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ZINTEGROWANY STÓŁ PRASOWALNICZY  
Z AUTOMATYCZNĄ STACJĄ PAROWĄ 

TEXI HESTIA 

 

OPIS: 

1) Kontrolka ON / OFF (włącz / wyłącz) 

2) Kontrolka żelazka 

3) Pokrętło regulacji temperatury 

4) Blokada stałego strumienia pary 

5) Przycisk strumienia pary 

6) Uchwyt żelazka 

7) Przewód dostarczający parę 

8) Zatrzask sznura naciągającego pokrowiec 

9) Zatrzask zabezpieczający 

10) Dźwignia do regulacji wysokości deski 

11) Stopki z regulacją mimośrodową 

12) Kółka 

13) Przewód zasilający z wtyczką 

14) Śruba mocująca stację parową 

15) Zawór odmulania kotła 

16) Uchwyt przewodu (pejcz) 

17) Pokrętło regulacji strumienia pary 

18) Lampka ostrzegająca o braku wody 

19) Lampka oznajmiająca gotowość urządzenia 

20) Przełącznik wyboru pomiędzy funkcjami odsysanie (I) i nadmuch (II) 

21) Włącznik zasilania 

22) Nakrętka zbiornika wody 

23) Podstawka żelazka 

24) Zatrzask pokrywy 

25) Pokrywa schowka żelazka 

26) Lampka konserwacji 

27) Przycisk RESET 
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Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z żelazka. Postępowanie 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji sprawi, że prasowanie będzie proste i 
bezpieczne. 

 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

Zanim włączysz żelazko (ON), sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem określonym na 
tabliczce znamionowej. Żelazko można podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka, które 
spełnia wszelkie wymogi opisane na tabliczce znamionowej. 
• W przypadku niezgodności wtyczki żelazka i gniazdka, wezwij wykwalifikowanego 

fachowca i poproś go o zamontowanie kompatybilnej wtyczki. 
• Sprawdź, czy sieć elektryczna jest właściwie uziemiona i zgodna ze wszystkimi normami. 

Wyłącznie uziemiona, zgodna ze wszystkimi normami sieć gwarantuje bezpieczeństwo i 
maksymalną ochronę przed porażeniem prądem. Producent nie jest odpowiedzialny za żadne 
wypadki powstałe z powodu nieprawidłowo uziemionej sieci elektrycznej. W razie wątpliwości, 
należy skontaktować się z wykwalifikowanym fachowcem. 
• Jeśli temperatura powietrza wynosi 5°C lub mniej, nie pozostawiaj wody w zbiorniku. 

• Otwórz opakowanie i sprawdź, czy żelazko nie zostało uszkodzone. W razie wątpliwości, 
skontaktuj się z wykwalifikowanym fachowcem zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia. 
• Unikaj korzystania z przejściówek, wielu wtyczek i/lub przedłużaczy na raz. Jeśli musisz 

skorzystać z powyższych, korzystaj z najprostszych przejściówek lub wielu wtyczek, które są 
zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Maksymalna moc określona na przejściówce 
nie może zostać przekroczona. 
• Przechowuj opakowanie (plastikowe torby, polistyren itp.) poza zasięgiem dzieci, aby 

uniknąć niebezpieczeństwa. 
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego i/lub nierozsądnego korzystania z urządzenia i nie pokrywa kosztów napraw 
wykonanych przez niewykwalifikowane osoby. 

• Nie dotykaj żelazka mokrymi lub wilgotnymi rękami. 

• Nigdy nie korzystaj z żelazka w łazience. 

• Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający. 

• Nie wystawiaj żelazka na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, promienie 

słoneczne, niska temperatura itp.). 

• Dzieci oraz osoby, które nie potrafią korzystać z żelazka, nie mogą z niego korzystać. 

• Nie zanurzaj żelazka w wodzie, ani nie stawiaj go na mokrych/wilgotnych 

powierzchniach. 
• Odłącz przewód zasilający przed rozpoczęciem czyszczenia, napełniania lub naprawy 

żelazka. 
• Jeśli żelazko się zepsuje lub zacznie działać nieprawidłowo, wyłącz je (OFF). Nie próbuj 

samodzielnie naprawić żelazka. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta, w którym 
zlecisz naprawę urządzenia. Do naprawy urządzenia można używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może zagrozić Twojemu 
bezpieczeństwu. 
• Jeśli żelazka nie da się naprawić, należy je zutylizować. Odłącz je od źródła zasilania. 

Przetnij przewód zasilający po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania, aby nikt nie mógł 
skorzystać z zepsutego urządzenia. 
• Nie wymieniaj przewodu zasilającego samodzielnie. Do wymiany przewodu zasilającego 

potrzebne są specjalistyczne narzędzia. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem producenta. 
• Nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi i zwierząt. 
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• Dźwięki wydawane przez urządzenie podczas rozgrzewania/ochładzania kotła nie 
świadczą o awarii urządzenia. Są one oznaką rozprężania metalowych elementów urządzenia. 
• Nie umieszczaj zbiornika pod kranem, aby uzupełnić go wodą. 
• Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający dotknął stopy rozgrzanego żelazka. 
• Wyłącznik różnicowy w instalacji elektrycznej wyłączy żelazko, jeśli Twoje 

bezpieczeństwo będzie zagrożone. Skontaktuj się z wykwalifikowanym fachowcem przed 
ponownym rozpoczęciem prasowania. 
• Nie prasuj mokrych tkanin. 
• Nie dolewaj do zbiornika więcej wody, niż zaleca producent. Nie dodawaj do wody 

odplamiaczy, ani podobnych środków. 
• Zawór odmulający kocioł (15) musi być zakręcony podczas pracy urządzenia 

(niezastosowanie się do tych wytycznych grozi poparzeniem). Zawór można odkręcić dopiero, 
gdy temperatura urządzenia spadnie. 
• Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. 
• Odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli z niego nie korzystasz. 
• Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone. 
• Jeśli stacja parowa lub żelazko zostaną uszkodzone, np. w wyniku upadku, 

natychmiast wyłącz system i nie korzystaj z niego. Wyślij urządzenie do producenta lub 
autoryzowanego serwisu. Korzystanie z urządzenia będzie możliwe, gdy powróci  serwisu. 
• Nie korzystaj z urządzenia, jeśli zauważysz, że jest uszkodzone lub przecieka. Przekaż 

urządzenie do naprawy w autoryzowanym serwisie. 
• Jeśli para wydostaje się spod spodu obudowy stacji parowej, skontaktuj się z 

autoryzowanym serwisem i zleć sprawdzenie sprawności urządzenia. Jest to konieczne nawet 
wtedy, gdy stacja działa poprawnie. 
• Dbaj o niniejszą instrukcję. 
• Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 55014 EWG EN dotyczącą eliminacji 

zakłóceń atmosferycznych. 
• Prasuj wyłącznie w butach. 
• Nie korzystaj z produktu w łazience. 
• Nie pozostawiaj włączonego stołu bez nadzoru. 
• Powierzchnia, na której stawiasz stół (podczas prasowania lub napełniania zbiornika), 

musi być płaska, odporna na działanie wysokiej temperatury i pozioma. Nogi muszą stać 
stabilnie na płaskiej powierzchni. 
• Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 

w celu jego wymiany. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Aby uniknąć przypadkowego rozłożenia nóg: 

1. zabezpiecz je zatrzaskiem zabezpieczającym (9) OD RAZU po złożeniu deski do prasowania 
na podłodze. 
2. Zanim przeniesiesz deskę, sprawdź, czy nóżki zostały zabezpieczone zatrzaskiem 
zabezpieczającym. 
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PRZENOSZENIE 

Deska do prasowania została wyposażona w kółka (12), aby ułatwić jej przenoszenie pomiędzy 
miejscem prasowania i miejscem jej przechowywania. 

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 

• Postaw deskę do prasowania na podłodze tak, aby kółka (12) i stopki (11) dotykały 
podłogi. 

• Przyciśnij i przytrzymaj zatrzask bezpieczeństwa, rozłóż deskę i zwolnij zatrzask, gdy 
ustawiasz deskę do żądanej wysokości (Rys. 1). Zachowaj ostrożność podczas rozkładania deski. 
• Sprawdź, czy pokrowiec deski do prasowania jest właściwie rozłożony. Jeśli nie, postępuj 
zgodnie z instrukcjami: 
3. Poluzuj sznur naciągający pokrowiec deski do prasowania. 
4. Wygładź powierzchnię pokrowca deski do prasowania.  
5. Pociągnij delikatnie za sznur naciągający i zabezpiecz go zatrzaskiem (8) (Rys. 2). 
6. Zatrzask sznura naciągającego pokrowiec nie może przeszkadzać działaniu zatrzasku 
zabezpieczającego. 

WAŻNE: nie korzystaj z dodatkowych pokrowców. Mogą one uniemożliwić prawidłowe 
działanie odsysania i nadmuchu. 
• By wyjąć żelazko ze schowka, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
- przesuń oba zatrzaski pokrywy do wewnątrz (24). 
- Podnieś pokrywę (25) (Rys. 3). 
- Wyjmij żelazko i przewód zasilający. 
- Zamknij pokrywę i postaw żelazko na podstawce (23). 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRASOWANIA 
 

Zapoznaj się z zaleceniami umieszczonymi na metce produktu, który chcesz wyprasować. 

Sprawdź, czy produkt można prasować z użyciem pary! 

Zamontuj pejcz (16) przed rozpoczęciem prasowania. Praktyczny system podtrzymywania 

przewodu ułatwia manewrowanie żelazkiem i gwarantuje przyjemne i bezpieczne prasowanie. 

 

UZUPEŁNIANIE WODY 
■ Uzupełniaj zbiornik przed włączeniem urządzenia. Jeśli woda jest bardzo twarda 
(>14°dH/>15.5°e/>25.2°f), zmieszaj wodę z kranu z wodą demineralizowaną w równych 
proporcjach. 
■ Możesz uzupełnić zbiornik w jeden z dwóch sposobów: 

SPOSÓB 1 Gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania. 
- Odkręć nakrętkę (22) i wlej do zbiornika ok. 0,9 litra wody. 
SPOSÓB 2 Gdy urządzenie działa. 
- Odkręć nakrętkę (22) i wlej do zbiornika ok. 0,9 litra wody. 
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Po uzupełnieniu zbiornika według SPOSOBU 2, wciśnij przycisk RESET. Przyciśnięcie 
przycisku RESET wyłączy lampkę zbiornika. W przypadku uzupełniania zbiornika według 
SPOSOBU 1, lampka również zostanie wyłączona automatycznie (urządzenie jest 
wyłączone).  
Urządzenie może wydawać dźwięki podczas prasowania. Jest to normalne zjawisko. 
Dźwięk świadczy o tym, że pompa dostarcza wodę. 
■ Zakręć nakrętkę i podłącz urządzenie do źródła zasilania. 
■ Włącz urządzenie (21). Lampka ostrzegawcza na przełączniku informuje o tym, że 

deska, jednostka i żelazko są włączone. 
■ Aby na desce nie dochodziło do kondensacji pary, zacznij prasować dopiero po 

upływie 10 minut od włączenia urządzenia. 
Podczas prasowania możesz korzystać zarówno z funkcji odsysania, jak i nadmuchu. 
• Jeśli chcesz skorzystać z funkcji odsysania, ustaw przełącznik (20) na pozycję (I) i 

przyciśnij przycisk włączający funkcję (5). Wentylator zostanie uruchomiony 
automatycznie. Zatrzyma się po kilku sekundach od zwolnienia przycisku. 

• Jeśli chcesz skorzystać z funkcji nadmuchu, ustaw przełącznik (20) na pozycję (II) i 
przyciśnij przycisk włączający funkcję (5). Wentylator zostanie uruchomiony 
automatycznie. Zatrzyma się po kilku sekundach od zwolnienia przycisku. 

• Wybierz żądaną temperaturę żelazka za pomocą pokrętła termostatu (3). 
Wyłączenie kontrolki żelazka oznacza, że żądana temperatura została osiągnięta. Lampka 
będzie na zmianę gasła i zaświecała się w trakcie prasowania. Jest to normalne zjawisko. 
Zaznaczone kolorami miejsce na termostacie pokazuje stopień wykorzystania pary. 

• Jednostka osiąga idealne ciśnienie po około 3 minutach. 
• Gdy kontrolka pary (19) zaświeci się, możesz zacząć prasować. Gdy kontrolka 

wyłączy się, nie musisz przestawać prasować. Jest to normalne zjawisko. Lampka będzie na 
zmianę gasła i zaświecała się. Nie wpłynie to na jakość prasowania. 

• Po pierwszym uruchomieniu żelazka, przesuń nim kilkakrotnie po kawałku 
materiału. 

• Aby skorzystać z funkcji prasowania z użyciem pary, przyciśnij przycisk (5) żelazka. 
Przytrzymaj przycisk i przesuń blokadę (4) do tyłu, aby uruchomić stały strumień pary. 

• Aby zakończyć, zwolnij blokadę (5). 
• Aby zagwarantować najlepsze efekty prasowania, przyciskaj przycisk pary od czasu 

do czasu. Dzięki temu prasowanie będzie łatwiejsze, a prasowany materiał będzie miał 
czas na wyschnięcie. 

• Urządzenie może generować strumień pary w pozycji pionowej. Można w ten 
sposób odświeżać materiały. 

• Jeśli chcesz zmienić ustawienia strumienia pary podczas prasowania, skorzystaj z 
pokrętła regulacji strumienia pary (17). Obrót pokrętła w prawo spowoduje zwiększenie 
ilości generowanej pary, a obrót pokrętła w lewo spowoduje zmniejszenie ilości 
generowanej pary. 

• Jeśli podświetli się lampka „brak wody” i uruchomi się brzęczyk zamontowany w 
jednostce oznacza to, że należy uzupełnić wodę w zbiorniku. 

• Dalsze prasowanie bez uzupełnienia zapasu wody może spowodować uszkodzenie 
stacji parowej. 
■ Podświetlenie się Lampki konserwacji (26) informuje o konieczności wyczyszczenia 

kotła (zapoznaj się z rozdziałem CZYSZCZENIE KOTŁA). 
■ Mruganie Lampki konserwacji informuje o awarii urządzenia i blokadzie 

strumienia pary. W przypadku powyższego, wyczyść kocioł i przeprowadź dodatkową 
konserwację (zapoznaj się z rozdziałem CZYSZCZENIE KOTŁA). Jeśli problem wystąpi 
ponownie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
■ Wyłącz stół dopiero po upływie kilku minut od zakończenia prasowania (21). 
■ Poczekaj, aż urządzenie wystygnie. 
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■ Podnieś żelazko z podstawki (23) i schowaj w schowku (25). 
■ Zamknij pokrywę. 
■ Pociągnij dźwignię (10) do góry i opuść deskę do prasowania do jej całkowitego złożenia. 
■ Zanim przeniesiesz deskę, sprawdź, czy została zabezpieczona zatrzaskiem 
zabezpieczającym. 

 
DODATKOWE WSKAZÓWKI 

Aby na desce nie dochodziło do kondensacji pary, zacznij prasować dopiero po upływie 10 
minut od włączenia urządzenia. 
PRASOWANIE Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI NADMUCHU 
Funkcja nadmuchu powoduje nawilżenie i unoszenie materiałów, co znacznie ułatwia 
prasowanie i zapobiega powstawanie odbić. 
Jeśli chcesz skorzystać z funkcji nadmuchu, przełącz przełącznik (20) na pozycję (II). 
Funkcja ta doskonale nadaje się do prasowania lekkich materiałów np. jedwabiu. 
PRASOWANIE Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI ODSYSANIA 
Funkcja odsysania pary usuwa wilgoć z materiałów. 
Jeśli chcesz prasować z funkcją odsysania, przełącz przełącznik (20) na pozycję (I). 
Funkcja doskonale nadaje się do prasowania ciężkich materiałów np. bawełny, płótna, wełny 
itp. 

 PRASOWANIE W PIONIE 
 

Urządzenie może pracować również w pozycji pionowej. Umożliwia to równomierne 
rozprowadzenie pary i szybsze schnięcie prasowanych materiałów. 
- Ustaw termostat żelazka (3) w najdalszej pozycji (LEN). 
- Powieś materiał na wieszaku i przytrzymaj go jedną ręką. 
- Prasuj od góry do dołu przyciskając przycisk pary. 
Ważne: W przypadku prasowania bawełny i lnu żelazko musi dotykać materiału. W przypadku 
innych materiałów, pomiędzy żelazkiem i materiałem należy zachować kilkucentymetrowy 
odstęp. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Podczas korzystania z urządzenia, może się w nim gromadzić kamień. Pamiętaj, aby wyczyścić 
kocioł, gdy Lampka konserwacji zaświeci się lub zacznie migać. Dzięki temu prasowanie za 
pomocą urządzenia będzie łatwe i sprawne.  

UWAGA: dalsze prasowanie po zaświeceniu się Lampki konserwacji może spowodować 
awarię urządzenia. Wyczyść kocioł tak szybko, jak to możliwe! 

Program konserwacji urządzenia przewiduje 2 różne tryby pracy: 

AUTOMATYCZNY 

Lampka konserwacyjna zaświeca się na podstawie średniego czasu korzystania z urządzenia. 
Obowiązuje standardowa wartość twardości wody, którą ustawił producent. Użytkownik nie 
powinien zmieniać ustawień w tym trybie. 

SPERSONALIZOWANY 

Użytkownik może ustawić czułość urządzenia z uwzględnieniem twardości używanej wody. 
Twardość wody można sprawdzić za pomocą testera dołączonego do zestawu (zapoznaj się z 
rozdziałem TWARDOŚĆ WODY). Sprawdź twardość wody, a następnie wybierz 
SPERSONALIZOWANY PROGRAM KONSERWACJI i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
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RESET SPERSONALIZOWANEGO PROGRAMU KONSERWACJI URZĄDZENIA 

^ Podłącz urządzenie do źródła zasilania. 
^ Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, a następnie włącz urządzenie. 
^ Poniższe lampki zaczną migać jednocześnie: 

- Brak wody 
- Konserwacja 
- Reset 

^ Zwolnij przycisk reset (27), przyciśnij go ponownie przed upływem 5 sekund. 
Teraz możesz zapisać ustawienie twardość wody. 

ZAPIS USTAWIENIA TWARDOŚĆ WODY 

BARDZO MIĘKKA/MIĘKKA (1 stopień) 

^ Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (27) do momentu, gdy usłyszysz sygnał 
oznajmujący o zapisaniu ustawienia. 

^ Zwolnij przycisk Reset (27) i poczekaj, aż wyświetlacz wróci do ekranu początkowego, a 
lampka kotła się zaświeci. 

^ Możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia z nowym PROGRAMEM KONSERWACJI 
(zapoznaj się z rozdziałem KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA). 

ŚREDNIO TWARDA (2 stopień) 

^ Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (27) do momentu, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy 
i zaświeci się lampka świadcząca o gotowości pary. 

^ Zwolnij przycisk Reset i poczekaj, aż wyświetlacz wróci do ekranu początkowego, a 
lampka kotła się zaświeci. 

^ Możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia z nowym PROGRAMEM KONSERWACJI 
(zapoznaj się z rozdziałem KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA). 

TWARDA (3 stopień) 

^ Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (27) do momentu, gdy usłyszysz sygnał 
dźwiękowy, zaświeci się lampka świadcząca o gotowości pary oraz lampka konserwacji. 

^ Zwolnij przycisk Reset i poczekaj, aż wyświetlacz wróci do ekranu początkowego, a 
lampka kotła się podświetli. 

^ Możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia z nowym PROGRAMEM KONSERWACJI 
(zapoznaj się z rozdziałem KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA). 

BARDZO TWARDA (4 stopień) 

^ Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (27) do momentu, gdy usłyszysz sygnał 
dźwiękowy, zaświeci się lampka świadcząca o gotowości pary, lampka konserwacji oraz 
lampka zbiornika. 

^ Zwolnij przycisk RESET i poczekaj, aż wyświetlacz wróci do ekranu początkowego, a 
lampka kotła się podświetli. 

^ Możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia z nowym PROGRAMEM KONSERWACJI 
(zapoznaj się z rozdziałem KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA). 
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CZYSZCZENIE KOTŁA 
Odłącz urządzenie od źródła zasilania i poczekaj, aż wystygnie. Jeśli chcesz wyczyścić 
kocioł, odkręć śruby mocujące stację parową (14) po obu stronach stacji, a następnie 
odłącz ją od deski. 
Nakrętka zbiornika wody (22) musi być zakręcona. Odwróć jednostkę do góry nogami i 
ostrożnie odkręć zawór odmulający kotła (15). 
Umieść stację nad zlewem i odwróć ją do pozycji normalnej. Poczekaj, aż woda i kamień 
wyciekną z urządzenia. Wlej do zbiornika około 0,5 litra czystej wody, zakręć nakrętkę 
zaworu odmulającego (15). Powtórz te czynności przynajmniej 4 razy. 
Zakręć nakrętkę (15). Możesz korzystać z urządzenia. 

Od czasu do czasu przetrzyj urządzenie wilgotną ściereczką, a następnie pozostaw je do 
wyschnięcia. Jeśli chcesz przerwać prasowanie, odstaw żelazko na podstawkę. Nie korzystaj z 
nieodpowiednich stojaków. Uważaj, aby nie podrapać stopy żelazka. 

 

PONOWNE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA PO ODKAMIENIANIU 
 

Po zakończeniu odkamieniania, uruchom urządzenie ponownie. Aby wyłączyć lampkę 
konserwacji, włącz kocioł i przytrzymaj przycisk Reset (27) do momentu, aż lampka zgaśnie 
(ok. 10 sekund). 

 

UŻYTECZNE WSKAZÓWKI 

■ Przed prasowaniem posegreguj produkty, które chcesz uprasować, według typu materiału, 
wskazówek na metkach itp. Rozpocznij prasowanie od tych, które wymagają prasowania z 
najniższą temperaturą. 
• Utrzymaj stopę żelazka w należytej czystości. Żelazko można czyścić wyłącznie wtedy, 
gdy jest zimne. Używaj do tego celu wilgotnej ściereczki i środka rekomendowanego przez 
producenta. Unikaj kontaktu stopy żelazka z suwakami, haczykami, pierścieniami itp. 
• Po zakończeniu prasowania, odstaw żelazko na podstawkę. Sprawdź, czy stopa 
żelazka wystygła. Wyciekająca woda może spowodować plamy. 
• Podczas pierwszych kilku minut prasowania, ze stopy żelazka może wyciekać woda. 
To objaw skraplania, który ustąpi po kilku minutach, gdy przewody żelazka się rozgrzeją. 

 

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA 

• Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo. Jeśli urządzenie wymaga 
naprawy, dostarcz je do autoryzowanego serwisu. Nieprawidłowa naprawa może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 
• Użytkownik nie może wymienić przewodu zasilającego samodzielnie. Wymiana 
przewodu zasilającego wymaga wykorzystania specjalistycznych narzędzi. Wyłącznie 
pracownicy autoryzowanego serwisu mogą wymienić przewód zasilający urządzenia. 
• Jeśli stacja parowa lub deska do prasowania wymagają naprawy, odłącz stację od 
deski i wyślij oddzielnie do autoryzowanego serwisu. 
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UTYLIZACJA 

Jeśli chcesz wyrzucić urządzenie, przetnij najpierw przewód zasilający. 

 

 

Symbol  wskazuje, że produkt nie może być usuwany razem z innymi odpadami 
gospodarstwa domowego, na terenie całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi, wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy 
zapewnić prawidłową utylizację, w celu promowania ponownego użycia zasobów 
materialnych. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego 
punktu zbiórki, w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego lub skontaktowanie się ze sklepem, gdzie nabyto produkt. Zajmą się oni 
bezpieczną dla środowiska utylizacją. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Moc całkowita: 2300 W 
Deska do prasowania: 250 W 
Napięcie: 220 - 240 V - 50 Hz 
Maksymalne ciśnienie: 400 Kpa 
Zbiornik na wodę: 0,9 litra 

 

TWARDOŚĆ WODY 
 

Do stosowania w stacji parowej nadaje się bieżąca woda. Aby zagwarantować jak najdłuższą 
sprawność produktu, sprawdź twardość wody za pomocą testera twardości wody dołączonego 
do zestawu. 

- Zanurz tester w szklance wody na jedną sekundę. 
- Wyjmij tester z wody i potrząśnij nim delikatnie, aby pozbyć się nadmiaru. 
- Po upływie minuty porównaj wynik ze skalą 
- Kolorowe kwadraty pomogą Ci określić twardość wody 
- Tester jest jednorazowy 

JAKOŚĆ WODY 

WODA STOSOWANA W PRZYPADKU 
URZĄDZENIA 

--------------  ----------------  WODA 
PITNA 

WODA 
DEMINARALIZOWANA 

Bardzo 
miękka (<3°dH/<3.75°e/<5.4°f) 100% 0% 

Miękka (>4°dH/>5°e/>7.2°f) 100% 0% 

Średnio 
twarda (>7°dH/>8,75°e/>12.6°f) 100% 0% 

Twarda (>14°dH/>17,5°e/>25.2°f) 50% 50% 

Bardzo 
twarda (>21°dH/>26,25°e/>37.8°f) 50% 50% 
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CZY COŚ SIĘ ZEPSUŁO? 

Czasami wystarczy sprawdzić kilka elementów, aby wyeliminować problem. 
Ważne: Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie stacji parowej, należy okresowo odkamieniać 
kocioł. 

ŻELAZKO 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
■ Żelazko się nie nagrzewa ■ Pokrętło termostatu (3) jest ustawione w 

pozycji MIN „minimum”. 
■ Gniazdo elektryczne nie działa. 

■ Ustaw pokrętło w odpowiedniej pozycji 

(MAX). 
■ Podłącz inne urządzenie elektryczne, aby 

sprawdzić, czy gniazdo elektryczne działa 

prawidłowo. 

■ Żelazko się nagrzewa, ale po przyciśnięciu 

przycisku pary (5) nie powstaje/powstaje 

bardzo mało pary 

■ Zbiornik jest pusty. 
■ Pokrętło pary (17) jest ustawione w pozycji 

MIN „minimum” 
■ Pokrętło pary jest zablokowane kamieniem. 
■ Kocioł jest zablokowany kamieniem. 

■ Uzupełnij zbiornik wodą. 

■ Obróć pokrętło regulacji pary na pozycję MAX. 

■ Kilkakrotnie obróć nakrętkę pokrętła pary (17) 

w lewo i w prawo. 

■ Odkamień kocioł zgodnie z instrukcją. 

 

■ Wyciek wody z żelazka ■ Termostat żelazka (3) nie został ustawiony w 

pozycji „para”. 

■ W przewodzie przyłączeniowym do kotła 

gromadzi się kondensat pary. 

■ Ustaw pokrętło w pozycji „para”. 

■ Nieznaczny wyciek wody na początku 

prasowania jest normalnym zjawiskiem. 

 

■ Wyciek wody spod stacji parowej ■ Zakrętka (15) nie została dokręcona. 

■ Uszczelka zakrętki jest zużyta. 

■ Dokręć nakrętkę (15). 

■ Wymień uszczelkę. 

■ Z kotła dochodzi buczenie ■ Pompa wysokociśnieniowa doprowadza wodę 

do kotła. 

■ Wydawanie dźwięku przez pompę podczas 

pracy to normalne zjawisko. 

■ Żelazko plami materiały. ■ Do wody dodano perfum lub innych 

dodatków. 

■ Korzystaj wyłącznie z wody pitnej (może 

być kranowa) lub demineralizowanej wody 

ze sprawdzonego źródła. 

■ Kolorowe materiały błyszczą się po 

prasowaniu. 

■ Prasujesz w nieprawidłowy sposób. ■ Sprawdź temperaturę prasowania na 

metce. 

■ Przewróć ubrania na drugą stronę przed 

prasowaniem lub prasuj je przez 

dodatkowy materiał. 

■ Korzystaj ze stopy przeciwpołyskowej na 

stopę żelazka (dostępna oddzielnie). 



TEXI HESTIA 

 

 

Aby prasowanie za pomocą podgrzewanej i wentylowanej deski do prasowania było wygodne i 
skuteczne, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
1. podgrzewaj deskę do prasowania przez 10-15 minut przed rozpoczęciem prasowania, 
2. pozostaw deskę do prasowania na 10-15 minut po zakończeniu prasowania. 

DESKA DO PRASOWANIA 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
■ Deska nie nagrzewa się lub wentylacja nie 

działa 

■ Włącznik on/off (21) urządzenia jest w 

pozycji off. 

■ Gniazdko lub sieć elektryczne nie działa. 

■ Włącz (21). 

■ Podłącz inne urządzenie elektryczne i 

sprawdź, czy sieć/gniazdko działa. 

■ Pokrowiec deski nadmiernie moknie 

podczas prasowania 

■ Urządzenie generuje zbyt dużo pary. 

■ Powierzchnia deski jest zimna. 

■ Ze stopy żelazka kapie woda. 

■ Zmniejsz strumień pary. Generowanie zbyt 

dużej ilości pary nie ułatwia prasowania. 

Poczekaj, aż deska się nagrzeje. 

■ To normalne. Po rozpoczęciu prasowania 

może pojawić się kilka kropel wody. Zwiększ 

temperaturę żelazka. 

■ Załączaj odsysanie, gdy korzystasz ze 

strumienia pary. 

■ Po prasowaniu, z deski do prasowania kapie 

woda 

■ Używasz funkcji odsysania w nieprawidłowy 

sposób. 

■ Używasz deski w nieprawidłowy sposób 

■ Postępuj zgodnie z instrukcjami na początku 

rozdziału. 

Jeśli po sprawdzeniu wszystkich możliwości urządzenie nadal nie działa prawidłowo, zgłoś problem w jednym z 
autoryzowanych punktów serwisowych. 
Wyłącznie autoryzowany serwis korzysta z oryginalnych części zamiennych do urządzenia i zatrudnia 
wykwalifikowanych fachowców, którzy naprawią Twoje urządzenie w bezpieczny i skuteczny sposób. 
 
Jeśli chcesz, aby Twoje urządzenie było niezawodne i bezpieczne przez długie lata, korzystaj wyłącznie z 
oryginalnych części zamiennych i akcesoriów dostępnych w autoryzowanych serwisach. 


