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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

• Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne porady dotyczące 

bezpiecznej i efektywnej eksploatacji i konserwacji urządzenia. 

• Należy zachować instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu oraz, jeśli to możliwe, oryginalne opakowanie. Jeśli 

chcesz przekazać urządzenie innej osobie, dołącz instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną do przekazywanego urządzenia.  

• Po rozpakowaniu należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości należy się skontaktować 

z autoryzowanym serwisem.  

• Nie należy pozostawiać plastikowych toreb, kawałków pianki, zszywek, itp. pozostałych po rozpakowaniu urządzenia w 

zasięgu dzieci lub osób z ograniczoną sprawnością psychofizyczną.  

UWAGA! Nie należy pozwalać dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!  

• Bezpieczne korzystanie z tego urządzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo podłączone do 

uziemionej instalacji elektrycznej. Dostawca / dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 

w wyniku podłączenia do instalacji, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.  

• Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że napięcie na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem 

sieciowym. W razie wątpliwości, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem.  

• Nie zaleca się stosowania adapterów, rozgałęźników i przedłużaczy. Jeśli to konieczne, stosuj wyłącznie certyfikowane 

akcesoria, które są zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa, upewniając się że są odpowiednie dla instalacji 

elektrycznej i są zgodne z parametrami technicznymi urządzenia.  

• Podłączenie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją zagraża bezpieczeństwu i może spowodować utratę 

gwarancji. Należy pamiętać, aby:  

- Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji, 

- Nie używać urządzenia boso lub z mokrymi dłońmi lub stopami,  

- Nie używać urządzenia na zewnątrz,  

- Nie narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr, ...),  

- Nie dopuszczać dzieci lub osób o obniżonej sprawności psychofizycznej do korzystania z urządzenia,  

- Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający lub za urządzenie, aby odłączyć je od sieci elektrycznej,  

- Nie zostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci,  

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.  

• Użytkownik nie może sam wymieniać kabla zasilającego. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub ze 

specjalistą, jeśli wymiana jest konieczna.  

• Należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, jeśli się zepsuje lub działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z 

autoryzowanym serwisem w celu naprawy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.  Nie próbuj samodzielnie 

naprawiać urządzenia.  

• Aby nie dopuścić do dalszego korzystania z urządzenia po jego zużyciu, należy odłączyć go od zasilania i odciąć kabel 

zasilający. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.  

• Sprzedawca / Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub 

rzeczom w wyniku niewłaściwego połączenia lub wynikające z niewłaściwego lub nadmiernego użytkowania.  

• To urządzenie nie jest zabawką! 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Texi Smart S+B jest stołem do prasowania typu deska, z odsysaniem i nadmuchem, wyposażonym w 
stację parową oraz żelazko.  
 
1. SPECYFIKACJA: 

 
MODEL: Texi Smart S+B 
ZASILANIE: 220-240 V–50-60 Hz 
MOC CAŁKOWITA: 2388 W 
MOC ŻELAZKA: 800 W 
MOC GRZAŁKI STOŁU: 200 W 
MOC NADMUCHU/ODSYSANIA: 40 W 
MOC GRZAŁKI KOTŁA: 1300 W 
MOC POMPY: 48 W 
POJEMNOŚĆ KOTŁA: 1.9 L. 
POJEMNOŚĆ NETTO KOTŁA: 0.95 L. 
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY: 1.1 L. 
TYP PRASOWANIA: CIĄGŁE 
CIŚNIENIE ROBOCZE PARY: 2.8 BAR 
WAGA:  26 kg. 
WYMIARY OGÓLNE (ROZŁOŻONE) 136x44x105 h. cm 
WYMIARY OGÓLNE (ZŁOŻONE) 136x44x24 h. cm 
 

 
 
 

 

LEGENDA 

1 POKRYCIE STOŁU 

2 PRASULEC RĘKAWOWY 

3 SPRĘŻYNA DO MOCOWANIA KABLA 

4 
PEJCZ PODTRZYMUJĄCY PRZEWÓD 
ŻELAZKA 

5 ŻELAZKO 

6 UCHWYT ŻELAZKA  

7 
ŚRUBA MOTYLKOWA DO 
MOCOWANIA PRASULCA 
RĘKAWOWEGO 

8 KABEL ZASILAJĄCY 

9 PODSTAWKA ŻELAZKA 

10 
KOREK ZAWORU ODMULAJĄCEGO  
UWAGA: GORĄCA WODA 

11 KÓŁKA 

12 
WTYCZKA ELEKTRYCZNO – PAROWA, Z 
BLOKUJĄCĄ NASADKĄ 
BEZPIECZEŃSTWA 
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2. WAŻNE INFORMACJE 
 
Przed instalacją Texi Smart S+B, należy przygotować: 
1. Zabezpieczone gniazdko elektryczne, odpowiednie do mocy urządzenia (zaleca się używanie bezpiecznika 

16 A i Id 30 mA). 
2. Płaską powierzchnię, na której będzie ustawione urządzenie. 
 
 
3. OTWIERANIE OPAKOWANIA 

 
1. Otwórz opakowanie zawierające Texi Smart S+B, wyjmij instrukcję obsługi i przeczytaj uważnie. 
2. Wyjmij urządzenie z opakowania i włóż pejcz podtrzymujący kabel żelazka do otworu w obudowie 

(rys.1). 
3. Przymocuj sprężynę do mocowania kabla do pejcza, unikając skręcania sprężyny. 
4. Umieść żelazko na podstawce. (rys. 1). 
 
 
4. PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNKCJE PRZYCISKÓW 
 

 

Wyłącznik główny zasilania 

 

Przycisk włączania / wyłączania kotła 

 

Przycisk włączania / wyłączania żelazka 

ON/OFF

 

Przycisk włączania / wyłączania silnika nadmuchu / odsysania 

 

Przełącznik trybu pracy urządzenia: manualny / automatyczny 
Uwaga: w trybie manualnym silnik nadmuchu / odsysania działa w sposób ciągły, w trybie automatycznym 
silnik nadmuchu / odsysania działa po naciśnięciu mikrowyłącznika żelazka. 

ON/OFF
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Przycisk służący do zmiany funkcji silnika z odsysania na nadmuch i odwrotnie  

ON/OFF

 

Aby uzyskać dostęp do menu urządzenia, należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie 

 
Gdy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka odłączona od zasilania: 
 

1. Przytrzymaj deskę do prasowania w pozycji pionowej, ze stacją parową skierowaną w stronę podłogi. 
2. Rozciągnij nogi deski do prasowania, aż do osiągnięcia pożądanej wysokości stołu (rys. 2). 
3. Skręć elementy prasulca, włóż mocowanie prasulca w otwór z boku stołu do prasowania i przymocuj 

prasulec przy pomocy śruby motylkowej (Rys. 1).  
4. Zainstaluj wtyczkę elektryczno – parową w gnieździe z boku generatora pary (Rys. 1). Zablokuj ją za 

pomocą nasadki bezpieczeństwa. 
5. Wyciągnij korek zbiornika wody (rys. 3) i napełnij zbiornik wodą (około 1 litra). Po wykonaniu tej 

czynności, włóż korek na miejsce.  
6. Włóż wtyczkę (Rys. 1) do gniazda 230V 16 A i włącz urządzenie naciskając zielony przycisk. 
7. Wybierz żądaną funkcję (żelazko, kocioł, tryb pracy, itp.). 
 

 

 
UWAGA: Płytka elektroniczna wykonuje automatyczne sprawdzenie 
zainstalowanego oprogramowania.   
W przypadku wystąpienia błędu lub wykrycia usterki, układ 
zabezpieczający blokuje pracę płytki elektronicznej i uniemożliwia pracę 
stołu. Na ekranie pojawi się komunikat BŁĄD OPROGRAMOWANIA. W 
takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu 
dokonania naprawy. 

  Rys. 3 
 
 
5. ZNACZENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH 

 

 

ŚWIATŁO MIGAJĄCE: wskazuje pracę kotła. Woda jest podgrzewana w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia 
pary.  
ŚWIATŁO STAŁE: wskazuje pracę kotła. Ciśnienie pary jest optymalne. Texi Smart S+B jest gotowy do prasowania. 

 
Wskazuje, że żelazko pracuje. 

 

Rys. 2 
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MIGANIE + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: wskazuje brak wody w zbiorniku wody. 
ŚWIATŁO STAŁE: Pompa pompuje wodę do kotła.  

 

Gdy jest podświetlony, wskazuje że silnik nadmuchu / odsysania jest włączony. 
Gdy nie jest podświetlony  - silnik nie pracuje. 

 

Gdy jest podświetlony, urządzenie pracuje w trybie manualnym (silnik nadmuchu / odsysania pracuje w sposób 
ciągły). Gdy nie jest podświetlony - silnik nadmuchu / odsysania działa w trybie automatycznym (silnik nadmuchu 
/ odsysania działa po naciśnięciu mikrowyłącznika żelazka). 

 

Wskazuje na usterkę, która wymaga pomocy technicznej lub na przekroczenie ilości godzin, określonej dla 
wymiany pokrycia. 

 
Uwaga: 

Podczas prasowania ikona  będzie migać od czasu do czasu. Jest to normalne i wskazuje, że grzałka 
pracuje, przywracając optymalne ciśnienie w kotle.  

Jeśli ikona   włącza się (podświetla) od czasu do czasu oznacza to, że urządzenie pompuje wodę do 
kotła. Ważne jest zatem, aby w zbiorniku nigdy nie brakowało wody (rys. 3). 
 
Istnieje możliwość zmiany funkcji silnika (odsysanie lub nadmuch) i sposobu działania (ciągłe lub po 
naciśnięciu mikrowyłącznika żelazka) w każdej chwili za pomocą przycisków opisanych w "FUNKCJE 
PRZYCISKÓW". 
 
 
6. MENU 

 
Aby wejść do MENU, naciśnij jednocześnie, na kilka sekund, oba pokazane po lewej 
przyciski. Aby opuścić MENU, odczekaj 5 sekund lub naciśnij przycisk ESC. Aby przewijać 
MENU w górę lub dół, używaj strzałek góra / dół. 
 
USTAWIENIA DOSTĘPNE W MENU: 

GODZINY PRACY 

Wybierz z 
MENU: 

 
GODZINY 

PRACY  

 

 

CAŁKOWITA ILOŚĆ 
GODZIN 

 
Nie może być wyzerowany 

w celu wyjścia z 
menu 

 

 
 

lub odczekać 5 
sekund 

 

ON/OFF

 

POŚREDNI CZAS PRACY 

Możliwość wyzerowania 

 

 
 

Nacisnąć przez 6 
sekund 

 

ON/OFF
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CAŁKOWITA ILOŚĆ GODZIN: sumuje ilość godzin pracy urządzenia przez cały czas pracy. Brak możliwości 
zerowania tych danych.  
POŚREDNI CZAS PRACY: sumuje ilość godzin pracy urządzenia od momentu ostatniego wyzerowania licznika. 
Można zerować te dane. W celu wyzerowania danych, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:. 
 
ZEROWANIE OSTRZEŻEŃ 

 
Zerowanie ostrzeżeń jest konieczne, aby usuwać ostrzeżenia z wyświetlacza po tym, jak pokrycie stołu 
zostanie zmienione.  

Przykład: UWAGA: ZMIEŃ POKRYCIE - taki komunikat jest widoczny na wyświetlaczu.   
1. Wejdź do MENU 

2. Znajdź ZEROWANIE OSTRZEŻEŃ, naciśnij OK i znajdź ZMIEŃ POKRYCIE 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET do usłyszenia sygnału dźwiękowego 
4. Naciśnij ESC aby wyjść z menu. 

 
DŹWIĘK KLAWISZY 

Wybierz z 
MENU: 

 
DŹWIĘK 

KLAWISZY  

 

 

DZW ON  
Włączenie dźwięku 

potwierdź 
 

 

w celu wyjścia z menu 
 

 
lub odczekaj  

5 sekund 

 

ON/OFF

 

DZW OFF  
Wyłączenie dźwięku 

 
DŹWIĘK KLAWISZY jest używany do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego, towarzyszącego 
naciskaniu przycisków. 
Jeśli pojawi się potrzeba wyłączenia sygnału dźwiękowego, naciśnij DZW OFF (wyłączenie dźwięku). 

 

SERWISANT Wymagane hasło. Dostęp tylko dla autoryzowanego serwisu.  

 

PRODUCENT Wymagane hasło. Dostęp tylko dla producenta urządzenia 

 

UWAGA: PO WYKONANIU 10 PRÓB WEJŚCIA DO MENU “SERWISANT” LUB “PRODUCENT”, BEZ 
WPROWADZENIA PRAWIDŁOWEGO HASŁA, OPCJE TE ZOSTANĄ ZABLOKOWANE. Na ekranie pojawi się 

komunikat „BLOKADA HASŁA”. W celu odblokowania menu, należy skontaktować się z autoryzowanym 
centrum serwisowym lub producentem. 

Wybierz z MENU: 
 

ZEROWANIE 
OSTRZEŻEŃ 

 

ZMIEŃ POKRYCIE 
(zostanie wyświetlona liczba godzin, 
która upłynęła od ostatniej wymiany) 

Aby wyzerować, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk do 

momentu usłyszenia sygnału 
dźwiękowego   

 

 

W celu wyjścia naciśnij 
przycisk  

 
 

lub odczekaj  
5 sekund 
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WYBÓR JĘZYKA 

Wybierz z MENU: 
 

JĘZYK  
(language)  

 

 

ITALIAN / włoski 

Zatwierdzenie wybranego 
języka 

 

 

w celu wyjścia z menu  

 
 

lub odczekać 5 sekund 

ENGLISH / angielski 

GERMAN / niemiecki 

 

ON/OFF

 

FRENCH / francuski 

POLSKI 

ROSYJSKI 

 
JĘZYK pozwala na ustawienie wybranego języka operacyjnego. Językiem ustawionym domyślnie jest angielski. 
Aby go zmienić, wybierz z menu „LANGUAGE” i postępuj jak opisano w tabeli powyżej. 
 
OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA SILNIKA NADMUCHU I ODSYSANIA 

Wybierz z MENU: 
 

OPÓŹNIENIE 
 

 

 

OPÓŹNIENIE 

WL. 

 

 0...12 
sekund 

potwierdzić  
 

 

w celu wyjścia z 
menu  

 
 

lub odczekać 5 
sekund 

 

ON/OFF

 

OPÓŹNIENIE 
WYL. ON/OFF

 

 
OPÓŹNIENIE działa tylko gdy urządzenie działa w trybie automatycznym. Można ustawić opóźnienie 
włączenia silnika nadmuchu / odsysania (OPÓŹNIENIE WL), jak również opóźnienie wyłączenia (OPÓŹNIENIE 

WYL), w zakresie od 0 do 12 sekund. Ustawienia zostają zapisane w pamięci. Można zmieniać długość 
opóźnienia według własnych wymagań. 
Ustawienia fabryczne: opóźnienie włączenia silnika - 2 sekundy, opóźnienie wyłączenia silnika - 6 sekund.  
Jak wykorzystać funkcję opóźnienia – patrz Punkt 9 - Praca w trybie manualnym i automatycznym 
 
 
7. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE ŚWIETLNE I DŹWIĘKOWE 

 

Migająca lampka ostrzegawcza   , przerywany sygnał 
dźwiękowy i wyświetlane ostrzeżenie "WODA" są aktywowane, 
gdy zabraknie wody w zbiorniku na wodę.  Po napełnieniu 
zbiornika, sygnał dźwiękowy i świetlny wyłączą się.   

Świecąca światłem stałym lampka ostrzegawcza  wraz z  

, przerywany sygnał dźwiękowy oraz wyświetlane 
ostrzeżenie "POMPOWANIE WODY" są aktywowane, aby 
wskazać usterkę urządzenia (w kotle nie ma wody i nie ma 
możliwości przywrócenia jej właściwego poziomu).  W takim 
przypadku należy wyłączyć kocioł, a następnie włączyć go 
ponownie.  Jeżeli lampka kontrolna nie wyłączy się  - należy 
niezwłocznie odłączyć urządzenie z sieci i skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem.  
 

 

 

Rys. 3 
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8. ZASADY BEZPIECZNEJ I WYDAJNEJ PRACY 
 
1. Używaj normalnej wody z kranu. Jednak pamiętaj, że im lepsza jakość wody, tym 

dłuższa żywotność urządzenia. 
2. NIGDY nie dodawaj żadnych uzdatniaczy do wody. 
3. Podłączaj Texi Smart S+B wyłącznie do odpowiedniego i zabezpieczonego gniazda 

zasilającego. Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych. 
4. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, zarówno wtedy, gdy jest 

włączone, jak i wyłączone.  
5. Nie prasuj odzieży bezpośrednio na osobach lub rzeczach. 
6. Nigdy nie pozostawiaj włączonego żelazka na desce lub odzieży.  
7. Nigdy nie zostawiać ubrań na desce, gdy jest włączona. Unikniesz poplamienia lub 

przypalenia.   
8. UWAGA: Urządzenie może być włączone tylko wówczas, gdy deska do prasowania jest 

rozłożona. 
9. UWAGA: zawsze ustawiaj Texi Smart S+B w pozycji pokazanej na rys. 4. Nigdy kładź 

urządzenia, jak pokazano na rys. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. PRACA W TRYBIE MANUALNYM I AUTOMATYCZNYM 
 
1. Po wybraniu trybu manualnego, silnik nadmuchu / odsysania pracuje w sposób ciągły, o ile nie zostanie 

wyłączony. Aby włączyć lub wyłączyć silnik, należy użyć przycisku . Aby zmienić funkcję silnika z 

odsysania na nadmuch lub odwrotnie należy użyć przycisku   . 
Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, silnik nadmuchu / odsysania jest wyłączony.  

2. Po wybraniu trybu automatycznego, silnik nadmuchu / odsysania działa po naciśnięciu mikrowyłącznika 
żelazka. Sposób pracy jest pokazany poniżej. 

 

 
 
Przykład: Opóźnienie załączenia silnika nadmuchu / odsysania, po naciśnięciu mikrowyłącznika żelazka, jest 
ustawione na 2 sekundy. Opóźnienie wyłączenia silnika, po zwolnieniu mikrowyłącznika , jest ustawione na 6 
sekund.  
Naciśnij mikrowyłącznik żelazka i rozpocznij prasowanie. Po 2 sekundach silnik nadmuchu / odsysania 
rozpocznie pracę. 6 sekund po zwolnieniu mikrowyłącznika, silnik przestanie działać. Dzięki wydłużeniu czasu 
pracy silnika, wilgoć jest odsysana z materiału, a efekt prasowania zostaje utrwalony.  
Uwaga: Po naciśnięciu mikrowyłącznika, para zacznie wydostawać się ze stopy żelazka, po zwolnieniu - 
przestanie. 

 

Rys. 4 

 

Rys. 5 
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10. PRASOWANIE 
 
1. Chwyć żelazko za korkowy uchwyt i naciśnij 4 – 5 razy mikrowyłącznik żelazka (rys. 7), aż pojawi się para. 

Jest to konieczne, aby ogrzać przewód parowy żelazka, co zapobiegnie zmoczeniu wyrobów kroplami 
wody w pierwszej fazie prasowania.   

2. Rozpocznij prasowanie naciskając mikrowyłącznik żelazka (rys. 7), aktywując parę. W rezultacie, włókna 
prasowanego elementu zostaną zwilżone. Zwolnij mikrowyłącznik, aby wygładzić wszystkie zagniecenia. 
Aby osiągnąć optymalny rezultat prasowania, ustaw termostat (rys. 6) w pozycji "cotton / bawełna". 

3. Podczas prasowania zaleca się używanie zabezpieczającej stopy przeciwpołyskowej. 
4. Podczas prasowania, zawsze odkładaj żelazko na podstawkę silikonową (rys. 1) i zwracaj uwagę na 

położenie kabli: jeśli są poskręcane lub dotykają żelazka, może dojść do zwarcia.  
5. Podczas prasowania „na sucho” można ustawiać termostat (rys. 6) w różnych pozycjach, odpowiednio do 

typu prasowanego materiału (sprawdź oznaczenia na etykiecie wyrobu). W przypadku prasowania z 
użyciem pary, ustaw termostat na "cotton / bawełna" lub "flax / len". 

6. Zaleca się wymianę pokrycia stołu prasowalniczego (rys. 1), gdy odsysanie z powierzchni deski stanie się 
niesatysfakcjonujące lub na pokryciu pojawią się plamy i ślady, np. zaschnięte plamy wody.  

 

 
 
 
 
 
11. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY 

 
Zbiornik wody może być napełniany w dowolnym momencie, nawet podczas działania kotła. Wyjmij korek 
wlewu i dolej wody, uważający, aby nie zalać urządzenia (rys. 3). Gdy zabraknie wody w zbiorniku, pojawi się 
migający komunikat ostrzegawczy "WODA" i włączy się sygnał dźwiękowy (rozdział 7). 
Zaleca się dolewanie wody niezwłocznie po włączeniu się ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. 
Zapobiegnie to spadkowi ciśnienia pary oraz oczekiwaniu na ponowne ogrzanie wody. 
 
12. WYMIANA POKRYCIA 

 
Po upływie określonej liczby godzin, urządzenie zasygnalizuje, że pokrycie deski do prasowania musi być 
wymienione. Może to być przeprowadzane TYLKO wtedy, gdy kocioł i deska do prasowania są zimne i 
odłączone od sieci elektrycznej.  
 
Po każdej wymianie pokrycia, konieczne jest zresetowanie licznika godzin (patrz rozdział 6).  
 
Częstotliwość pojawiania się komunikatu ostrzegawczego "ZMIEŃ POKRYCIE" zależy od średniego 
wykorzystaniu stołu do prasowania, a także od tego, w jaki sposób wykonywane jest prasowanie. 
Wcześniejsza wymiana konieczna jest zwłaszcza wtedy, gdy spadnie sprawność działania nadmuchu / 
odsysania.   
Uwaga: pokrycie może być prane.  
 

Rys. 6 Rys. 7 
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13. OCZYSZCZANIE KOTŁA 

 
 
Po upływie pewnej liczby godzin, urządzenie 
zasygnalizuje konieczność opróżnienia kotła  
z wody. Ostrzeżenie będzie widoczne tylko w 
ciągu pierwszej minuty po włączeniu urządzenia. 
Pojawi się komunikat "OPRÓŻNIJ KOCIOŁ". Po 
jednej minucie ostrzeżenie zniknie, bez względu 
na to, czy kocioł został opróżniony, czy nie. 
Regularne oczyszczanie (opróżnianie) kotła 
pozwoli zachować go w czystości, dzięki czemu 
unikniemy, przy bardzo twardej wodzie, efektu 
zamulania kotła. Nagromadzone osady wapienne 
mogą powodować uszkodzenie urządzenia.  
W celu opróżnienia kotła odkręć śrubę spustu 
wody. Woda znajdująca się w kotle powinna 
zacząć spływać do wcześniej przygotowanego 
pojemnika. Gdy kocioł zostanie opróżniony, należy 
ponownie zamocować śrubę, zwracając uwagę, 

aby nie dokręcić jej zbyt mocno oraz sprawdzić, czy nie ma wycieków wody (w tym przypadku wymienić 
uszczelkę pod korkiem gwintowym). 
Czynności te, przy codziennym korzystaniu z urządzenia, zaleca się wykonywać raz na dwa tygodnie, nie 
rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
 

 
UWAGA: KOCIOŁ MOŻNA OPRÓŻNIAĆ TYLKO WTEDY, GDY JEST ON ZIMNY, A URZĄDZENIE JEST 
ODŁĄCZONE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ.  

 
 
14.  OBOWIĄZKOWA OKRESOWA KONSERWACJA 
 
(PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS TECHNICZNY, WYKWALIFIKOWANYCH 
SERWISANTÓW LUB PRODUCENTA.) 

Obowiązkowa konserwacja jest sygnalizowana przez świecącą ikonę . Na ekranie pojawi się 
komunikat „KONSERWACJA OGÓLNA”. W celu przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się ze 
sprzedawcą, autoryzowanym serwisem technicznym lub producentem. Po zakończonej konserwacji, 

autoryzowany serwisant zresetuje komunikat "KONSERWACJA OGÓLNA", wyświetlany na wyświetlaczu. 
Obowiązkowa jest również wymiana przewodu elektryczno – parowego, jeśli dojdzie do jego uszkodzenia. 
 
 
15. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE 
 
Po zakończeniu prasowania, pozostaw stół włączony przez 10 minut. Przed wyłączeniem Texi Smart S+B 
wychłodź powierzchnię deski poprzez załączenie odsysania. Zapobiegnie to zatrzymywaniu wody w pokryciu i 
umożliwi jego dłuższe użytkowanie.  
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16. SKŁADANIE STOŁU DO PRASOWANIA 
 
Wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę elektryczną (Rys. 1) z gniazda zasilającego oraz wtyczkę elektryczno – 
parową żelazka z gniazda (Rys. 1) i zaczekaj, aż stół i żelazko całkowicie się wychłodzą. Umieścić żelazko w 
miejscu do przechowywania. Naciśnij uchwyt deski do prasowania i w tym samym czasie unieś wąski koniec 
deski w górę (rys. 8). W ten sposób ustawisz stół Texi Smart S+B w pozycji pionowej. Stół jest wyposażony w 
kółka, które ułatwiają tą operację (rys. 9).  

 
 

 
 
 
 
17. ZWALNIANIE STACJI PAROWEJ 

 
Istnieje możliwość oddzielenia generatora pary od deski do prasowania. Aby to 
zrobić, wyjmij wtyczkę łączącą generator pary z deską do prasowania, poluzuj 
cztery śruby (po dwie z każdej strony generatora) i wyciągnij generator pary na 
zewnątrz (rys. 10).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 8 

 

Rys. 9 

1

2

 

Rys. 10 
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18. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
 
Urządzenie jest zapakowane w kartonowe pudło, które nie może być obracane górą do dołu i powinno być 
traktowane z ostrożnością. Nie należy siadać ani stawać na opakowaniu, nie układać jednego na drugim. 
 
 
19. ZŁOMOWANIE 
 

Informacje dotyczące właściwego złomowania, zgodnie z dyrektywą UE 2002/96/EC i 
2003/108/EC. 
Urządzenie jest wykonane głównie z metalu, a zatem nie może być usuwane jako odpad 
komunalny, lecz powinno być składowane w odpowiednim centrum zbierania odpadów. 
Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt nie może być usuwany z innymi odpadami, 
aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie. 

Prawidłowe usuwanie i recykling elementów urządzenia zapewniają ochronę środowiska naturalnego. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
 

Dystrybutor: 

STRIMA Sp. z o.o. 

Swadzim, ul.  Poznańska 54 

62-080 Tarnowo Podgórne, Poland 

 

Dystrybutor deklaruje, że 

 

Stół do prasowania typu deska, z odsysaniem i nadmuchem,  
wyposażony w stację parową oraz żelazko 

model: Texi Smart S+B 

 

którego dotyczy ta deklaracja, został wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami: 

2006/42/CE 

2006/95/CE 

2004/108/CE 

2002/95/CE 

 

Został on zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: 

EN 60204-1, EN 60335-1 

 

Jest również zgodny z dyrektywą 97/23/CE (PED) 
 

Pełnomocnik Zarządu 
Strima Sp. z o.o. 
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Dystrybutor: 
 
 
 
 


