
 

 

CZ                                                                                                    NÁVOD K POUŽITÍ 

DB 3717 – PARNÍ KARTÁČ 

 
Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
Symboly v tomto návodu k použití 
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a 
zabránili poškození přístroje: 
VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 
POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty. 
POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace. 
 
Obecné poznámky 
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně 
záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním 
osobám, dejte jim také tento návod k obsluze. 
• Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití. 
• Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte 

do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě 
jej odpojte od sítě. 

• Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a 
vyjměte připojené příslušenství. 

• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič 
používat. 
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• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah. 
VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení 
VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení! 
Teplota přístupných povrchů může být během provozu i po něm velmi vysoká. 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření v důsledku unikající páry! 
Spotřebič musí být používán s opatrností, protože může emitovat páru. 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 
Nedotýkejte se horkých povrchů. Pokud byste chtěli změnit příslušenství, počkejte, až vychladne. 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 
• Při plnění a čištění spotřebiče je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky. 
• Nikdy nesměrujte proud páry k lidem, zvířatům nebo elektrickým zařízením (např. do trouby). 
• Nepoužívejte spotřebič na oděvy, když je má některá osoba na sobě. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
• Spotřebič používejte pouze s vodou v nádrži. 
• Používejte pouze destilovanou vodu. 
• Naplňte nádržku na vodu vodou z baterie, vodou ze sušičky a vodou přísadami (jako je škrob, parfém, změkčovač tkanin nebo 
jiné chemikálie). 
• Nepřeplňujte! Nepřekračujte maximální hladinu vody! 
 
• Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečí. 
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím rizikům. 
• Děti si se zařízením nesmí hrát. 
• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
 
POZOR: 
Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny uvedenými v kapitole „Čištění“. 
 
Rozbalení zařízení 
1. Vyjměte spotřebič z obalu. 
2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňový materiál, kabelové svorky a karton. 
3. Zkontrolujte úplnost obsahu. 
4. V případě neúplné dodávky nebo poškození spotřebič nepoužívejte. Vraťte jej ihned svému prodejci. 
 
POZNÁMKA: 
Na spotřebiči se mohly shromáždit zbytky nebo prach z výroby. Doporučujeme zařízení vyčistit podle kapitoly „Čištění“. 
 
Přehled komponent 
1 Parní tryska 
2 Kontrolka topení 
3 Vypínač 
4 Rukojeť 
5 Nádrž na vodu 
6 Tlačítko pro vyjmutí nádrže na vodu 
7 Parní spínač 
7a Blokovací tlačítko spínače páry 
8 Textilní kartáč 
8a Vložka 
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Poznámky k použití 
- Bez příslušenství: 

Vertikální žehlení v páře pro zavěšené oděvy 
- Textilní kartáč: 

Pro šetrnou a účinnou metodu k odstranění záhybů na textilu. (Umístěte nástavec tak, aby svorka pro otevření 
směřovala dolů.) 
- Vlákno: 

K vyhlazení a odstranění skvrn. (Vložte vložku tak, aby nebyly zakryty otvory pro páru.) 
 
Blokovací tlačítko (7a) 
Pro nepřetržité vytváření páry můžete použít blokovací tlačítko 
(viz „Používání zařízení“). 
• Pokud chcete uvolnit zamykací tlačítko, zatlačte ho zpět nahoru. 
 
 
Elektrické připojení 
• Ujistěte se, že napětí zařízení (viz typový štítek) a síťové napětí odpovídají. 
• Síťovou zástrčku připojujte pouze do správně nainstalované a uzeměné zásuvky. 
 
 
Připojený příkon 
Celková spotřeba energie tohoto spotřebiče může být až 1100 W. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože tento přístroj je 
příliš silný. 
 
První spuštění 
POZNÁMKA: Doplňování vody do vodní nádrže není během provozu možné. 
1. Vyjměte nádržku na vodu stisknutím tlačítek (6) na obou stranách. Vyjměte vodní nádrž tak, že ji vytáhnete dopředu. 
2. Nad vodní nádrží je zátka. Tu odevřte. 
3. Naplňte vodní nádrž vodou. 
POZNÁMKA: Napřeplňujte nad rysku MAX. Používejte pouze destilovanou vodu. 
 
POZNÁMKA:Sférický konec sací trubice by měl být pokud možno vždy na zemi, aby se voda mohla snadno nasávat. 
 
Používání 
POZOR: 
• Nepoužívejte spotřebič bez vody! 
• Během provozu zkontrolujte hladinu vody. 
1. Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky ve zdi. 
2. POZNÁMKA: V případě potřeby namontujte přídavné zařízení. 
3. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on/off na zadní straně spotřebiče. 
POZNÁMKA: Kontrolka je červená. Asi po 1 minutě se dosáhne požadované teploty. Kontrolka se rozsvítí zeleně. Zařízení je nyní 
připraveno k použití. 
4. Udržujte spotřebič mírně daleko od vybraného objektu. 
5. Stiskněte spínač páry. VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření! Vzniká horká pára! 
6. Pokud chcete páru používat delší dobu, můžete spínač páry zamknout. Stiskněte spínač páry a současně posuňte pojistné 
tlačítko spínače páry dolů. POZNÁMKA: Používání spotřebiče s maximálním množstvím vody a v nepřetržitém provozu umožní 
výrobu páry až 7 minut. 
 
Doplnění vody 
Pokud ze zařízení nevydává žádná pára, je nádrž na vodu prázdná. 
1. Vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. 
2. Nechte zařízení několik minut vychladnout. 
3. Naplňte nádržku na vodu podle popisu. 
 
Zastavení provozu 
1. Vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. 
2. Nechte zařízení několik minut vychladnout. 
3. Vyjměte vodní nádrž. 
4. Otevřete zátku a zlikvidujte zbývající vodu z vodní nádrže. 
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Čištění 
VAROVÁNÍ: 
• Před čištěním vždy odpojte síťovou zástrčku. 
• Počkejte, až se přístroj vychladne. 
• Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. 
 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte agresivní nebo drsné čisticí prostředky. 
 
 
Nádrž na vodu, textilní kartáč a nástavec na vlákna 
V případě potřeby můžete tyto části opláchnout. 
 
 
Pouzdro 
Pouzdro otřete mírně navlhčeným hadříkem. 
 
 
Odvápňování 
Odvápnění není určeno pro tento spotřebič, protože by se mělo používat pouze s destilovanou vodou. 
 
Technické údaje 

Model: DB 3717 

Napájení: 220-240 V AC, 50 
Příkon: 1100 W 
Třída ochrany: I 
Kapacita vodní nádoby: 185 ml 
Čistá váha: cca 0,84 kg 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 
sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 
zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 

Obal: 

krabice – tříděný 
sběr papíru (PAP) 
polystyren – 
tříděný sběr (PS) 
PE sáček – 
tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


