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Instrukcja obsługi 

  



WA�NE! 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wa�ne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie u�ywa�
urz�dzenia. 

Stosowanie si� do jej zalece� pozwoli unikn�� zagro�e�, zmniejszy� przestoje w pracy, zwi�kszy� niezawodno�� i trwało��
urz�dzenia. Instrukcja obsługi musi by� zawsze dost�pna na stanowisku pracy. Urz�dzenie musi by� obsługiwane zgodnie z 

zasadami BHP, po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi.  

Dostawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wynikłe z niewła�ciwego lub niezgodnego z przeznaczeniem 

u�ytkowania. To urz�dzenie nie jest zabawk�!

Ogólne zasady bezpiecze�stwa.  
UWAGA: Aby zminimalizowa� ryzyko po�aru, ryzyko pora�enia pr�dem elektrycznym lub ryzyko skaleczenia stosuj si� do 

poni�szych zasad: 

• Utrzymuj miejsce pracy w czysto�ci. 

• Zwracaj uwag� na otoczenie, w jakim pracuje urz�dzenie - nie wystawiaj go na działanie wilgoci lub na bezpo�rednie 

działanie promieni słonecznych.  

• Nie instaluj urz�dzenia w pomieszczeniach o du�ym zapyleniu, w których u�ywa si� aerozoli lub do których dostarczany 

jest tlen. 

• Dobrze o�wietlaj swoje miejsce pracy. 

• Uwa�aj na niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem elektrycznym. Podczas prasowania unikaj kontaktu z uziemionymi 

elementami (rury, grzejniki itp.) 

• Uwa�aj, by nie uszkodzi� przewodu zasilaj�cego i nie nara�aj go na kontakt z olejem, z ostrymi lub rozgrzanymi 

przedmiotami.  

• Odł�cz urz�dzenie od sieci zasilaj�cej, gdy go nie u�ywasz.  

• Uwa�aj, aby nie uruchomi� urz�dzenia przez przypadek. 

• W przypadku nawet najmniejszego uszkodzenia zawsze sprawd�, czy uszkodzony element nie wymaga wymiany.  

• Nigdy nie montuj na urz�dzeniu przystawek i akcesoriów innych ni� zalecane przez producenta i sprzedawc�.  

• Nie wykonuj samodzielnie �adnych modyfikacji urz�dzenia.  

• Nie pozostawiaj w pobli�u urz�dzenia nienadzorowanych osób postronnych i dzieci. 

Instalacja elektryczna  
• Sprawd�, czy napi�cie zasilaj�ce w gnie�dzie odpowiada danym na tabliczce znamionowej urz�dzenia: jest to napi�cie 

jednofazowe 230V / 50Hz. 

• Sprawd� prawidłowo�� poł�cze� elektrycznych we wtyczce i gnie�dzie zasilaj�cym, zwracaj�c uwag� na ochron�
przeciwpora�eniow�.  

• Nie u�ywaj przedłu�aczy elektrycznych, rozgał��ników itp. 

• Stosuj si� do aktualnie obowi�zuj�cych norm elektrycznych i BHP. 

UWAGA - wszelkie prace zwi�zane z instalacj� elektryczn� mog� by� wykonywane wył�cznie przez wykwalifikowanego 

elektryka. 

Pami�taj!  

• Gdy zauwa�ysz jak�kolwiek nieprawidłowo�� w funkcjonowaniu urz�dzenia, wył�cz je natychmiast i powiadom elektryka 

lub przeło�onego. 

• Po sko�czonej pracy wył�cz urz�dzenie oraz wyjmij wtyczk� z sieci zasilaj�cej.  

• Odł�cz urz�dzenie od sieci zasilaj�cej w przypadku jej awarii. 

Ryzyko pora�enia pr�dem 

Nast�puj�ce sytuacje i czynniki mog� by� niebezpieczne dla u�ytkownika:  

• uszkodzony kabel zasilaj�cy stołu lub �elazka 

• przegrzanie �elazka  

• prasowanie w czasie burzy  

• zalanie stołu lub �elazka wod�

Ryzyko obra�e� mechanicznych 

Nast�puj�ce sytuacje i czynniki mog� by� niebezpieczne dla u�ytkownika:  

• u�ywanie stołu do celów innych ni� prasowanie  

Ryzyko poparzenia 

Nast�puj�ce sytuacje i czynniki mog� by� niebezpieczne dla u�ytkownika:  

• dotykanie rozgrzanej stopy �elazka podczas pracy 

• kierowanie gor�cej pary z �elazka bezpo�rednio w kierunku ciała 



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WIADOMO�CI OGÓLNE  

Texi Champion SB – lekki, składany stół do prasowania odzie�y i innych wyrobów tekstylnych, z podgrzewan�
powierzchni�, odsysaniem i nadmuchem, z półk� do ustawienia małej wytwornicy pary lub �elazka.  

Budowa urz�dzenia 

1 – podgrzewana powierzchnia stołu  
2 – siatka przepuszczaj�ca par�  
3 – półka do odkładania prasowanej odzie�y  
4, 7 – nogi 
5 – nakładki przeciwpo�lizgowe  
6 – pedał odsysania i nadmuchu 
8 – obudowa z wył�cznikiem i gniazdem elektrycznym 230 V  
9 – wtyczka zasilaj�ca  
10 – silnik z wentylatorem 
11 – wł�cznik główny ON/OFF 
12 – 8- stopniowa regulacja wysoko�ci stołu  
13 – półka do ustawienia małej wytwornicy pary lub �elazka 

Dane techniczne
Napi�cie 230 V  

Powierzchnia prasowania 45 x 120 cm  

Moc grzałki stołu 400 W  

Moc turbiny odsysania 40 W  

Waga 18 kg  

Wymiary stołu gotowego do pracy 46 x 150 x 91 cm  

Wymiary stołu po zło�eniu 46 x 15 x 163 cm  



URUCHOMIENIE I PRACA  
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• Rozłó� stół i ustaw go w miejscu przeznaczonym do prasowania - podło�e powinno by� równe i twarde. 
• Przy pomocy d�wigni regulacji wysoko�ci (12) ustaw ��dan� wysoko�� stołu. 
• Gdy powierzchnia prasowalnicza stołu znajdzie si� w pozycji poziomej, włó� wtyczk� sieciow� do 
gniazda 230 V z bolcem ochronnym. 
• Wł�cz stół przyciskiem ON/OFF (11). 
• Przygotuj do pracy �ródło pary i �elazko, ustaw termostatem odpowiedni� temperatur� �elazka oraz 
odpowiedni� ilo�� pary. 
• Stół jest gotowy do pracy - prasuj u�ywaj�c pedału odsysania lub nadmuchu. 

UWAGA:  
Po zako�czeniu pracy, pozostaw stół prasowalniczy do wystygni�cia na około 30 minut. Od czasu do 
czasu mo�esz naciska� pedał odsysania, aby ochłodzi� powierzchni� stołu. Operacja ta jest niezb�dna 
dla przedłu�enia �ywotno�ci stołu do prasowania. 

SKŁADANIE STOŁU PO ZAKO�CZENIU PRACY: 
Zdejmij �elazko lub wytwornic� pary z półki (13), odł�czaj�c je najpierw od �ródła zasilania. Wyjmij 
wtyczk� (9) z gniazda zasilaj�cego. Sprawd�, czy uprasowana odzie� nie pozostała na półce (3). Podnie�
powierzchni� z powrotem do pozycji pionowej, wci�nij d�wigni� i poci�gnij nogi w kierunku płyty stołu. 

KONSERWACJA URZ	DZENIA  
• raz na 6 miesi�cy wymie� pokrycie stołu (w mi�dzyczasie mo�na je pra� maksymalnie 2 razy) 
• raz na 3 miesi�ce wyczy�� obudow� wentylatora 

UTYLIZACJA I SKŁADOWANIE 
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Dystrybutor: 


