
Návod k obsluze

Žehlicí parní stanice
DBST-1000

Úvodem
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Royalty Line. Chcete-li,
aby vám tato žehlička s generátorem páry 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 přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj 
mohli později kdykoli nahlédnout. 
 Přístroj 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 přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících
při používání zařízení. 

 Tento přístroj není hračka. (Je v pořádku, že žehlení nepatří k nejoblíbenějším činnostem!)
 Zapnutá žehlička stejně jako chladnoucí žehlička se nesmí nacházet v dosahu dětí do 8 let.
 Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
 Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
 Spotřebič není určený k použití s přídavným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné

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

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

vytáhnout ze zdi i zásuvku!

POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ
1. Regulátor teploty
2. Vypínač
3. Tlačítko na páru
4. Nádrž na vodu
5. Stojan na žehličku
6. Přívodní kabel
7. Systém  jedné  hadice  (kabel  a

hadice na páru)
8. Kontrolka teploty
9. Kontrolka páry
10.  Kontrolka tlačítka na páru
11. Kontrolka prázdné nádrže
12. Tlačítko pro parní náraz
13. Tlačítko výpusti

TECHNICKÁ POZNÁMKA
Před opuštěním továrny je každý produkt podroben kontrole. Pokud tedy budou v nádrži vaší 
žehličky nějaké zbytky vody, je to v pořádku.



JEŠTĚ TROCHA ČTIVA, NEŽ SE DÁTE DO ŽEHLENÍ!
 Před použitím zkontrolujte, zda se údaje na technickém štítku shodují s parametry elektrické

sítě, do které chcete spotřebič zapojit.
 Spotřebič zapojujte pouze do uzemněných zásuvek (zásuvka s ochranným zemnicím kolíkem).
 Do nádrže na vodu nepřidávejte žádné čisticí prostředky ani jiné chemické látky.
 Vzhledem k tomu, že voda přirozeně obsahuje hořčík (magnézium), minerální soli a jiné látky,

dochází časem k jejich usazován v nádrži na vodu. Proto je vhodné po každých 3 až 4 použitích
nádrž vypláchnout čistou vodou. V oblastech s velmi tvrdou vodou můžete použít roztok vody a
octa (3:1).

 Do horké nádrže nelze doplňovat vodu, nechte ji chvíli vychladnout. 
 Vodu nelze vylévat z nádrže, dokud je horká. 
 Každý  styk  spotřebiče  s vodou  může  být  nebezpečný,  protože  voda  vede  elektřinu!  Proto

žehličku neponořujte do vody, ale také nežehlete venku za deště nebo u bazénu! Nebezpečí
mohou představovat i mokré ruce!

 Zapnutou žehličku nenechávejte bez dozoru.  Je lépe žehličku odpojit  od zdroje elektrického
proudu, kdykoliv od ní odcházíte. 

 Doporučujeme  do  nádrže  na  vodu  dolévat  spíše  HORKOU  než  studenou  vodu,  přičemž
postupujte opatrně a dávejte si pozor mimo jiné na obličej. 

 Nevystavujte spotřebič působení deště a větru.
 Spotřebič umístěte na stabilní, rovnou podložku, ze které nemůže spadnout. Podložka nechť je

rovná, suchá, odolná proti teplu a neošetřená lakem. 

HODINA H SE BLÍŽÍ – JDEME ŽEHLIT
1. Do nádrže na vodu (4) nalijte vodu po značku MAX.
2. Nádrž na vodu je odnímatelná.
3. Vypínačem (2) zapněte parní žehlicí stanici. Rozsvítí se tlačítko páry (3).
4. Termostat tedy regulátor teploty žehličky (1) nastavte na MAX.
POZOR: Při nalévání vody do nádrže dávejte pozor, aby voda nepřetekla a nenamočila se místa pod
parní žehlicí stanicí.

ŽEHLÍME
1. Kolečkem regulátoru (1) nastavte teplotu na žehlení s párou v poloze „BAVLNA-LEN“. Při této

teplotě lze žehlit všechny druhy tkanin. 
2. Počkejte, dokud se nerozsvítí  kontrolka páry (9) a nezhasne kontrolka tlačítka na páru (10).

Stiskněte tlačítko (3) na žehličce, pokud chcete vyfukovat páru žehlicí plochou žehličky. Když
tlačítko povolíte, pára přestane vycházet. 

POZNÁMKA: Při uvádění žehličky do provozu může ze žehlicí plochy uniknout několik kapek vody
smíchaných  s párou,  dokud nedojde  ke  stabilizaci  teploty.  Doporučuje  se  nechat  absorbovat
těchto  pár  kapek  do  nějakého  starého  kusu  látky,  dokud  nezačne  ze  žehličky  vycházet
rovnoměrný proud páry. 

Pokud dojde voda v nádrži, postupujte takto:
1. Vypněte vypínač (2).
2. Stiskněte tlačítko na páru (3), abyste vypustili veškerou páru.
3. Vytáhněte přívodní kabel (za zástrčku) ze zásuvky.
4. Nechte nádrž pár minut vychladnout.
5. A nyní dolijte vodu, jak je popsáno v odstavci HODINA H S BLÍŽÍ – JDEME ŽEHLIT.



JAK SE O SVOU ŽEHLICÍ STANICI S LÁSKOU STARAT
 Než se pustíte do jakékoli údržby, vytáhněte kabel (za zástrčku!!!) ze zásuvky.
 Můžete používat běžnou vodu s vodovodu. Voda však přirozeně obsahuje vápník, který se pak 

může usazovat v nádrži na vodu. V oblastech s obzvláště tvrdou vodou (tj. s velmi vysokým 
obsahem vápníku) doporučujeme čistit nádobu roztokem vody a octa v poměru 3:1 – 75 % 
vody, 25 % octa. 

 K čištění krytu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné rozpouštědlo ani
jiný  čisticí  prostředek,  protože  by  to  ničemu nepomohlo,  akorát  by  se  mohl  poškodit  kryt
spotřebiče. 

 Odmítáme odpovědnost za jakékoli škody či úrazy vzniklé při nedodržení pokynů a doporučení 
uvedených v tomto návodu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ANEB NĚKDY STAČÍ MÁLO
PROBLÉM Možná příčina Možné řešení

Z žehlicí plochy vychází 
bílý prášek.

U nové žehličky je to normální. Tento prášek ničemu neškodí a po 
několika použitích zmizí. 

S párou odkapává i 
voda

Začali jste žehlit za studena a pára se 
ochlazuje a kondenzuje na vodu, která 
pak odkapává ze žehličky.

To je fyzikální jev. Umístěte žehličku 
na nějakou starou látku a stiskněte 
parní tlačítko (3). Látka vodu 
absorbuje. Za pár vteřin už začne 
vycházet pára.

Z parní komory 
nevychází žádná pára

Buď nemáte zapnutý regulátor 
množství páry (7) nebo je v nádobě na 
vodu (1) málo vody. 

Zkontrolujte přívod elektřiny. 
Doplňte dostatek vody a počkejte, 
dokud nezhasne kontrolka žehličky 
(5).

Z žehličky nevychází 
žádná pára

Pára od určité teploty není vidět – stává
se to při vysoké okolní teplotě a 
nastavení teploty žehličky na 
maximum. 

Přidržte takto zapnutou žehličku 
nad zrcátkem, čímž zjistíte, zda je 
pára skutečně neviditelná nebo je 
problém jinde (viz výše).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí: 220-240 V  ~ 50/60 Hz
Objem nádoby na vodu: 800 ml
Objem vycházející páry: 35 ± 5 g / min
        

Likvidace

Symbol  přeškrtnuté popelnice,  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.

Distributor pro ČR:
Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha
Dovozce do EU:
B.S.D TRADE B.V.B.A.
Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie


