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WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1.		 	Sprzedawca	ponosi	odpowiedzialność	za	wady	fizyczne	przedmiotu	w	okresie	24	miesięcy	od	daty	sprzedaży.	
Gwarancja	dotyczy	wyrobów	zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Ujawnione	w	tym	okresie	wady	będą	usuwane	bezpłatnie	przez	wymienione	w	karcie	gwarancyjnej	zakła-
dy	serwisowe	w	terminach	nie	dłuższych	niż	14	dni	od	daty	dostarczenia	sprzętu	do	zakładu	serwisowego	 
(na	podstawie	prawidłowo	wypełnionej	przez	punkt	sprzedaży	niniejszej	karty	gwarancyjnej).	W	wyjątko-
wych	przypadkach	termin	ten	może	być	wydłużony	do	21	dni	-	jeżeli	naprawa	wymaga	sprowadzenia	czę-
ści	od	producenta.

2.			 	Reklamujący	powinien	dostarczyć	sprzęt	do	punktu	przyjęć	najlepiej	w	orginalnym	opakowaniu	fabrycznym	
lub	innym	odpowiednim	do	zabezpieczenia	przed	uszkodzeniami.	Dotyczy	to	również	wysyłki	sprzętu.	Jeżeli	
w	pobliżu	miejsca	zamieszkania	nie	ma	punktu	przyjęć,	reklamujący	może	wysłać	pocztą	sprzęt	do	naprawy	 
w	centralnym	punkcie	serwisowym	w	Mińsku	Mazowieckim,	na	koszt	gwaranta.

3.		 Zgłoszenie	wady	lub	uszkodzenia	sprzętu	przyjmowane	są	przez	punkty	serwisowe.
4.		 Nabywcy	przysługuje	prawo	wymiany	sprzętu	na	nowy	lub	zwrot	gotówki	tylko	w	przypadku	gdy:
	 	 •	w	serwisie	stwierdzono	wadę	fabryczną	niemożliwą	do	usunięcia
	 	 •		w	okresie	gwarancji	wystąpi	konieczność	dokonania	3	napraw,	a	sprzęt	nadal	wykazuje	wady	uniemożliwia-

jące	eksploatację	zgodną	z	przeznaczeniem.
5.		 W	przypadku	wymiany	sprzętu,	okres	gwarancji	dla	sprzętu	liczy	się	od	daty	jego	wymiany.
6.			 	Pojęcie	”naprawa”	nie	obejmuje	czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi	(np.	bieżąca	konserwacja,	od-

kamienianie),	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	własnym	zakresie.
7.		 Gwarancją	nie	są	objęte:
	 	 a)		elementy	szkalne	(np.	dzbanki,	talerze),	sznury	przyłączeniowe	do	sieci,	wtyki,	gniazda,	żarówki,	noże,	ele-

menty	eksploatacyjne	(np.	filtry,	worki,	misy,	blendery,	noże,	tarki,	wirówki,	pokrywy,	uchwyty	noża),
	 	 b)			uszkodzenia	mechaniczne,	termiczne,	chemiczne	i	wszystkie	inne	spowodowane	działaniem	bądź	zanie-

chaniem	działania	przez	Użytkownika	albo	działaniem	siły	zewnętrznej	(przepięcia	w	sieci,	wyładowania	
atmosferyczne,	przedmioty	obce,	które	dostały	się	do	wnętrza	sprzętu,	korozja,	pył,	etc.),

	 	 c)	uszkodzenia	wynikłe	wskutek:	
	 	 •	samodzielnych	napraw
	 	 •	przeróbek	i	zmian	konstrukcyjnych	dokonywanych	przez	użytkownika	lub	osoby	trzecie
	 	 •		okoliczności,	za	które	nie	odpowiada	ani	wytwórca	ani	sprzedawca,	a	w	szczególności	na	skutek	niewłaści-

wej	lub	niezgodnej	z	instrukcją	instalacji,	użytkowania,	braku	dbałości	o	sprzęt	albo	innych	przyczyn	leżą-
cych	po	stronie	użytkownika	lub	osób	trzecich

	 	 d)	celowe	uszkodzenia	sprzętu,
	 	 e)		czynności	konserwacyjne,	wymiana	części	posiadających	określoną	żywotność	(bezpieczniki,	żarówki,	etc.),
	 	 f)		czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi,	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	

własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	np.	zainstalowanie,	sprawdzenie	działania,	etc.
8.		 	Samowolne	zmiany	wpisów	w	karcie	gwarancyjnej	powodują	utratę	gwarancji.	Karta	gwarancyjna	bez	wpisa-

nej	nazwy	urządzenia,	typu,	nr	fabrycznego,	dołączonego	dowodu	zakupu,	wpisania	daty	sprzedaży	oraz	czy-
telnej	pieczątki	sklepu	jest	nieważna.

9.		 	Sprzęt	przeznaczony	jest	wyłącznie	do	użytku	domowego,	w	przypadku	innego	użytkowania	traci	gwarancję.
10.	 		Gwarancja	na	sprzedany	towar	konsumpcyjny	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	kupują-

cego	wynikających	z	niezgodności	towaru	z	umową.
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ŻELAZKO PAROWE ZL-6750
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny	Kliencie,
Dziękujemy	za	wybór	naszego	produktu.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji 
obsługi w celu optymalizacji zadowolenia z jej użytkowania oraz wyeliminowania problemów, które mogą 
wyniknąć z nieprawidłowego użycia urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje oraz przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu.
Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć instrukcję, instrukcja jest częścią produktu.
Opisane zasady bezpieczeństwa nie eliminują wszystkich zagrożeń, dlatego zawsze trzeba stosować 
odpowiednie środki ostrożności.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania  
niniejszej instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego obchodzenia się  
z urządzeniem.
•   Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku do mowego, a nie do użycia przemysłowego 

bądź komercyjnego. 
•   Nigdy nie wolno prasować na sucho lub z parą ubrań noszonych na sobie, ani kierować strumienia 

pary w ludzi i zwierzęta.
•   Przed podłączeniem żelazka do gniazda sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na 

etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
•   Urządzenie należy wyłączyć z zasilania:

– gdy nie jest używane,
– przed napełnieniem żelazka wodą,
– każdorazowo po użyciu,
– w przypadku, gdy w sposób oczywisty nie działa prawidłowo,
– podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi,
– przed przystąpieniem do czyszczenia.

•   Zawsze należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający.
•   Należy pozostawić dostęp do gniazdka sieciowego w przypadku pojawienia się potrzeby szybkiego 

odłączenia urządzenia.
•   Nie należy stosować przedłużaczy.
•   Nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy:

– urządzenie lub jego część jest uszkodzona,
– przewód lub wtyczka jest uszkodzona,
– urządzenie upadło,
– cieknie.

PL
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•   Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie wieszaj go na ostrych krawędziach np. 
stołu lub półki i nie pozwól aby stykał się z gorącymi powierzchniami (szczególnie należy uważać na 
gorącą stopę ceramiczną).

•   W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia ciała i innych zagrożeń, naprawa uszkodzonego urządzenia, 
przewodu zasilającego, wtyczki lub innej jego części powinna być wykonana przez autoryzowany 
punkt serwisowy.

•   Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżo-
nych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, je-
żeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny spo-
sób, tak aby  związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu. 

•   Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. 
•   Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
•   Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ zawiera ono małe elementy, a ich połknięcie 

grozi ryzykiem uduszenia. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać głowy do plastikowego worka.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
•   Nigdy nie dotykaj stopy grzejnej żelazka, gdy jest ono włączone! Oparzenia mogą wystąpić na skutek 

dotknięcia gorących części metalowych, gorącej wody lub pary. Gorąca woda może wyciekać z żelaz-
ka. Zachowaj ostrożność podczas napełniania lub obracania żelazka 
parowego do góry nogami.

UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA! 

•   Przed opróżnieniem zbiornika na wodę należy odczekać aż żelazko ostygnie.
•   Z urządzenia należy korzystać na stabilnej i równej powierzchni. Powierzchnia ta powinna być odpor-

na na wysoką temperaturę.
•   Urządzenie odstawiamy na stabilną, płaską oraz odporną na wysoką temperaturę powierzchnię.
•   Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych pły nach. – Niebezpieczeństwo porażenia prą-

dem! Nie korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł wody np. obok zlewu. Nie dotykać urządzenia mo-
krymi rękami gdy jest podłączone do prądu.

•   Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz.
•   Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się  

z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ogniem.
•   Do zbiornika na wodę nie wolno dolewać żadnych substancji zapachowych, octu lub innych substan-

cji chemicznych – mogą one doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.
•   Do prasowania zaleca się stosowanie wody destylowanej, woda z kranu lub woda mineralna mogą 

powodować osa dzanie się kamienia w żelazku, co prowadzi do zatykania się otworów wyrzutu pary.
•   Należy zwracać uwagę na poziom wody w zbiorniczku. Zbyt duża ilość wody może spowodować 
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jej wylewanie się podczas prasowania, zbyt mała – może uniemożliwić pracę z uderzeniem pary.  
Po zakończonym prasowaniu wylej pozostałą w zbiorniku wodę.

• Nie wolno pozostawiać bez nadzoru żelazka przyłączonego do sieci zasilającej.
•  Podczas napełniania zbiornika wodą lub jego opróżniania odłącz urządzenie od źródła prądu.
•   Nie wolno otwierać korka wlewowego podczas prasowania.
•   Nie stawiaj urządzenia w pobliżu kuchni elektrycznych i gazowych, palników, piekarników, itp.
•   Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddziel-

nego układu zdalnej regulacji.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Należy	ostrożnie	wyjąć	urządzenie	z	opakowania,	zdjąć	wszystkie	elementy	zabezpieczające	je	podczas	transportu	(folie,	tekturki)	
i	następnie	sprawdzić	czy	nie	uległo	uszkodzeniu.

UWAGA! Podczas pierwszego użycia z żelaz ka może wydobywać się dym. Jest to zjawisko normalne  
i nie oznacza uszkodzenia urządzenia. Żelazko powinno znajdować się w pomieszcze niu dobrze wenty-
lowanym. Zjawisko to ustanie po chwili. Jeżeli dym nie przestanie wydobywać się po krótkiej chwili, że-
lazko należy natychmiast odłączyć od zasilania.

OPIS PRODUKTU:

A:	Suwak	regulacji	pary	
B:	Przycisk	wyrzutu	pary	
C:	Przycisk	spryskiwacza	
D:	Lampka	kontrolna	
E:	Obrotowy	przewód	sieciowy	
F:	Pokrętło	regulacji	temperatury	
G:	Zbiornik	na	wodę	
H:	Stopa	ceramiczna	
I:	Dysza	spryskiwacza	
J:	Pokrywa	wlewu	wody	
K:	Przycisk	samoczyszczenia	(SELF	CLEAN)

UŻYTKOWANIE
Napełnianie zbiornika na wodę
1.		Upewnij	się,	że	żelazko	jest	wyłączone,	a	przewód	zasilający	
odłączony	od	gniazdka	elektrycznego.

2.		Ustaw	suwak	regulacji	pary	„A”	w	pozycji	“0”	.	
3.		Otwórz	 pokrywę	 wlewu	 wody	 „J”.	 Za	 pomocą	 miarki	
napełnij	 zbiornik	 na	 wodę	 do	 maksymalnego	 poziomu.	
Poziom	wody	można	obserwować	przez	przezroczystą	część	
zbiornika,	gdy	żelazko	ustawione	jest	pionowo.	W	przypadku	
niskiego	 poziomu	 wody	 należy	 ponownie	 napełnić	
zbiornik	 zgodnie	 z	 procedurą	 opisaną	w	punktach	 1	 do	 3.	 

UWAGA! Nie napełniaj zbiorniczka powyżej 
wskaźnika MAX. W celu uzyskania najlepszych 
wyników używaj każdorazowo świeżej 
odmineralizowanej lub destylowanej wody. 
Nie używaj wody chemicznie odwapnionej ani 
jakichkolwiek innych płynów. 

4.	Zamknij	pokrywę	wlewu	wody.
5.	Po	użyciu	wylej	pozostałą	wodę.

Prasowanie na sucho
1.	Ustaw	żelazko	pionowo.
2.	Podłącz	go.
3.	Ustaw	pokrętło	regulacji	temperatury	w	pozycji	„MIN”.
4.	Rozgrzej	żelazko,	aż	kontrolka	zgaśnie.
5.	Teraz	można	rozpocząć	prasowanie	na	sucho.
Nigdy	 nie	 prasuj	 odzieży	 ze	 śladami	 potu	 lub	 innych	 plam.	

D
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Wysoka	 temperatura	 utrwali	 plamę,	 którą	 trudno	 jest	 potem	
usunąć.

Funkcja spryskiwacza
Funkcji	 tej	 można	 używać	 w	 celu	 usunięcia	 opornych	
zagnieceń.	 Można	 z	 niej	 korzystać	 przy	 jakiejkolwiek	
temperaturze	 prasowania.Przed	 użyciem	 tej	 funkcji	 	 należy	
sprawdzić	 na	 etykiecie	 tkaniny	 instrukcje	 dotyczące	
prasowania.	 Przed	 rozpoczęciem	 prasowania	 upewnij	 się,	 że	
zbiornik	na	wodę	jest	pełen,	jeśli	nie,	uzupełnij	wodę	zgodnie	
z	zaleceniami	–	Napełnianie	zbiornika	na	wodę.
Aby	zwilżyć	prasowaną	tkaninę,	kilkukrotnie	wciśnij	przycisk	
spryskiwacza	 (C).	 Woda	 będzie	 wylatywać	 poprzez	 dyszę	
spryskiwacza	(I).

Prasowanie z użyciem pary
Napełnij	 żelazko	 zgodnie	 z	 opisem	 –	 NAPEŁNIANIE	
ZBIORNIKA	NA	WODĘ.
1.		Ustaw	 żelazko	 pionowo	 i	 obróć	 pokrętło	 regulacji	
temperatury	do	pozycji	pary.	

2.	Podłącz	przewód	do	gniazdka	elektrycznego.
3.		Ustaw	 pokrętło	 regulacji	 temperatury	 w	 pozycji	 pary.	
Prasowanie	 parowe	 jest	 możliwe	 tylko	 przy	 wyższych	
ustawieniach	 temperatury	 oznaczonych	 znakiem	 „MAX”;	
w	przeciwnym	razie	woda	wycieknie	ze	stopy	żelazka.

4.		Rozgrzej	 żelazko,	 aż	 lampka	 kontrolna	 zgaśnie.	 Światło	
wyłączy	się,	gdy	wskazane	ustawienie	osiągnie	prawidłową	
temperaturę.

5.		Obróć	 pokrętło	 regulacji	 pary	 do	wymaganego	 ustawienia	
dla	różnych	rodzajów	tkanin.

Teraz	można	rozpocząć	prasowanie	parowe.

Funkcja wyrzutu pary
Funkcja	wyrzutu	pary	zapewnia	dodatkową	parę	do	usuwania	
uporczywych	 zagnieceń.	Może	 być	 używany	 do	 prasowania	
zarówno	 na	 sucho	 jak	 i	 prasowania	 z	 użyciem	 pary.Funkcji	
tej	mnożna	używać	w	pozycji	pionowej	 i	poziomej.	 Jest	ona	
użyteczna	 w	 przypadku	 usuwania	 zagnieceń	 na	 wiszących	
ubraniach,	zasłonach,	itp.	

UWAGA! Nie wolno kierować strumienia pary na 
ludzi!
Przed	 rozpoczęciem	 prasowania	 upewnij	 się,	 że	 zbiornik	 na	
wodę	jest	pełen,	jeśli	nie,	uzupełnij	wodę	zgodnie	z	zaleceniami	
–	Napełnianie	zbiornika	na	wodę.	
Po	 naciśnięciu	 przycisku	 wyrzutu	 pary	 (B)	 zostanie	
wygenerowany	silny	strumień	pary.
Kilkukrotne	naciśnięcie	przycisku	może	być	konieczne,	przed	
pierwszym	użyciem	tej	funkcji.	Poczekaj	kilka	sekund,	aż	para	
dostanie	się	do	tkaniny,	zanim	ponownie	naciśniesz	przycisk,	
aby	uzyskać	więcej	pary.

UWAGA: 
Aby uzyskać optymalną jakość pary, nie należy 
wykonywać więcej niż trzech kolejnych uderzeń 
po zgaśnięciu kontrolki.

Funkcja ANTI-CALC
Funkcja	 anti-calc	 to	 stały	 system	 umieszczony	 wewnątrz	
zbiornika	wody,	aby	wyeliminować	zanieczyszczenia	z	wody	
i	zmniejszyć	problemy	związane	z	gromadzeniem	się	kamienia.
Aby	przedłużyć	wydajność	 tego	 systemu,	od	 czasu	do	 czasu	
wykonaj	następujące	kroki:
1)		Odłącz	 żelazko	 od	 gniazdka	 elektrycznego	 i	 poczekaj,	 aż	
ostygnie.

2)		Napełnij	 dołączony	 do	 żelazka	 kubeczek	 wodą	 do	 3/4	
objętość.	 Dodaj	 1	 łyżeczkę	 soli	 do	 wody	 i	 napełnij	 	 tym	
roztworem	zbiornik	na	wodę	żelazka.

3)		Pozostaw	roztwór	w	zbiorniku	wody	na	15	minut,	od	czasu	
do	czasu	wstrząsając,	a	następnie	opróżnij.

4)		Napełnij	ponownie	zbiornik	wody	roztworem	słonej	wody,	
od	 czasu	do	 czasu	wstrząsając	 i	 opróżnij	 go	ponownie	po	
15	minutach.

5).	Napełnij	zbiornik	świeżą	wodą,	aby	przepłukać	i	opróżnić.

Funkcja ANTI DRIP
Żelazko	 wyposażone	 jest	 w	 funkcję	 ANTI	 DRIP	 –	 jest	 to	
funkcja	 blokady	 kapania	 –	 żelazko	 automatycznie	 przestaje	
wytwarzać	parę,	gdy	temperatura	jest	zbyt	niska,	co	zapobiega	
kapaniu	wody	ze	stopy	żelazka.

Funkcja automatycznego wyłączania
Żelazko	wyłączy	się	automatycznie,	jeśli	nie	było	przez	jakiś	
czas	poruszane,	zwykle	przez	30	sekund	w	stanie	poziomym;	 
8	minut	w	stanie	pionowym.
Sygnałem,	że	żelazko	zostało	wyłączone	jest	miganie	kontrolki	
automatycznego	wyłączania.
Aby	ponownie	uruchomić	żelazko:
1)	Podnieś	żelazko	lub	lekko	je	przesuń.
2)		Niebieska	 kontrolka	 automatycznego	 wyłączania	 zgaśnie.	
Zaświeci	się	niebieska	kontrolka	temperatury.

3)		Gdy	kontrolka	temperatury	zgaśnie	i	zaświeci	się	ponownie,	
żelazko	jest	gotowe	do	użycia.

Po każdym użyciu:
1)	Wyłącz	żelazko	i	wyjmij	wtyczkę	z	gniazdka.
2)		Opróżnij	 żelazko	 z	 wody	 natychmiast	 po	 użyciu.	 Nie	
przechowuj	żelazka	z	wodą.

3)		Poczekaj,	aż	żelazko	ostygnie,	zanim	go	schowasz,	i	zawsze	
przechowuj	w	 pozycji	 pionowej	 na	 stabilnej	 powierzchni,	
aby	 chronić	 stopę	 przed	 zarysowaniami,	 korozją	 lub	
plamami.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Właściwe	 i	 regularne	 czyszczenie	 żelazka	 zapewnia	 bezpie-
czeństwo	użytkowania	oraz	przedłuża	żywotność	urządzenia.
1.	Przed	przystąpieniem	do	czyszczenia	pamiętaj	o	odłączeniu	
urządzenia	od	zasilania.

UWAGA! Czyść tylko zimne żelazko!
2.		Nie	zanurzaj	urządzenia	ani	przewodu	w	jakiejkolwiek	cie-
czy.

3.		Nie	używaj	ostrych	lub	żrących	środków	czyszczących	gdyż	
mogą	uszkodzić	urządzenie.

4.		Stopę	żelazka	oraz	obudowę	przecierać	wilgotną	szmatką.
Jeśli	materiały	syntetyczne	prasuje	się	w	zbyt	wysokiej	tempe-
raturze,	nie	tylko	uszkodzeniu	może	ulec	tkanina,	ale	stopa	że-
lazka	jest	często	przykryta	stopionymi	resztkami	tkaniny	synte-
tycznej.	Najlepszym	sposobem	na	usunięcie	syntetycznych	po-
zostałości	ze	stopy	żelazka	jest	podgrzanie	żelazka	i	prasowa-
nie	starej	bawełnianej	szmatki.

FUNKCJA (samoczyszczenie)
Funkcja	 SELF	 CLEAN	 służy	 do	 usuwania	 zanieczyszczeń	
znajdujących	się	w	otworach	na	stopie	żelazka.
Z	 funkcji	 tej	 należy	 korzystać	 raz	 na	 dwa	 tygodnie.	 Jeśli	
woda	w	twojej	okolicy	jest	bardzo	twarda,	z	funkcji	tej	należy	
korzystać	częściej.
•	Napełnij	zbiornika	na	wodę	do	połowy.
•	Ustaw	żelazko	pionowo	
•	Ustaw	pokrętło	regulacji	temperatury	na	„MAX”.
•	Podłącz	żelazko	do	gniazdka	sieciowego.
•		Pozwól,	aby	żelazko	się	nagrzało,	do	momentu	aż	kontrolka	
zgaśnie.

•		Odłącz	żelazko	od	gniazdka	elektrycznego.
•		Trzymaj	żelazko	poziomo	nad	zlewem.
•		Ustaw	 pokrętło	 regulacji	 pary	 w	 pozycji	 maksymalnej.	
Naciśnij	 i	 przytrzymaj	 przycisk	 samoczyszczenia	 SELF	
CLEAN	 (K),	 po	 czym	 delikatnie	 potrząśnij	 żelazkiem.	

Trzymaj	żelazko	w	tej	pozycji	przez	kilkanaście	sekund,	lub	
do	momentu	 gdy	w	 zbiorniku	 na	wodę,	 skończy	 się	woda.		
Woda	i	para	będą	teraz	wydobywać	się	z	otworów	w	stopie	
żelazka.

•	Przekręć	pokrętło	regulacji	pary	do	pozycji	„0”.
•	Podłącz	żelazko.
•		Ustaw	pokrętło	temperatury	w	pozycji	„MAX”,	pozwól	aby	
żelazko	 ponownie	 się	 nagrzało,	 aby	 doszło	 do	 wysuszenia	
powierzchni	 stopy.	 Wyprasuj	 kawałek	 niepotrzebnego	
materiału,	w	celu	usunięcia	plam	od	wody,	które	powstały	na	
stopie	w	trakcie	procesu	czyszczenia.

•	Żelazko	odłącz	od	zasilania	i	zostaw	do	ostygnięcia.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie:	220-240	V~	;	50/60	Hz
Moc:	3100	W

EKOLOGIA – Ochrona Środowiska
Symbol	 „przekreślonego	 pojemnika	 na	 śmieci”	 
umieszczony	na	sprzęcie	elektrycznym	lub	opako-	
waniu	wskazuje	na	to,	że	urządzenie	nie	może	być	
traktowane	 jako	 ogólny	 odpad	 domowy	 i	 nie	 powinno	 być	 
wyrzucane	do	przeznaczonych	do	tego	celu	pojemników.
Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne	 powinno	 
być	 dostarczone	 do	 specjalnie	 wyznaczonych	 do	 tego	
celu	 punktów	 zbiorczych,	 zorganizowanych	 przez	 lokalną	
administrację	publiczną,	przewidzianych	do	zdawania	elektry-
cznego	sprzętu	podlegającego	utylizacji.
W	 ten	 sposób	 każde	 gospodarstwo	 domowe	 przyczynia	
się	 do	 zmniejszenia	 ewentualnych	 negatywnych	 skutków	
wpływających	na	środowisko	naturalne	oraz	pozwala	odzyskać	
materiały	z	których	składa	się	produkt.

Waga:	1,27kg	℮
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INSTRUCTION MANUAL
ELECTRIC IRON  ZL-6750

Please read these instructions before using the appliance 
Main	features	and	structure:
The product has many functions such as temperature regulating, Spraying, Dry Ironing, Steam, Strong 
steam, Self-Cleaning Function etc. and is with characteristics: luxury shape, high heat efficiency, easy 
using, good ironing result, work saving and time saving, and so on.

Please read these instructions before using the appliance 
For house hold use only 
  1. Use the iron for its intended purpose, for ironing fabrics on board. 
  2.  To protect against bums or injury to persons, do not iron or steam fabrics while being worn on the 

body. 
  3.  The iron should always be turned  ‘OFF’  before plugging or unplugging from outlet. Never pull cord 

to disconnect from outlet, instead, grasp plug and pull to disconnect. 
  4. Do not allow cord to touch hot surface. Allow the iron to cool completely before storing. 
  5. Always disconnect iron from electrical outlet for filling or emptying water and when not in use. 
  6.  To avoid risk of electric shock, do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been 

dropped or damaged. For repair, take it to an authorized Service center. 
  7.  Close supervision is necessary for this appliance being used by or near children. Do not leave iron 

unattended while connected or on an ironing board. 
  8.  Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Hot water may leak from the 

iron. Use caution when filling or turning the steam iron upside down. 
  9.  To protect against burns or injury to persons, do not direct steam toward the body when ironing.
10.  The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that 

the surface on which the stand is placed is stable.
11. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
12.  The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water (for 

steam irons and irons incorporating means for spraying water).
13.  This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically 

deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance 
type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks.
Children without supervision may never clean or maintain/care for this appliance.

14.  Keep this appliance and its power cord out of the reach of children below 8 years old.
15. Mind that children must never play with this appliance. 
16. WARNING! Never let children play with plastic film or bags. Choking/asphyxiation hazard!

UK



12

CAUTION! HOT SURFACE!

Component	Name:
A:	Steam	regulating	Knob	
B:	Burst	steam	button		
C:	Spraying	button	
D:	Indicator	bulb		
E:	360	degree	swivel	cord	
F:	Temperature	regulating	knob	
G:	Water	tank
H:	Soleplate
I:	Spraying	mouth
J:	Cover	of	water	filler
K:	Self-clean	button

How	to	fill	with	water:
Make	 sure	 the	 iron	 is	 turned	 off	 and	 the	 power	 cord	 is	
unplugged	from	the	electrical	outlet.
1.		Set	the	‘Variable’	steam	knob	to	the	‘0’	position	before	filling	
the	iron	with	water.

2.		Open	 the	 ‘Water	Fill’	Opening	 and	fill	 the	Tank	up	 to	 the	
‘MAX’	Line	on	the	tank.

3.		The	 water	 level	 can	 be	 observed	 through	 the	 transparent	
part	of	the	tank,	when	iron	placed	vertically,	in	case	of	water	
level	becomes	low,	refill	 the	 tank,	following	the	procedure	
described	in	steps	1	to	3	above.

4.	Pour	out	the	remaining	water	after	use.

Note: 
Most tap water can be used in this iron. Do not use 
water additives or substitute water such as linen 
or scented water in the steam iron, they can sta-
in fabrics or damage the iron. Do not fill the water 
more than the ‘MAX’ position.

How	to	use	as	dry	iron:
1.	Position	the	iron	vertically.
2.	Plug	the	iron.
3.	Set	the	Temperature	Control	Dial	to	‘MIN’	position.
4.		Preheat	 the	 iron	 until	 the	 indicator	 light	 goes	 out. 
Now	dry	ironing	can	begin.

How	to	use	the	spray:
Before	 using	 the	 spray	 feature,	 check	 the	 fabric	 label	 for	
ironing	 instructions	 because	 some	 fabrics	may	 be	 spotted	 or	
stained	with	moisture.
The	spray	feature	is	particularly	helpful	for	removing	stubborn	
wrinkles	and	where	extra	dampening	is	needed.	The	spray	may	
be	use	with	steam	or	dry	ironing.	Simply	pump	the	Spray	Mist	
knob	when	spray	is	desired.

How	to	use	as	steam	iron:
Fill	the	iron	as	described	in	‘How	to	fill	with	water’.
1.		Position	the	iron	vertically	and	turn	the	Temperature	Control	
Dial	to	the	steam	position.	

2.	Plug	the	Cord	into	the	electrical	outlet.
3.		Set	 the	 Temperature	 Control	 Dial	 to	 the	 steam	 position.	
Steam	Ironing	is	only	possible	when	at	higher	temperature	
settings	 indicated	 with	 ‘MAX’	 mark;	 otherwise	 the	 water	
will	leak	from	the	soleplate.	

4.		Preheat	the	iron	until	the	indicator	light	goes	out.	The	light	
will	 turn	off	when	the	indicated	setting	reaches	the	correct	
temperature.

5.		Turn	the	Variable	Steam	Control	Knob	to	the	required	setting	
for	different	types	of	fabric.

Now	steam	ironing	can	begin.

How	to	use	the	burst	of	steam:
The	 burst	 of	 steam	 feature	 provides	 additional	 steam	 for	
removing	stubbom	wrinkles.	It	may	be	used	with	steam	or	fry	
ironing.
Press	 the	Power	Steam	button	 to	 release	 the	 surge	 of	 steam.	
Pressing	the	button	several	times	may	be	necessary	to	prime	the	
surge	system.	Wait	a	few	seconds	for	the	steam	to	penetrate	the	
fabric	before	pressing	the	button	again	for	more	steam.

Note: For optimum steam quality, do not apply 
more than three successive shots after the indica-
tor light goes off. 
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Anti-Calc	Function:	
The	anti-calc	function	is	a	permanet	system	loacated	inside	the	
water	tank	to	eliminate	impurities	from	the	water	and	to	reduce	
the	problems	connected	with	limescale	build-up.
To	 prolong	 the	 efficiency	 of	 this	 system,	 follow	 these	 steps	
occasionally:
1.	Unplug	the	iron	and	allow	it	to	cool	down.
2.		Locate	the	water	cup	that	accompanied	the	iron.	Fill	it	with	
water	3/4	full.	Add	1	 teaspoon	of	salt	 to	water	and	fill	 the	
water	tank	with	this	solution.

3.		Leave	the	solution	in	the	water	tank	for	15	minites,	shaking	
occasionally,	and	then	empty	it.

4.		Fill	 the	water	 tank	a	 second	 time	with	 salt	water	 solution,	
shaking	occasionally	and	empty	it	again	after	15	minites.

5.	Fill	the	tank	with	fresh	water	to	rinse	and	empty.

Anti-Drip	Function:	
This	system	controls	the	water	flow	to	the	soleplate	at	all	times.	
Below	a	certain	temperature,	the	anti-drip	function	cuts	off	the	
flow	of	water	and	stops	the	iron	from	dripping	onto	the	fabric.

Auto-Shut	Off	Function:	
The	 iron	 will	 automatically	 switch	 off	 if	 it	 is	 has	 not	 been	
moved	for	a	while,	usually	30	seconds	in	level	state;	8	minutes	
in	vertical	state.
To	 indicate	 that	 the	 iron	 has	 been	 switched	 off,	 the	 auto-off	
indicator	light	will	start	blinking.
To heat up the iron again:
1.	Pick	up	the	iron	or	move	it	slightly.
2.		The	 blue	 auto-shut	 off	 pilot	 light	 will	 go	 out.	 The	 blue	
temperature	pilot	light	will	come	on.

3.		When	the	temperature	pilot	light	had	gone	out	and	comes	on	
again,	the	irons	is	ready	for	use

After	each	use:
1.	Turn	the	iron	off	and	unplug.
2.		Empty	the	iron	immediately	after	using.	Do	not	store	the	iron	
with	water	in	it.

3.		Wait	until	the	iron	has	cooled	before	storing	it,	and	always	
set	it	on	the	Hell	Rest	to	protect	the	soleplate	from	scratches,	
corrosion	or	stains.

4.		After	 letting	 iron	 cool	 down	 completely,	 store	 the	 iron	
vertically	in	a	safe	place.

Outside	surface	of	the	iron:
After	unplugging	and	cooling	 the	 iron,	 simply	wipe	off	with	
a	damp	cloth	and	if	necessary,	use	a	mild	detergent.

NEVER USE ANY HARSH CLEANERS.

Soleplate:
Starch	 and	 other	 residue	 may	 be	 easily	 removed	 from	 the	
soleplate	with	a	damp	cloth.
To	 avoid	 scratches	 the	finishing,	 never	use	 a	metallic	pad	 to	
clean	the	Soleplate,	and	never	place	the	iron	on	a	rough	surface.	
If	synthetics	are	ironed	at	too	high	temperature	not	only	is	the	
fabric	usually	 ruined,	but	 the	 iron	Soleplate	 is	often	covered	
with	the	melted	remains	of	the	synthetic	fabric.	The	best	way	to	
remove	synthetic	residue	from	the	Soleplate	is	to	heat	the	iron	
and	to	iron	over	an	old	cotton	rag.

CAUTION:
Never Use steam iron cleaners in the iron, since 
they may damage the working parts of the iron.

Maintenance	–	Self	Cleaning:
IMPORTANT: Your iron will give the best iro-
ning results and last longest if you apply the Self  
Cleaning once a month, or more depending upon 
the usage.
		1.	Filling	the	water	tank	up	to	half	with	water.
		2.	Position	the	iron	on	its	rear	heel.
		3.	Select	the	temperature	control	dial	to	‘MAX’.
		4.	Plug	the	iron.
		5.		Allow	the	iron	to	heat	up	until	the	indicator	light	first	goes	

out.
		6.	Unplug	the	iron	from	the	electrical	outlet.
		7.	Keep	the	iron	horizontally	over	the	sink.
		8.		Set	the	variable	steam	knob	at	maximum	position.	Boiling	

water	 and	 steam	 will	 now	 emit	 from	 the	 holes	 in	 the	
soleplate.

		9.		Move	the	iron	forwards	and	backwards	white	this	happens;	
go	on	letting	steam	and	water	escape	until	the	water	tank	is	
virtually	empty.

10.	Turn	the	variable	steam	knob	to	‘0’	position.
11.	Plug	in	the	iron
12.		Set	the	temperature	dial	to	the	‘MAX’	position,	let	the	iron	

heat	up	again,	the	remainder	of	the	water	inside	the	steam	
chamber	will	now	vaporize	and	leave	the	iron	through	the	
soleplate.

During	this	process	of	dry	steaming	it	is	advised	to	use	it	over	
and	old	piece	of	cloth.
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Specifications:
Rated	parameter:	
AC	220-240	V;	50/60	Hz
3100 W

Ecology – Environmental 
Protection
The	 “crossed-out	 trash	 bin”	 symbol	 on	 electrical	
equipment	 or	 packaging	 indicates	 that	 the	 device	
cannot	be	 treated	as	general	household	waste	and	
should	not	be	disposed	of	into	containers	for	such	waste.
Obsolete or broken-down electrical device	 should	 be	 
delivered	to	special	designated	collection	points,	organized	by	
local	public	administration,	whose	purpose	is	 to	collect	recy-
clable	electrical	equipment.
This	 way,	 each	 household	 helps	 reduce	 possible	 negative	 
effects	 influencing	 natural	 environment	 and	 allows	 the	 
reclaiming	of	materials	which	the	product	is	made	of.

Weight:	1.27kg	℮


