
Parna likalna postaja 
Navodila za uporabo 
SGA7126P 

SGA7124B 

Pred uporabo preberite ta navodila! 

Spoštovani kupec, 

Hvala, da ste se odločili za ta izdelek znamke Beko. Upamo, da boste z vašim izdelkom, ki je bil izdelan s kakovostno 

in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli kar najboljše rezultate. Zato pred uporabo aparata prosimo pozorno preberite 

ta navodila za uporabo in vse ostale dokumente v zvezi z aparatom ter jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo. 

Če se odločite, da boste aparat predali tretji osebi, zraven priložite tudi ta navodila. Upoštevajte vsa opozorila in 

informacije v teh navodilih. 

Pomen simbolov 

Na različnih mestih v tem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:  

Pomembne informacije in uporabni nasveti glede uporabe. 

 

 OPOZORILO: Opozorila glede nevarnosti, povezanih z varnostjo ljudi in premoženja. 

 

Družba The Woolmark Company je odobrila program za volno tega likalnika za likanje izdelkov iz 100% 

volne, pod pogojem, da so pri likanju upoštevana navodila na etiketi oblačil ter navodila proizvajalca tega  

 likalnika. R0000 

Simbol Woolmark je certifikacijska oznaka v številnih državah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelek je bil proizveden v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih brez kakršne koli škode za naravo. 

    Izdelek ne vsebuje PCB. 

Izdelano v Ljudski republiki Kitajski. 



 

 

1. Pomembna varnostna in okoljska navodila 

To poglavje vsebuje varnostna navodila, ki se vam bodo pomagala zaščititi pred nevarnostjo poškodbe ali materialne 

škode. Neupoštevanje teh navodil izniči garancijo na izdelek. 

1.1 Splošna varnost 

• Ta aparat je skladen z mednarodnimi varnostnimi standardi. 

• Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez znanja in 

izkušenj lahko uporabljajo aparat le pod nadzorom oziroma pod pogojem, da razumejo navodila glede varne 

uporabe aparata in potencialnih nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in 

opravljati vzdrževalnih del na aparatu, razen če jih pri tem nadzoruje starejša oseba. 

• Ne puščajte aparata brez nadzora, medtem ko je priključen na električno omrežje. 

• Preden polnite posodo za vodo, aparat izključite iz električnega omrežja. 

• Med uporabo ne odpirajte odprtine za dolivanje vode. 

• Aparat uporabljajte in shranjujte na stabilnih površinah. 

• Ko je aparat nameščen na podstavek, mora biti površna pod podstavkom ravna. 

• Likalnik vedno odlagajte na podstavek. 

• Če vam aparat pade na tla, če iz njega izteka voda ali ima kakšno drugo okvaro, se obrnite na pooblaščeni servis. 

Aparata ne uporabljajte, dokler ni popravljen. 

• Ko je aparat v uporabi ali se ohlaja, morata biti aparat in napajalni kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let. 

• Aparat ni primeren za uporabo na prostem. 

• Uporabljajte samo originalne sestavne dele ali sestavne dele, ki jih priporoča proizvajalec. 

• Aparat uporabljajte samo, ko je povezan z likalno postajo. 

• Aparata ne razstavljajte. 

• Vaša domača omrežna napetost se mora ujemati s podatki, navedenimi na tipski ploščici aparata. 

• Omrežno napajanje aparata mora biti zavarovano najmanj z varovalko 16A. 

• Aparat uporabljajte z ozemljeno vtičnico. 

• Aparata ne uporabljajte s kabelskim podaljškom. 

• Pri izklapljanju aparata iz omrežne vtičnice ne vlecite za napajalni kabel. 

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora popraviti oziroma zamenjati prodajalec, servisni center ali 

specializiran in pooblaščen servis s podobnimi kvalifikacijami. 

• Pred čiščenjem aparat izključite iz električnega omrežja. 

• Ne ovijajte kabla okoli aparata. 

• Aparata in napajalnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami. 

• Likalna plošča in površina likalne postaje se lahko pregrejeta. Pri stiku z vročimi površinami lahko pride do 

opeklin. 

• Aparata ne uporabljajte na območjih oz. v bližini vnetljivih ali gorljivih snovi. 

• Če obdržite embalažo, jo hranite izven dosega otrok. 

1.2 Skladnost z direktivo OEEO ter odlaganje odsluženega izdelka 

Ta izdelek je skladen z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek nosi oznako klasifikacije za odpadno 

električno in elektronsko opremo (OEEO). Aparat je bil izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih 

je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Po koncu njegove življenjske dobe odsluženega 

aparata ne zavrzite med običajne gospodinjske in druge odpadke. Odnesite ga v zbirni center za recikliranje 

električne in elektronske opreme. Za informacije o takšnih zbirnih centrih se obrnite na lokalne oblasti. 



1.3 Skladnost z direktivo RoHS 

Ta aparat je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Aparat ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, 

navedenih v direktivi. 

1.4 Informacije o embalaži 

Embalaža aparata je izdelana iz recikliranih materialov v skladu z nacionalnimi predpisi za okolje. 

Embalažnih materialov ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Peljite jih v zbirne centre 

za embalažo, določene s strani lokalnih oblasti. 

2. Parna likalna postaja 

2.1 Pregled 

 

1. Kartuša za zbiranje vodnega kamna 

2. Parna likalna postaja 

3. Reža za navijanje napajalnega kabla z nosilcem 

4. Zapah za odstranjevaje posode za vodo 

5. Odstranljiva posoda za vodo 

6. Pokrov za dolivanje vode 

7. Površina likalne postaje 

8. Likalna plošča 

9. Zaklep za prenašanje 

10. Nadzorna plošča 

11. Gumb za vklop/izklop in upravljanje 

12. Gumb za pršenje pare 

 

2.2 Tehnični podatki 

Napajanje: 220-240 V ~, 50-60 Hz 

Moč: 2190–2600 W 

Pritisk črpalke: 6 bar 

Količina pare: do 110 g/min 

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovalskih modifikacij. 

 



Vrednosti, ki so navedene na oznakah na izdelku, ali na drugi tiskani dokumentaciji, priloženi izdelku, predstavljajo vrednosti, ki 

so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z veljavnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način uporabe 

naprave in glede na pogoje v okolici. 

 

 
 

3. Delovanje 

3.1 Namen uporabe 

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu in za likanje in ni namenjen za profesionalno uporabo. 

3.2 Prva uporaba 

1. Odstranite embalažo s kartuše za zbiranje vodnega kamna (1), ki se nahaja ločeno v škatli. 

2. Kartušo za zbiranje vodnega kamna (1) za 1 minuto namočite v vodo, da izboljšate njeno delovanje. 

3. Potisnite kartušo (1) na svoje mesto. 

4. Pred prvo uporabo posodo za vodo (5) dvakrat napolnite vodo (gl. točko 3.6) ter jo izparite, da odstranite 

proizvodne ostanke. 

Med prvo uporabo se lahko sprošča rahel vonj. Po nekajkratni uporabi se bo povrnilo normalno stanje. 

3.3 Nasveti za likanje 

• Aparat se v kratkem času segreje; tkanine, kot so sintetika, svila ipd., likajte pri nizkih temperaturah. 

• Tkanine, ki bi se lahko po likanju svetile, likajte obrnjene na notranjo stran ali s programom ECO. 

• Tkanine, kot je žamet, likajte z minimalnim pritiskanjem ter le v eno smer. 

• Pri uporabi pare na barvani svili lahko pride do madežev. Na barvanih svilenih tkaninah ne uporabljajte svile. 

• Oblačila iz 100 volne lahko likate s paro. 

• Likanje volnenih oblačil lahko povzroči, da se oblačila svetijo. Volnena oblačila likajte obrnjena na notranjo 

stran. 

 

OPOZORILO: Poskrbite, da se likalnik ne dotika kovinskih delov, kot so zadrge in zakovice. To lahko 

poškoduje likalno ploščo. 

Nadzorna plošča   

 

 

 

 

 

 

Posoda za vodo je prazna 



 

3.4 Nastavitve temperature 

Primerno temperaturo za likanje posamezne tkanine nastavite z gumbom za upravljanje (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način Smart-ECO, ki ga omogoča vaš aparat, je primeren za vse vrste tkanin, ki se jih sme likati. Lahko 

jih likate brez skrbi. V tem načinu lahko likate s paro z uporabo gumba za pršenje pare (12).  

 

OPOZORILO: Parno likanje je mogoče pri vseh temperaturnih nastavitvah razen na nastavitvi »•«. Za 

likanje s paro pritisnite gumb za pršenje pare (12). 

 

OPOZORILO: Pri likanju upoštevajte navodila za likanje, navedena na etiketi posamezne tkanine. 

 

3.5 Suho likanje 

Aparat ne bo pršil pare, dokler ne boste pritisnili gumba za pršenje pare (12). 

Če želite suho likanje, ne pritisnite gumba za pršenje pare (12). 

 

3.6 Polnjenje posode za vodo 

OPOZORILO: Kadar v posodo za vodo nalivate vodo, ne da bi aparat odstranili s parne likalne postaje, 

poskrbite, da bo aparat izključen iz električnega omrežja. 

 

 
 

Če pritisnete gumb za pršenje pare (12), kadar je posoda za vodo prazna, se bo na zaslonu za 30-40 

sekund prikazal simbol » «. 

 

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop (11) ter izklopite aparat in izključite napajalni kabel iz omrežne vtičnice. 

 
 

 

  
 

   

   

  
 



 
2. Odstranite posodo za vodo (5), tako da pritisnete na zapah za odstranjevanje, ki se nahaja pod posodo za vodo. 

 
3. Odprite pokrov za dolivanje vode (6) in posodo napolnite z vodo do ravni, označene z MAX. 

 
Aparat je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Če je vaša voda iz pipe pretirano trda, priporočamo, da 

uporabite mešanico vode iz pipe in pitne vode. 

 

4. Posodo za vodo (5) postavite na svoje mesto. 

 Ko bo posoda pravilno vstavljena, boste zaslišali klik. 

 
 

3.7 Likanje s paro 

1. Posodo za vodo (5) napolnite z vodo (gl. točko 3.6). 

2. Postavite aparat na površino likalne postaje (7) 

3. Priključite aparat v omrežno vtičnico. 

 Ko bo aparat začel delovati, boste zaslišali zvočni signal. 

 Nadzorna plošča bo enkrat bo zasvetila in nato ugasnila. 

4. Pritisnite gumb za vklop/izklop (11). 

Črpalka lahko med črpanjem vode povzroča nekaj hrupa; to je normalno. 

 

Aparat se pri prvi uporabi prižge v način Smart-ECO. Ta program omogoča likanje vseh oblačil, ki se jih 

sme likati, pri varni temperaturi in količini pare. 

 

5. Temperaturo lahko nastavite na druge stopnje s pomočjo gumba za upravljanje (11) (gl. točko 3.4). 
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klik! 



OPOZORILO: Nastavitev temperature mora ustrezati tkanini, ki jo nameravate likati. 

 

6. Ko začne simbol za določeno nastavitev na zaslonu enakomerno goreti, je aparat pripravljen za likanje. 

OPOZORILO: Če simbol na zaslonu utripa, to pomeni, da likalna plošča še ni na ustrezni temperaturi. 

 

Parno likanje je z uporabo gumba za pršenje pare (12) mogoče pri vseh temperaturnih nastavitvah 

razen na nastavitvi »•«. 

 

7. Ko je aparat pripravljen za likanje s paro, likalnik premikajte horizontalno po tkanini, ki jo želite zlikati, ter pritisnite 

na gumb za pršenje pare (12). 

 
 

8. Ko končate z likanjem, za nekaj sekund pritisnite na gumb za vklop/izklop (11). 

• Lučke na nadzorni plošči se bodo ugasnile. 

9. Aparat izključite iz omrežne vtičnice ter počakajte, da se ohladi. 

 

3.8 Vertikalno pršenje pare 

Paro lahko uporabljate tudi v pokončnem položaju likalnika (gl. točko 3.7). Zahvaljujoč funkciji vertikalnega pršenja 

pare lahko likate zavese in obešena oblačila. Aparat držite na razdalji 15–30 centimetrov od oblačil in zaves. 

  
 

OPOZORILO: Pare nikoli ne usmerjajte v ljudi ali domače živali. 

 

3.9 Avtomatski izklop likalnika (funkcija Auto-Off) 

Če 10 minut ne premaknete aparati in ne pritisnete nobenega gumba, se bo aparat samodejno izklopil. 

• Aparat bo začel delovati, če boste aparat premaknili v horizontalni smeri ali pritisnili na kateri koli gumb. 

Lahko traja do 60 sekund, da likalna plošča (8) doseže prejšnjo temperaturo. 

 

  



4. Čiščenje in vzdrževanje 

4.1 Čiščenje 

OPOZORILO: Likalne postaje (2) ne pomakajte v vodo ali v druge tekočine. V aparat nikoli ne nalivajte 

kisa, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, škroba za perilo, parfumov ali drugih pomožnih 

sredstev za likanje. 

 

OPOZORILO: Za čiščenje aparata ne uporabljajte bencina, topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. 

 

OPOZORILO: Aparate ne spirajte pod tekočo vodo in ga ne namakajte v vodi ali drugih tekočinah. 

 

OPOZORILO: Za čiščenje likalne plošče (8) ne uporabljajte čistilnih sredstev. 

 

1. Pred čiščenjem izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja. 

2. Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi. 

3. Zunanjost aparata očistite z nekoliko vlažno krpo. Nato počakajte, da se aparat popolnoma posuši. 

4. Obloge in ostanke na likalni plošči (8) obrišite z nekoliko vlažno krpo ali po potrebi z mehkim, neabrazivnim 

čistilnim sredstvom. 

  
 

4.2 Zamenjava kartuše za zbiranje vodnega kamna 

 

OPOZORILO: Ne uporabljajte nikakršnih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, saj lahko ta 

poškodujejo aparat! 

 

OPOZORILO: Kartuše kupujte izključno pri prodajalcih in na servisnih centrih. V nasprotnem primeru 

kartuše ne bo mogoče namestiti v režo in ne bo delovala. To bo povzročilo okvaro aparata. Okvar, 

nastale zaradi uporabe napačne kartuše, garancija ne krije.  

 

1. Ko bo potrebna zamenjava kartuše, bo na nadzorni plošči (10= začel utripati simbol » «. 

 

Kartušo je potrebno zamenjati, ko uporabite približno 30 litrov vode. 

 

2. Novo kartušo za 1 minuto namočite v vodo, da izboljšate njeno delovanje. 

3. Pred odstranitvijo stare kartuše iz svojega mesta se prepričajte, da so deli v bližini kartuše hladni. 

4. Narahlo pritisnite in sprostite, da zamenjate kartušo. 



 
5. Novo kartušo vzemite iz embalaže, jo za 1 minuto namočite v vodo ter jo potisnite v režo. 

 

4.3 Odstranjevanje vodnega kamna (funkcija Self-Clean) 

1. Ko se na nadzorni plošči (10) prižge simbol » « za odstranjevanje vodnega kamna (funkcija samočiščenja), je čas 

za odstranitev vodnega kamna. 

2. Napolnite posodo za vodo (5) (gl. točko 3.6). 

3. Priključite aparat na električno omrežje. 

4. Za približno 3 sekunde skupaj pritisnite in držite gumb za upravljanje (11) ter gumb za pršenje pare (12). 

 

 

Ko bo aparat preklopil v način za odstranjevanje vodnega kamna (funkcija samočiščenja), bo na 

nadzorni plošči konstantno gorel simbol » «. 

 

5. Nato enkrat pritisnite gumb za upravljanje (11). 

• Na nadzorni plošči (10) se bo prižgal simbol » «- 

6. Medtem ko pritiskate in držite gumb za pršenje pare (12), držite aparat horizontalno nad koritom. 

7. Ko bo postopek odstranjevanja vodnega kamna končan, se bo aparat samodejno preklopil nazaj v način delovanja 

pred začetkom postopka odstranjevanja vodnega kamna. 

4.4 Zaklep za prenašanje 

1. Za enostavno premikanje oz. transport aparata ter njegovo varno shranjevanja obrnite zaklep za prenašanje 

aparata (9). 

 
2. Za odklepanje ponovno obrnite zaklep za prenašanje aparata. 
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4.5 Shranjevanje 

• Če aparata ne nameravate uporabljati dlje časa, ga varno shranite. 

• Pred shranjevanjem izključite aparat iz omrežne vtičnice in počakajte, da se popolnoma ohladi. 

• Odlijte vodo iz posode za vodo (5). 

• Preden shranite likalno postajo, navijte napajalni kabel okoli reže za navijanje napajalnega kabla z nosilcem 

(3) ter ga pritrdite. 

 

• Likalnik shranite na suho in hladno mesto. 

• Aparat hranite izven dosega otrok. 

 

4.6 Premikanje in prenašanje 

• Med premikanjem in transportom aparata naj bo ta v originalni embalaži. Embalaža varuje aparat pred 

fizičnimi poškodbami. 

• Na aparat in embalažo ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko poškodujete aparat. 

• V primeru padca aparata na tla lahko ta preneha delovati ali pa nastanejo trajne poškodbe.  


