
Nebezpečenstvo popálenia!
Pred otvorením vypúšťaciehoho uzáveru nechajte systém 
vychladnúť najmenej po dobu 2.5 hod.
Viac informácií na strane 5.

Poznámka
Prečítajte si bezpečnostné pokyny na strane 7.

Návod na použitie   SK 

S Pure System



Vážený zákazník 
 Vám k   LAURASTARTM a kujeme za Vaš  . P ed prv m použitím tohto 

 si   návod .  b l   žehlen  od /prádla a je určen    
domác . Pr tože je každý náš  p ed dodávkou testov , m že obsahova   vodu.
POZOR
Žehl  systém LAURASTARTM generuje teplo a p ru, jeho  č sti s     a p i 
nesprávn  manipul i Vám   popáleniny.

Poznámka: 
Č sti, kt ré    v mi ,  v návod  označen  následuj m symbol m.

Obsah dodávky a  

1 Po ah

Žehl  d ska 

Ventilátor  

Nastaven  výšky (6 úrovní)

1 Náhradn  filtračn  náplň AQUA REFILL

Vodný filter AQUA S-LINE

Zásobník na studenú vodu 

Uzáver ohrievača zásobníka na vodu 

Sieťový spínač

Parný generátor (boiler) 

Kolieska

Návod na použitie

Záručný list

Parná hadica

 Držiak kábla 
HOLDER S-LINE

Žehlička

Odkladacia plocha 
pre žehličku

Priestor pre
žehličku

Spínač 
ventilátora

Svetelná 
indikácia

  Vypúšťací
uzáver 
Sieťová 

zástrčka

Anti-adhezivná žehliaca plocha 
SOFTPRESSING (3D) 

Anti-adhezivná žehliaca plocha 
SOFTPRESSING 

Odkvapkávacia miska 
RINS-ME
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Poznámka: Prečítajte si bezpečnostné pokyny na strane 7.
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1   Uvedenie do prevádzky

1a   Nastavte žehliacu dosku
Nastavte požadovanú výšku žehliacej dosky a upravte poťah.
Poťah je možné umývať / prať pri teplote 30° C, ale NEPOUŽÍVAJTE žmýkanie.

1b   Zaistite držiak 
Umiestnite držiak do určeného otvoru.

1c   Prepláchnite boiler 
Urobte prepláchnutie boilera, viď časť "Prepláchnutie boilera" na strane 5.

Početnosť: Prepláchnutie boilera urobte pred prvým použitím a každý mesiac (alebo po každých 10 hod 
žehlenia).

1d   Aký typ vody by sa mal používať? 
Toto zariadenie je navrhnuté na používanie bežnej vody z vodovodu.

Nikdy nepoužívajte: Parfémovanú vodu, dažďovú vodu, destilovanú vodu, zmäkčenú vodu, alebo vodu z 
odvlhčovačov / sušičiek, apod. Viac informácií nájdete na www.laurastarcom.com

1e   Do vodného AQUA filtra nasypte filtračný granulát AQUA REFILL 
Náhradný filtračný granulát zakúpite u vášho predajcu. Viac informácií nájdete na www.laurastarcom.com

Filtračný granulát AQUA REFILL uchovávajte mimo dosah detí, vyvarujte sa prehltnutia obsahu.

Vyberte filter Rozoberte filter Nasypte filtračný 
granulát AQUA REFILL

Znova zostavte v 
opačnom poradí

1f   Naplňte zásobník studenou vodou 
Zahriatie boilera bez vody povedie k poruche a k rade poškodení, na ktoré sa nevzťahuje záruka!

Ďalšie informácie, viď časť Tipy a triky na strane 6. 
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 2a

Nastavte výšku stola ...                Vyberte žehličku a umiestnite ju na podstavec ...

2b   Zasuňte sieťovú zástrčku 
Je napájacie napätie správne?

Pred žehlením počkajte 1 minútu

Zaveste parnú hadicu 
do držiaku

Počas používania budete počuť zvuk čerpadla, môžete počuť praskavý zvuk a bude striedavo svietiť zelený 
indikátor.

2c   Zapnite spínač 
Spínač svieti.

Počkajte cca. 3 minúty ...

2d   Pripravné k použitiu
Akonáhle zhasne oranžový a rozsvieti sa zelený indikátor, zariadenie je priprave-
né k použitiu. Počas používania bude striedavo svietiť zelený indikátor NORMAL.

2e   Voľba teploty
Požadovanej teploty sa dosiahne počas niekoľkých minút.

Nízka            Veľmi chúlostivé materiály

Normálna
Bavlna, ľan

Syntetické tkaniny, vlna, hodváb Tieto textílie a tmavé materiály 
žehlite za použitia žehliacej 
plochy SOFTPRESSING

Upevnenie žehliacej plochy SOFTPRESSING

Po použití teplú žehliacu plochu 
SOFTPRESSING odoberte.

2f   Odvodnenie kondenzátu
Pred žehlením aktivujte 2-3x tlačidlo pre výstup pary, mimo dosah odevu (viď časť Tipy a triky na strane 6).

2g  Automatické vypínanie
Po 15 minútach nepoužívania tohto zariadenia dôjde k jeho automatickému vypnutiu. Ak ho chcete znova 
zapnúť, stlačte sieťový spínač.

2 Zapnutie a voľba teploty
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Nebezpečenstvo: Nikdy neotvárajte uzáver horúceho boilera.

3D aktívna žehliaca plocha pomôže vyriešiť s každým pohybom žehličky dve veci:
1.  Vyvýšená časť žehliacej plochy tkaninu okamžite vyrovná a napne, a tým odstráni všetky záhyby spôsobené procesom 
prania a sušenia.
2.  Para je vstrekovaná rovnomerne na celý povrch žehliacej plochy a preniká do všetkých vlákien.

Nalievanie alebo doplňovanie vody 
Vo chvíli, kedy započujete pípnutie a bliká červená indikácia, doplňte zásobník studenou vodou. 
Zásobník na studenú vodu je možné vybrať, bez toho že by ste museli najprv vypnúť systém.

Vyberte silné prúdenie vzduchu 

Max

Min

•  Pred uložením systému skontrolujte, či nie je pod krytom žehliacej plochy kondenzát a v prípade potreby ho vysušte.
• Pozor: Pokiaľ je systém uložený horizontálne, zásobník vody musí byť vyprázdnený.

3   Žehlenie 

Manuálne naparovanie 
Len prerušovane

Ventilátor
Zmení smer otáčania ventilátora

Prvá, ľahká profesionálna žehlička:
Tenká žehliaca plocha a ultraľahké materiály umožňujú veľmi jednoduché používanie pre bezkonkurenčné výsledky.

Vákuum:
Prisávacia sila podrží tkaninu na žehliacej doske. Dokonalé záhyby.
Ventilátor:
Jednoduché umiestnenie a udržanie oblečenia na žehliacej doske. Žiadne 
nežiadúce záhyby. Žiadne problémy z dôvodu rozdielnej hrúbky materiálu.

4   Ukončenie

Poznámka: Systém musí byť uložený vo zvislej pozícii alebo naplocho, za žiadnych okolností nesmie ležať na 
boku!

Vypnite systém ( viď, tlačidlo na obr. vpravo) a vytiahnite zástrčku zo siete

Odoberte teplú
žehliacu plochu 
SOFTPRESSING
a vyčistite ju.

Vytiahnite držiak 
hadice a uložte ho.

Uložte teplú 
žehličku do 
úložného priestoru 
a uzatvorte ho.

Žehliaci stôl je 
možné najľahšie 
sklopiť, keď je 
nastavený do 
najvyššie polohy.



PRED POUŽITÍM systému vypláchnite boiler (parný generátor) za studena, keď je systém vypnutý a odpojený. 
Nebezpečenstvo: Nebezpečenstvo popálenia, pokiaľ je boiler pod tlakom.
Pokiaľ chcete boiler preplachovať PO použití tohto systému, je absolutne nevyhnutné ho najprv vypnúť a odpojiť 
sieťovou zástrčku zo zásuvky, a pred otvorením vstupného a vypúšťacieho uzáveru boilera počkať minimálne 2,5 
hodiny. Pri otváraní uzáveru sa držte v bezpečnej vzdialenosti.
Pozor: Nebezpečenstvo postriekania chúlostivej podlahovej krytiny vodou.
Nikdy nepoužívajte odvápňovacie alebo iné chemické výrobky!
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5   Prepláchnutie boilera

Početnosť: Prepláchnutie boilera urobte pred prvým použitím a každý mesiac (alebo po každých 10-tich hod žehlenia).

Nastavte žehliacu dosku 
do najvyšsej polohy a 
vyberte zásobník na vodu.

•  Nebezpečenstvo: Vypnite systém. Odpojte zástrčku zo siete.
• Varovanie: Nikdy nepoužívajte odvápňovacie (odkalovacie) alebo iné chemické výrobky!

Odstrutkujte 
vstupný uzáver 
boilera.

Umiestnite naspodok odkvap-
kávaciu misku a odskrutkujte 
vypúšťací uzáver.

Odoberte malé biele viečko a 
na vstup boilera umiestnit 
veľké biele viečko (= lievik).

Vyberte filter a HORÚCOU 
vodou z vodovodu naplňte 
zásobník na MAX.

Pripojte zásobník
a nechajte vodu 
pretekať. 

Vyberte zásobník na vodu, 
veľké biele viečko a odkvap-
kávaciu misku a namontujte 
obidva uzávery.

Zásobník na vodu opäť 
zostavte a nainštalujte, 
vrátane filtra.

Servis

Na predĺženie životnosti systému používajte filtračný granulát AQUA REFIL. 
K dispozícii v špecializovaných predajniach alebo na www.laurastar.com

Výmena filtračného granulátu AQUA REFIL 
Granulát sa musí vymeniť, akonáhle sú KOMPLETNE hnedé.

Vyčistenie zásobníka na studenú vodu 
Čistite ručne alebo v umývačke riadu.

Vyčistenie žehliacej plochy 
K vyčisteniu použite abrasivný materiál POLYFER (dostupný u predajcu 
LAURASTAR alebo na www.laurastar com) v súlade s návodom na použitie. 
Pri používaní škrobu čistite žehliacu plochu častejšie.

Vyčistenie vonkajších častí žehliaceho systému
Vyčistite mäkkou,  navlhčenou handričkou.  Nepoužívajte olej, benzín, rozpúšťadla,  atď.  Mierna zmena 
zafarbenia a deformácia plastov je bežné opotrebenie žehličky. Odolné škvrny je možné odstrániť pomocou bežne 
dostupných čistiacich prostriedkov.



Tipy a triky
•  Pred žehlením alebo po dlhých prestávkach medzi žehlením aktivujte 2-3krát 
tlačidlo pary na odvod kondenzovanej vody.
•  Tmavé odevy/materiály vždy žehlite za použitia žehliacej plochy SOFTPRESSING.
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Teplota       SOFTPRESSINGVertikálne žehlenie

Odev zaveste a použite krátke výstupy pary pri pohybe žehličkou hore a dole.
Angora/vlna

Prechádzajte parnou žehličkou cez odev vo vzdialenosti 10 cm, zdvihnite odev a 
pretrepte na obnovenie vlasov. 

Špeciálne typy tkanín (zamat/menčester)

Prechádzajte parnou žehličkou cez tkaninu vo vzdialenosti 2-3 cm so 
stlačeným tlačidlom pary a následne tkaninu rukou vyhlaďte.

Hodváb
Žehlenie s naparovaním. U tmavých farieb doporučujeme používať 
žehliacu plochu SOFTPRESSING.

Zvlášt chúlostivé materiály (napr.  stretčové športové oblečenie,  Alcantara®, 
syntetický zamat)

Znížte teplotu a žehlite za použitia žehliacej plochy SOFTPRESSING.

Aká voda by mala byť použitá?
Systém je navrhnutý na prevádzku s použitím vody z vodovodu. Bližšie informácie na www.laurastar.com

Nikdy nepoužívajte vodu typu: parfémovaná, dažďová, destilovaná, zmäkčená, alebo voda z 
odvlhčovačov / sušičiek, apod.

Kolieska na jednoduché presunutie
Ak chcete systém presunúť, jednoducho nadvihnite koniec žehliacej dosky.

Ventilátor a odsávanie: Kedy?

Ventilátor

Odsávanie

Za
m
at

Predné / 
zadné

Manžety 
a goliere

Manžety,
lemy, 

záhyby

Záhyby Vnútro a
podšívka

Rukávy Manžety 
a goliere

Vrchná 
časť

Záhyby,
pliso-
vanie
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Riešenie problémov

Problém Strana

2
Pokiaľ započujete „pípnutie“ a indikácia svieti červeno 
Je voda v zásobníku naplnená studenou vodu?
Je zásobník na studenú vodu správne namontovaný? 2

Pokiaľ sa Vám problém nedarí 
vyriešiť, obráťte sa na zákaznický 
servis spol. LAURASTAR alebo na 
odborného predajcu.

5
              6

3
    3

Žehliaca plocha kvapká
Je prepláchnutý boiler?
Existuje kondenzácia po dlhej dobe nepoužívania systému?
Zelená indikácia svieti a oranžová indikácia zhasla?
Je žehliaca plocha SOFTPRESSING práve nasadená?  
Je používaná doporučená voda? 2, 6

2
Žiadna para
Je v boilery voda?
Je systém zapnutý? 3

Horná časť žehliacej plochy je vo zvislej polohe mokrá 
Krátko po použití je to možné. Skontrolujte, či nedošlo 
pred uložením systému ku kondenzácii vody pod krytom 
žehličky, a nechajte ju vyschnúť. 3, 4

Po zapnutí je počuť "praskajúci" zvuk 
Systém sa zahrieva, to je normálny jav. 3

Počas používania sa rozsvecuje a zhasína zelená indikácia 
Systém udržuje teplotu, to je normálny jav. 3      

Pokiaľ sa Vám problém nedarí vyriešiť / v prípade reklamácie

1   Vypnite systém a vytiahnite sieťovou zástrčku zo zásuvky.

2   Poznamenajte si výrobné číslo systému (na zadnej strane boilera).

3   Pripravte si predajný doklad a záručný list.

4   Kontaktujte zákaznický servis LAURASTAR / predajcu a postupujte podľa pokynov.

Bezpečnostné pokyny

Poznámka: Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov / opatrení môže viesť k poškodeniu zariadenia.  Výrobca 
nezodpovedá za škodu na majetku alebo za zranenia, pokiaľ tieto bezpečnostné pokyny nie sú dodržiavané. Tento 
návod na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalším osobám, ktoré toto zariadenie používajú.

Nebezpečenstvo: V prípade núdze okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zariadenie 
pripojujte len k uzemnenému zdroju napájania.

• Nebezpečenstvo popálenia: Vzhľadom k tomu, že sú žehliaca plocha a parná tryska veľmi horúce, výstup pary 
nesmerujte na akúkoľvek časť Vášho tela alebo na inú osobu / zviera.
• Nebezpečenstvo popálenia: Nežehlite odevy ani nepoužívajte výstup pary na odev, ktorý máte na sebe. 



- 8 - 

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby, 
zodpovednej za ich bezpečnosť, ktorá je oboznámená s pokynmi týkajúcimi sa používania tohto 
zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že si nebudú so zariadením hrať.
• Pred čistením / servisom / preplachovaním odpojte zástrčku zo zásuvky a pokračujte len vtedy, pokiaľ je zariadenie 
studené, najmenej 2,5 hod po jeho používaní. Počas používania nikdy neotvárajte vstupný uzáver boilera. Pred prepla-
chovaním opatrne odskrutkujte uzáver: Po jeho povolení (niekoľko otočení) môže uniknúť zvyšková tlaková para. Po 
prepláchnutí boilera opäť správne zatvorte uzáver(y). Tlakové otvory pre opätovné plnenie,  odvápňovanie,  preplacho-
vanie alebo servisnej skúške sa počas používania nesmú otvárať (len pre parné žehličky vybavené tlakovými komorami). 
• DÔ LEŽITÉ: Pripojte len priamo do sieťovej zásuvky. JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ používať akékoľvek predlžovacie 
šňúry alebo rozbočovacie adaptéry, apod.
• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Nepripojujte mokrý alebo vlhký napájací kábel / zástrčku. Napájací 
kábel odpojujte zo zásuvky vždy ťahom za zástrčku, nie ťahaním za kábel.

Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ sú napájací kábel a/alebo parná hadica nefunkčné alebo poškodené. 
Poškodený napájací kábel / parná hadica musia byť nahradené len originálnym dielom LAURASTAR.
• Žehlička / akákoľvek časť žehliaceho systému sa nesmú používať, ak došlo k poškodeniu, napr. pádom, alebo pokiaľ 
vykazuje viditeľné poškodenie alebo netesnosť.
•  Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:  Zariadenie nerozoberajte, nepokúšajte sa robiť žiadne opravy.

Pokiaľ je žehliaci systém v prevádzke alebo sa po prevádzke ochladzuje, udržujte žehličku, kábel, hadicu 
alebo iné horúce časti mimo dosah detí, mladších 8 rokov. 
Varovanie:
• Nebezpečenstvo popálenia: Pozor pri odoberaní žehliacej plochy SOFTPRESSING, môže byť horúca. Pokiaľ je 
žehliaca plocha SOFTPRESSING horúca, umiestnite ju na teplotne odolný priestor na odkladanie žehličky.
• Napájací kábel / parnú hadicu umiestnite tak, aby o ne nikto nemohl zakopnúť.
Poznámka:
Filtračný granulát AQUA REFILL nie je toxický. Avšak, nevkladajte ho do úst. Uchovávajte mimo dosah detí.

• Pokiaľ je žehliaci systém v prevádzke a je pripojený k napájaniu,  nenechávajte ho bez dozoru.
• Pred doplnením vody do zásobníka (platí aj pre manipuláciu s boilerom, zariadenie na odparova-
nie vody, atď.) je nutné odpojiť zástrčku od zásuvky.

Poznámka:
Žehliaci systém používajte LEN v interiéri a v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. 
Varovanie:
•  Môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla / parnej hadice, napr. zachytením medzi ostrými hranami, nadmernou 
teplotou (napr. spálením od žehličky), apod.
• Zariadenie nepoužívajte bez vody.
•  Nepokúšajte sa vkladať žiadne predmety do otvorov v zariadení. 
• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Zariadenie neotvárajte, nečistite ho, keď je vlhké, neponárajte do vody. 
Pokiaľ do zariadenia / vody vnikne cudzia látka, okamžite odpojte napájanie. 
• Zariadenia smú byť servisované len autorizovaným servisom / zástupcom spoločnosti LAURASTAR.
Pozor:
Vonkajší povrch čistite mäkkou, vlhkou handirčkou, nepoužívajte rozpúšťadlá (napr benzín), abraziva alebo olej.

Žehliaci systém používajte na rovnom a stabilnom povrchu. Keď žehličku kladiete na odklada-
ciu plochu, uistite sa,  že je táto plocha stabilná.  NIKDY nestavajte žehličku na kryt alebo ju 
nenechajte ležať na žehliacej doske / na žehlenom materiály. Aby ste predišli riziku vzniku 
požiaru, uistite sa, že je žehlička vždy umiestnená na odkladacej ploche.



ÚŽITKOVÁ VODA. ZABRÁŇTE JEJ POŽITIU. 
UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ. 
Zlikvidujte s bežným domácim odpadom.

Ďalšie adresy oficiálnych dovozcov a servisných partnerov nájdete na www.laurastar.com

Informácie o životnom prostredí a opatrenia k likvidácii odpadu:
Kartón a obalové materiály, v ktorých bolo toto zariadenie zabalené, uschovajte na 
bezpečnom mieste pre budúce použitie (preprava, servis, atď.) 
Vyslúžené zariadenie nelikvidujte s bežným domácim odpadom.

Technické špecifikácie

Celková hmotnosť

Rozmery systému (V x Š x H)

Napájanie

Celkový príkon

Kapacita zásobníka na studenú vodu

Výška žehliacej dosky (6 úrovní)

Tlak pary

Približne 19 kg

137 x 42 x 20 cm

220-240 V AC, 50/60 Hz

2200 W

1,2 litra

82-102 cm

3.5 bar

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

OSTATNÉ KRAJINY

TSM SUCCESS MANUAL® 
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