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Pred uporabo preberite ta navodila! 

Spoštovani kupci, 

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. 

 

OPOZORILO: Opozorila glede nevarnosti, povezanih z vročimi površinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelek je bil proizveden v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih. 

    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 so prejeli in razumeli navodila 

glede varne uporabe aparata in s tem povezanih 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 z električnega omrežja. 

• Aparat uporabljajte in shranjujte na stabilnih površinah. 

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

• Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan ali če ima poškodovan napajalni kabel. V tem primeru se obrnite na 

pooblaščeni servis. 

• 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. 

• Kadar aparat ni 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. 

• Aparata ne poskušajte razstaviti. 

• 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 samo z ozemljeno vtičnico. 

• Aparata ne uporabljajte s kabelskim podaljškom. 

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

• Pred čiščenjem aparat izključite iz električnega omrežja. 

• Ne ovijajte kabla okoli aparata. 

• Kadar je aparat priključen v električno omrežje, se aparata in napajalnega kabla ne dotikajte z vlažnimi ali 

mokrimi rokami. 

• Likalna plošča in okoliške površine so lahko zelo vroče. Pri stiku z vročimi površinami lahko pride do opeklin. 

Zato med uporabo in neposredno po uporabi aparata pazite, da se ne dotaknete vročih površin. 

• 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. Napajalni kabel 

2. Osnovna plošča likalnika 

3. Gumb za nastavitev temperature 

4. Likalna plošča 

5. Šoba za pršenje vode 

6. Pokrov za dolivanje vode 

7. Gumb za nastavitev pare in odstranjevanje vodnega kamna 

8. Gumb za pršenje vode 

9. Gumb za turbo paro 

10. Lučka indikatorja termostata in funkcije samodejnega izklopa (Auto-Off) 

 

2.2 Tehnični podatki 

Napajanje: 220–240 V~, 50–60 Hz 

Moč: 2200–2600 W 

Izolacijski razred: I 

Količina turbo pare: do 150 g/min 

 

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 

Pred prvo uporabo aparat dvakrat napolnite z vodo (gl. točko 3.3) ter jo izparite, da odstranite proizvodne ostanke 

(g. točko 3.6). Medtem večkrat uporabite gumb za turbo paro (9). 

 

Med uporabo se lahko sprošča rahel vonj, iz luknjic na likalni plošči (4) pa lahko uhajajo bele obloge. Po 

dvakratnem postopku pršenja pare bodo te vonjave in obloge izginile. Poleg tega lahko znotraj posode 

za vodo nastajajo vodne kapljice; to je normalno. 

3.3 Polnjenje posode za vodo 

1. Aparat izključite iz električnega omrežja. 

2. Gumb za nastavitev pare (7) premaknite v položaj » «. 

3. Lonček za vodo, priložen aparatu, napolnite z vodo. 

4. Odprite pokrov za dolivanje vode (6) in aparat napolnite z vodo do maksimalne ravni (oznaka »MAX«). 

5. Zaprite pokrov za dolivanje vode (6).  

 

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

uporabite mešanico vode iz pipe in pitne vode.. 

 

3.4 Nastavitev temperature 

 

1. Ko je aparat priključen na električno omrežje, nastavite temperaturo glede na vrsto tkanine, ki jo želite likati, tako 

da gumb za nastavitev temperature (3) premaknete v smeri urinega kazalca (gl. točko 3.5). 

 Prižgala se bo lučka indikatorja termostata (10). 

2. Ko se aparat segreje na nastavljeno temperaturo, bo lučka indikatorja termostata (10) ugasnila in aparat bo 

pripravljen na uporabo. 

3.5 Tabela nastavitev temperature in pare 

Pri nastavitvah temperature aparata upoštevajte spodnjo tabelo. 

Vrsta 

tkanine 

Nastavitev 

temperature 

Nastavitev pare 

Sintetika • Brez pare 

Svila • Brez pare 

Volna •• Brez pare 

Bombaž ••• S paro 

Lan, džins Max S paro 

 

OPOZORILO: Preden začnete likati, preverite etiketo na tkanini. 

 



Če ne veste, iz kakšne tkanine je narejeno vaše oblačilo, najprej zlikajte nevidni del oblačila in tako 

določite primerno temperaturo likanja.  

 

Da preprečite nastajanje svetlih madežev, ki se lahko pojavijo na sintetičnih tkaninah, kot je svila, 

takšna oblačila likajte na notranji strani. Da preprečite nastajanje madežv, ne uporabljajte funkcije 

pršenja vode.  

 

3.6 Likanje s paro 

1. Napolnite posodo za vodo (gl. točko 3.3). 

2. Nastavite ustrezno temperaturo z gumbom za nastavitev temperature (3) (gl. točko 3.5). 

3. Gumb za nastavitev pare (7) premaknite v položaj » «. 

4. Ko lučka indikatorja termostata (10) ugasne, lahko začete s parnim likanjem. 

 

3.7 Turbo para 

 

Ko začnete likati, se pri prvih nekaj pritiskih na gumb turbo para morda še ne bo ačela sproščati. Za 

proizvajanje turbo pare mora biti gumb za nastavitev temperature nastavljen na raven »•••« ali več. 

 

1. Napolnite posodo za vodo (gl. točko 3.3). 

2. Gumb za nastavitev temperature (3) premaknite na najvišjo raven (oznaka »MAX«), tako da ga obrnete v smeri 

urinega kazalca. 

 Prižgala se bo lučka indikatorja termostata (10). 

3. Ko se aparat segreje na nastavljeno temperaturo, bo lučka indikatorja termostata (10) ugasnila. 

4. Ko lučka indikatorja termostata (10) ugasne, lahko začnete likati oblačila z močnim pršenjem pare, tako da 

pritisnete na gumb za turbo paro (9). 

 

OPOZORILO: Če ta postopek opravljate dlje časa, lahko iz likalne plošče (5) skupaj s paro izteče tudi 

nekaj vode. 

 

Za optimalno kakovost turbo pare gumb za nastavitev pare premaknite v položaj OFF » «. 

 

OPOZORILO: Za uporabo funkcije turbo pare mora biti lučka indikatorja termostata (10) ugasnjena. 

 

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, tako da pritisnete na gumb za turbo paro (9). Aparat držite na razdalji 

15–30 centimetrov od oblačil in zaves. 

 

OPOZORILO: Če se med likanjem prižge lučka indikatorja termostata (11), počakajte, da se lučka 

ugasne, preden nadaljujete likanje s funkcijo turbo pare. 

 

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

 

 



3.9 Pršenje vode 

1. Napolnite posodo za vodo (gl. točko 3.3). 

2. Nastavite želeno temperaturo (gl. točo 3.5). 

3. Pritisnite na gumb za pršenje vode (8), da začne aparat pršiti vodo. 

 

S funkcijo pršenja vode lahko enostavno odstranite gube na tkaninah. 

 

3.10 Suho likanje  

1. Za suho likanje premaknite gumb za nastavitev pare (7) v položaj OFF » «. 

Koristno je, da imate v aparatu vodo – tako lahko po potrebi uporabite gumb za pršenje vode (8). 

 

3.11 Funkcija samodejnega izklopa (Auto-Off) 

 

• Aparat se bo avtomatično izklopil, če bo miroval 30 sekund, medtem ko bo v vodoravnem položaju. 

• Aparat se bo avtomatično izklopil, če bo miroval 7–10 minut, medtem ko bo v pokončnem položaju. 

• Aparat se bo avtomatično izklopil, če bo miroval 30 sekund, medtem ko bo v nagnjenem položaju (desno ali 

levo). 

 

V primeru, da se aparat samodejno izklopi, se bo prižgala lučka samodejnega izklopa (10). 

 

• Če aparat premaknete v vodoraven položaj, se bo vklopil. 

 

 Lahko traja do 60 sekund, da likalna plošča (4) doseže prejšnjo temperaturo. 

 

 

 

4. Čiščenje in vzdrževanje 

4.1 Čiščenje 

OPOZORILO: Ko končate z likanjem, izključite aparat iz električnega omrežja. Vodo lahko iz posode 

izlijete tako, da odprete pokrov za dolivanje vode (6) in likalnik nagnete naprej. 

 

1. Pred čiščenjem aparat 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 (4) obrišite z nekoliko vlažno krpo ali po potrebi z mehkim, neabrazivnim 

čistilnim sredstvom. 

  

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

krtač. 

 

 



 

4.2 Odstranjevanje vodnega kamna (funkcija Self-Clean) 

 

S funkcijo odstranjevanja vodnega kamna je mogoče očistiti delce vodnega kamna, ki se naberejo v posodi za delanje 

pare v aparatu. 

To funkcijo uporabite vsake 2–3 tedne. Če je voda ii pipe zelo trda (če delci vodnega kamna padajo z likalne plošče 

(4) aparata), funkcijo odstranjevanja vodnega kamna uporabljajte pogosteje. 

1. Aparat izključite iz električnega omrežja. 

2. Aparat napolnite z vodo (gl. točko 3.3). 

3. Premaknite gumb za nastavitev pare (7) v položaj OFF » «. 

4. Aparat priključite v električno omrežje ter premaknite gumb za nastavitev temperature (2) v položaj »MAX«, tako 

da ga obrnete v smeri urinega kazalca. 

5. Ko se prižge lučka indikatorja termostata (10), aparat izključite iz električnega omrežja. 

6. Aparat držite v vodoravnem položaju nad umivalnikom ter ga tresite, medtem ki pritiskate in držite gumb za 

odstranjevanje vodnega kamna (7). Nadaljujte s postopkom, dokler iz posode ne izteče vsa voda. 

 

Lahko preteče nekaj časa, preden bo iz luknjic na likalni plošči prikapljala voda.  

 

7. Ko iz posode ne izteče vsa voda, spustite gumb za odstranjevanje vodnega kamna (7). 

8. Če so po končanem postopku na aparatu še vedno obloge, postopek ponovite. 

9. Po končanem postopku odstranjevanja vodnega kamna pustite aparat v pokončnem položaju, dokler se ne ohladi. 

Ko se aparat ohladi, obrišite likalno ploščo (4) s krpo. 

 

4.3 Shranjevanje 

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

• Pred dvigovanjem aparata ga izključite iz omrežne vtičnice in počakajte, da se popolnoma ohladi. 

• Spraznite posodo za vodo. 

• Aparat in pripomočke vedno hranite v originalni embalaži. 

• Likalnik shranite na suho in hladno mesto. 

• Aparat vedno hranite izven dosega otrok. 

 

4.4 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. 

  



 

5. Odpravljanje težav 

Čeprav je aparat priključen na električno omrežje, se likalna plošča (4) ne segreje. 

Aparat morda ni pravilno priključen. >>> Preverite vtič in napajalni kabel (1) na aparatu. 

Gumb za nastavitev temperature (3) je morda v položaju »MIN«. >>> Gumb za nastavitev temperature premaknite v 

smeri urinega kazalca navzgor do znaka za paro. 

Aparat ne proizvaja pare. 

V posodi za vodo morda ni dovolj vode. >>> V posodo nalijte vodo do oznake »MAX« (gl. točko 3.3). 

Gumb za nastavitev pare (7) je morda v položaju brez pare. >>> Gumb za nastavitev pare premaknite v položaj za 

paro (gl. točko 3.6). 

Funkcija turbo pare ali vertikalnega pršenja pare ne deluje. 

Ti dve funkciji ste morda uporabili prepogosto v zelo kratkem časovnem obdobju. 

>>> Nadaljujte z likanjem v vodoravnem položaju in nekoliko počakajte, preden ponovno uporabite funkcijo pršenja 

pare. 

>>> Morda likalna plošča (4) ni dovolj vroča. Gumb za nastavitev temperature (3) premaknite v smeri urinega kazalca 

navzgor do znaka za paro. Aparat namestite v pokončen položaj ter počakajte, da se likalna plošča segreje. 

Med likanjem na tkanino kaplja voda. 

Morda niste v celoti zaprli pokrova za dolivanje vode (6). >>> Pokrov za dolivanje vode popolnoma zaprite. 

Morda uporabljate funkcijo turbo pare pri nastavitvi temperature na »•« ali »••«. >>> Temperaturo nastavite na 

višjo raven (gl. točko 3.7). 

Med likanjem z likalne plošče (4) padajo obloge in ostanki. 

Do tvorjenja takšnih oblog lahko pride, če je voda, ki jo uporabljate za likanje, pretrda. >>> Enkrat ali večkrat zapored 

uporabite funkcijo samočiščenja (gl. točko 4.2). Pri nadaljnjem likanju posodo za vodo na aparatu napolnite z 

mešanico vode iz pipe in pitne vode. 

Iz ohlajenega ali pospravljenega aparate kaplja voda. 

Morda ste aparat pustili v vodoravnem položaju, medtem ko je bila v posodi za vodo še vedno voda. >>> Izpraznite 

posodo za vodo. 

Na likalni plošči (4) so madeži. 

Morda ste likali mokra oblačila, medtem ko so bili na likalni plošči (5) madeži vodnega kamna. >>> Ko se aparat dovolj 

ohladi, obrišite likalno ploščo pleteno ali bombažno krpo iz mikrovlaken, ki jo predhodno namočite v kisu. 


