
PL357NN STEAM IRON

MAIN COMPONENTS

1. Handle fixing button.
2. Pilot light.
3. Temperature selector.
4. Steam knob.
5. Foldable handle.
6. Water tank lid.

ATTENTION

 Carefully read these instructions before using the appliance for the first time and
keep the for future enquiries.

 This appliance can be used by children at the age of 8 or more and people with
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given an appropriate supervision or instruction concerning the safety use
of the appliances and understand the dangers involved.

 Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They 
are potentially dangerous.

 Do not connect the appliance to the mains without checking that the voltage on the 
rating plate and that of your household are the same.

 Ensure the plug has an adequate earth base.
 Always keep the iron in a vertical position when you are not ironing and when 

storing.
 The appliance must be used and rest on a stable surface.
 Do not use the appliance if it has been dropped, if there are visible sings of damage

or if it is leaking.
 When placing the appliance on it stand, ensure that the surface on which the stand is

placed stable.
 Avoid any contact between the cable and the hot parts of the iron.
 To fill with water “UNPLUG” the appliance from the mains.
 Do not pour any decalcification products or other chemicals in the tank. Only water.
 Do not leave the appliance unattended while connected to the mains. 
 Avoid any contact with the hot parts of the appliance while in use and when cooling.
 When you have finished ironing, always empty the water from the iron.
 Don’t allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of 

children.
 When connected to the mains or cooling down, hold the steam iron and the cable 

cord out of the reach of children under 8 years old. 
 VERY IMPORTANT: Never immerse the appliance in water or any other 

liquid.
 You may get some smoke and / or smells during the first few uses. This is 

completely normal in this kind of appliances.
 The travelling irons are not designed for a regular use.
 If there still rests of water in the tank, it is due to the quality controls made in our

production line.
 The cleaning and maintenance done by users, can not be done by children without

any supervision.
 If the cable were to deteriorate it must be changed by an Authorised Technician.
INSTRUCTIONS OF USE



STEAM IRONING

 Raise up the foldable handle (5) till you hear a “click”, which means it is correctly
in place. If after ironing you wish to fold the handle again, remain pressed the fixing
button (1) and take down the handle.

 Set the temperature selector (3) to its maximum position. (max)
 Before filling the water tank slide the steam knob (4) to the “0” position.
 Carefully remove the lid of the water tank (6) and pour water into the orifice, take

care not to go over the indication MAX. of the tank.
 Replace the lid (6) immediately in its original position, making sure it is tight in its

place.
 Plug the iron into the mains and leave it in vertical position.
 Once the pilot light (2) goes off, the iron has reached the selected temperature.
 Slide upwards the knob (4) to the steam position (*).

DRY IRONING

 If there is still any water in the iron, empty the tank.
 Plug the iron into the mains and set the temperature selector (3) to the desired 

position having in mind the following indications:

Fibras sintéticas / SINTHETIC FIBRES. Low temperature (.)
Seda-lana / SILK – WOOL: Medium temperature (..)
Algodón – lino / COTTON – LINEN: High temperature (…)

 Wait until the pilot light (2) goes off to start to iron.

MAINTENANCE AND CLEANING

 Before you proceed to cleaning the appliance ensure the appliance is unplugged 
from the mains.

 The exterior parts of the iron may be cleaned with a slightly dampened cloth.
 Do not use abrasive or chemical products, metallic scourers, etc. which may 

deteriorate the surfaces of the appliance.
 To store the iron, empty all the water in the tank and go down the handle. Wait for 

the iron to be totally cold before storing it in its bag.

ENVIRONMENT PROTECTION

 Dispose the appliance according to the local garbage regulations.
 Never throw it away to the rubbish. So you will help to the improvement of the

environment.

PL357N NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA

POPIS
      1.  Pojistka pro sklopení držadla.

2. Kontrolka provozu.
3. Regulátor teploty.
4. Regulátor napařovnání.
5. Sklopné držadlo.
6. Nádržka na vodu.



UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte 
je pro budoucí použití.
• Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a 
znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní 
pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo 
dosah dětí.
• Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně 
nebezpečné pro děti.
• Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku
a vaší domácnosti jsou stejné.
• Ujistěte se, že zásuvka má uzemění.
• (*) POZOR: Horký povrch.
• Pokud nežehlíte mějte vždy žehličku ve svislé poloze i při ukládání.
• Spotřebič musí být odkládán na stabilní povrch.
• Nepoužívejte přístroj, pokud spadl a jsou na něm viditelná poškození, vydává 
nezvyklé zvuky nebo z něho vytéká voda.
• Před použitím se ujistěte, že povrch, na němž přístroj budete používat je 
stabilní.
• Vyhněte se jakémukoliv kontaktu mezi kabelem a horkými částmi žehličky.
• Při plnění nádržky vodu "Odpojte" spotřebič od elektrického napájení.
• Nikdy do žehličky nelijte žádné odvápňovací prostředky nebo jiné chemikálie. 
Pouze vodu.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru je-li připojení k síti.
• Při používání i ochlazování po použití se vyhněte jakémukoliv kontaktu s 
horkými částmi spotřebiče.
• Po dokončení žehlení, vždy vyprázdněte zbylou vodu z žehličky.
• Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hráli. Uchovávejte přístroj mimo 
dosah dětí.
• Po připojení k elektrické síti nebo chladnutí po použití, napařovací žehlička i 
kabel musí být mimo dosah dětí do 8 let.
• VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.
• Během několika prvních použitích můžete cítit zápach nebo kouř. To je v tomto
druhu zařízení zcela normální.
• Při prvním použití je možné, že pára bude znečišťena prostředky použitými při 
výrobě. Nechte ji volně bez žehlení odcházet pryč několik minut před zahájením
žehlení.
• Zbytky vody v nádrži jsou po výstupní kontrole po prověřování funkcí a kvality 
výrobcem.
• Čištění a údržba provádí uživatel, nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
• Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v 
autorizovaném servisním středisku.

NÁVOD K POUŽITÍ
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
• Zvedněte skládací rukojeť (5), dokud neuslyšíte "cvaknutí", což znamená, že 
je správně na svém místě. Pokud po žehlení chcete složit rukojeť, stiskněte 
tlačítko fixační (1) a sklopte držadlo.
• Nastavte volič teploty (3) do jeho maximální polohy. (max)
• Před naplněním nádržky na vodu nastavte regulátor páry (4) do polohy "0".
 Opatrně odstraňte víčko zásobníku na vodu (6), a nalijte vodu do otvoru, 
dbejte, abyste nepřesáhli naplněním značku MAX. nádrže.



• Umýstěte  víčko (6) do své původní polohy, ujistěte se, že je pevně na svém 
místě.
• Zapojte žehličku do elektrické sítě a nechte ji ve svislé poloze.
 Jakmile kontrolka (2) zhasne, žehlička dosáhla nastavené teploty.
• Posuňte nahoru  regulátor páry (4) do polohy páry (*).

SUCHÉ ŽEHLENÍ
• Nádržku vyprázdněte opačným způsobem než jste ji naplnili.
• Zapojte žehličku do elektrické sítě a nastavte volič teploty (3) do požadované 
polohy, na které jsou uvedeny následující údaje:
Fibras sintéticas / syntetický FIBRES. Synteické látky - Nízká teplota ().
Seda-Lana / SILK - VLNA: Střední teplota (..)
Algodon - Lino / BAVLNA – LEN Ložní prádlo: vysoké teploty (...)
• Vyčkejte, dokud kontrolka (2) zhasne a můžete začít žehlit.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Přístroj odpojte z napájení elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
• K čištění vnějšího pláště žehličky  ani žehlící plochy nikdy nepoužívejte 
chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo 
abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Prvotně přístroj
vypněte, přívodní kabel vyjměte ze zásuvky a vyčkejte uplné vychladnutí žehlící
plochy
. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.
•Nepoužívejte abrazivní chemické produkty, nebo kovové drátěnky, která 
mohou povrch spotřebiče nevratně poškodit.
Chcete-li žehličku uložit, ujistěte se, že v nádrži není voda, nastavte regulátor 
páry do polohy vypnuto a vždy žehličku skladujte ve svislé poloze.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
• Nepoužívaný přístroj zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládaní s
nebezpečnými odpady. 
• Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního 
prostředí.
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