regulátor páry do
polohy  označené  přeškrtnutým  obláčkem.  Doplňte  nádobku  na  vodu  na  MAX
(nepřidávejte ocet ani jiné látky), nastavte maximální teplotu žehlení a zapojte do zásuvky.
Jakmile  zhasne  kontrolka,  přidržte  žehličku  nad dřezem či  umyvadlem,  držte  stisknuté
tlačítko  pro  samočištění  (11)  a  třepte  žehličkou  sem  a  tam.  Z  žehlicí  plochy  bude
vystupovat pára s vařící vodou, čímž se vypláchnou veškeré zbytky a usazeniny. Tlačítko
(11)  pusťte  ve  chvíli,  kdy  je  nádobka  prázdná.  Jestliže  jsou v  žehličce  stále  usazeniny,
postup zopakujte. 
Po samočištění nechte žehličku zahřát, aby oschla žehlicí plocha. Jakmile žehlička dosáhne
nastavenou  teplotu  (zhasne  kontrolka),  vytáhněte  přívodní  kabel  ze  zásuvky  a  horkou
žehličkou  lehce  pohybujte  nad  starým  hadříkem,  abyste  odstranily  případné  zbytky
usazenin. Než žehličku uložíte, nechte ji zcela vychladnout. 



Typy látek a nastavení teploty
Pozor na tento symbol: Látky, které mají na etiketě toto 
označení, se nesmějí žehlit!

Údaje na etiketě Typ látky Kolečko pro nastavení teploty

* umělina MIN

↕
MAX

** vlna

***
bavlna

len

Čištění a údržba
Před čištěním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, vylijte veškerou vodu z nádrže na vodu,
nastavte regulátor páry do polohy označené ikonkou s přeškrtnutým obláčkem, postavte
žehličku na odstavnou plochu (8) vzadu a nechte dostatečně vychladnout. 

1. Otřete žehlicí plochu vlhkým hadříkem a neabrazivním (tekutým) čisticím prostředkem.
2. Pokud by na žehlicí ploše zůstala ulpělá vlákna, otřete je hadříkem navlhčeným v octu.
3. V žádném případě nepoužívejte na žehlicí plochu silné kyseliny ani louhy, neboť byste ji

mohli poškodit. 
4. Nádrž na vodu je odnímatelná.
5. Pokud jsou otvory na páru v žehlicí ploše ucpané zbytky usazenin, lze tyto otvory 

vyčistit párátkem. Přitom dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch žehlicí desky. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Funkce: žehlení za sucha / napařování / rozstřik / parní náraz /vertikální napařování / 
samočištění 
Jmenovité hodnoty: 220-240 V ˜50 Hz, 2200 W
Objem vycházející páry: 15 - 25 g / min

Likvidace
Symbol  ,  kterým je  produkt  označený,  znamená,  že  tento produkt  je  klasifikovaný  jako

elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí
vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES.
Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se
můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Některé problémy mají jednoduché řešení
Problém Možná příčina Řešení

Málo nebo moc
tepla

Kolečko pro nastavení teploty není
správně nastavené příp. je špatně

zapojený přívodní kabel.

Nastavte, zapojte.

Pára uchází nebo
nevychází

Regulátor teploty je na MIN Nastavte požadovanou intenzitu
páry.

Nedochází k
parnímu nárazu,

nefunguje
vertikální

napařování

Funkce parní náraz byla často použita
během krátké doby. Žehlička není

dostatečně horká.

Pokračujte v žehlení ve vodorovné
poloze a chvíli počkejte, než funkci

parního nárazu (svislého) opět
použijete.

Ze žehlicí desky
uchází voda

Nastavená teplota je příliš nízká pro
žehlení s párou. 

Nastavte kolečko pro regulaci teploty
do polohy pro žehlení s párou. 

Žehlička není dostatečně zahřátá. Parní tlačítko stiskněte až po
zhasnutí kontrolky.

Nádrž na vodu je naplněná přes značku
MAX.

Přebytečnou vodu vylijte.

Málo páry Regulátor páry není správně nastavený. Nastavte regulátor páry do vhodné
polohy.

Otvor pro páru je ucpaný. Vyčistěte destilovanou vodou.

Málo vody v nádržce na vodu. Doplňte.

Parní náraz se
nekoná

Málo tlačíte na tlačítko (3). Zmáčkněte tlačítko (3) a poté
několikrát stiskněte tlačítko (4).

Vzduch.
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