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może spowodować oparzenia, 
przy zetknięciu z nim.

7  Jeśli urządzenie zostanie upusz-
czone lub wycieka z niego woda 
lub występują inne awarie, skon-
taktuj się z autoryzowanym ser-
wisem. Nie używaj urządzenia, 
dopóki nie zostanie naprawione.

7  Urządzenie nie nadaje się do użyt-
ku na zewnątrz.

7  Gdy urządzenie jest używane 
lub pozostawione do ostygnięcia, 
urządzenie i kabel zasilający po-
winny pozostawać  poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 lat.

7  Używaj tylko części oryginalnych 
lub zalecanych przez producenta.

7  Nie próbuj rozmontowywać urzą-
dzenia. 

7  Twój zasilacz sieciowy powinien 
być zgodny z informacjami poda-
nymi na tabliczce znamionowej 
urządzenia.

7  Zasilanie sieciowe urządzenia 
powinno być zabezpieczone bez-
piecznikiem minimum 30 mA.

7  Używaj urządzenia z uziemionym 
gniazdem.

7  Nie używaj urządzenia z przedłu-
żaczem.

7  Nie ciągnij kabla zasilającego 
podczas odłączania urządzenia.

7  Odłącz urządzenie przed czysz-
czeniem lub uzupełnianiem wody.

Sekcja zawiera instrukcje bezpieczeń-
stwa, które pomogą uniknąć obrażeń 
ciała lub strat materialnych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji unie-
ważnia udzieloną gwarancję.
7  Urządzenie spełnia międzynaro-

dowe normy bezpieczeństwa.
7  Urządzenie może być używane 

przez dzieci w wieku powyżej 
8 lat i osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, percepcyjnej 
lub umysłowej, a także osoby bez 
doświadczenia lub wiedzy, jeśli 
są nadzorowane lub instruowane 
w zakresie bezpiecznego korzy-
stania z urządzenia i rozumieją 
zagrożenia wynikające z jego 
użytkowania. Dzieci nie powinny 
bawić się urządzeniem. Dzieci nie 
mogą czyścić ani konserwować 
urządzenia bez nadzoru osoby 
dorosłej.

7  Odłącz urządzenie i zaczekaj 
aż ostygnie, przed zdejmowa-
niem lub ponownym zakładaniem 
szczotki.

7  Nie kładź urządzenia na głowicy, 
gdy jest ono używane lub podłą-
czone. Ustaw urządzenie na stabil-
nej i płaskiej powierzchni.

7  Zachowaj ostrożność ze względu 
na emisję gorącej pary podczas 
używania urządzenia.

7  Urządzenie może się nagrzać z 
powodu emisji gorącej pary, co 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA _______
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7  Nie owijaj urządzenia kablem.
7  Gdy urządzenie jest podłączone, 

nie dotykaj urządzenia ani jego 
wtyczki wilgotnymi lub mokrymi 
rękami.

7  Nie używaj urządzenia w lub w 
pobliżu miejsc, w których znajdują 
się łatwopalne miejsca i materiały.

7  Jeśli przechowujesz materiały opa-
kowaniowe, przechowuj je poza 
zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA _______
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PRZEGLĄD ______________________________
Szanowny Kliencie,
Gratulujemy zakupu parownicy do ubrań ST 5550. Prosimy uważnie przeczy-
tać niniejszą instrukcję obsługi, abyś mógł w pełni cieszyć się jakością produktu 
Grundig.

Odpowiedzialne podejście!
GRUNDIG koncentruje się na umownie ustalonych społecznych 
warunkach pracy zapewniając uczciwe płace zarówno własnym 
pracownikom, jak i dostawcom. Przywiązujemy również ogrom-
ną wagę do efektywnego wykorzystania surowców przy stałej 
redukcji ilości odpadów, o kilka ton rocznie. Ponadto, wszystkie 

nasze akcesoria są dostępne przez co najmniej 5 lat.
Dla przyszłości wartej życia.
Nie bez powodu. Grundig. 

Sterowanie i części
Zobacz rysunek na stronie 3.
A  Szczotka (nakładka)
B  Wskaźnik trybu LED
C  Przycisk wyzwalania pary
D  Zatyczka wlewu wody
E  Zbiornik na wodę
F  Wylot pary
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Przeznaczenie urządzenia
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do usuwania 
zagnieceń ubrań i innych produktów tekstylnych, w tym zasłon; nie nadaje się do 
użytku profesjonalnego.

Napełnianie zbiornika na wodę
Uwaga
7  Napełnij zbiornik na wodę E  wodą z kranu. Nie używaj perfum, octu, 

wody odkamienianej chemicznie lub innych płynów.

1 Odłącz urządzenie od zasilania przed napełnieniem wodą.

2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie, jeśli jest rozgrzane.

3 W czasie napełniania wodą, trzymaj urządzenie mocno.

4 Otwórz zatyczkę wlewu wody D   i nalej wodę przez wlew wody.

19ENGLISH

Intended	use

This appliance is intended only for household use, removing the 
creases on your clothes and for various textile products including 
curtains; it is not suitable for professional use.

Filling	the	water	reservoir

Caution
 7 Fill the water tank E  with tap water. Do not use perfume, vinegar, 
chemically decalcified water or other liquids.

1		Unplug the appliance before filling water.

2		Wait for the appliance to cool completely if it is heated.

3		Hold the appliance firmly while filling it with water.

4		Open the water refill lid D  and fill with water through the water 
inlet hole.

5		Add water up to the "Max" level indicated on the side of the water 
tank E .

6		Close the water refill lid D .

USE	_______________________________

5  Nalej wodę do poziomu „Max” wskazanego z boku zbiornika na wodę E  .

6 Zamknij zatyczkę wlewu wody D  .

OBSŁUGA URZĄDZENIA _____________
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Zakładanie/zdejmowanie szczotki do tkanin
1 Odłącz urządzenie od zasilania.

2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie, jeśli jest rozgrzane.

3 Trzymaj urządzenie mocno i załóż szczotkę A  na wylot pary F  ; kiedy na-
kładka znajdzie się we właściwej pozycji usłyszysz dźwięk kliknięcia.

20 ENGLISH

Attaching/removing	the	fabric	brush
1		Unplug the appliance.

2		Wait for the appliance to cool completely if it is heated.

3		Hold the appliance firmly and insert the brush attachment A  to the 
steam vents F ; a click sound will be heard when it gets fitted into 
its place.

4		After using the appliance, wait for it to cool completely and pull the  
brush attachment A  in order to remove it.

Information
 7 You can place the  brush attachment A  in a way that the pawl 
which makes it easier to remove the fabric brush is located up or 
down.

Applying	steam	on	clothes	
1		Fill the appliance with water.

USE	_______________________________

4 Po użyciu urządzenia, zaczekaj aż całkowicie ostygnie. pociągnij szczotkę A  , 
aby ją zdjąć.

20 ENGLISH

Attaching/removing	the	fabric	brush
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2		Wait for the appliance to cool completely if it is heated.

3		Hold the appliance firmly and insert the brush attachment A  to the 
steam vents F ; a click sound will be heard when it gets fitted into 
its place.

4		After using the appliance, wait for it to cool completely and pull the  
brush attachment A  in order to remove it.

Information
 7 You can place the  brush attachment A  in a way that the pawl 
which makes it easier to remove the fabric brush is located up or 
down.

Applying	steam	on	clothes	
1		Fill the appliance with water.

USE	_______________________________

Informacja
7  Szczotkę A  możesz zamontować tak, że zapadka, która ułatwia zdej-

mowanie szczotki do tkanin, może znaleźć się na górze lub na dole.

Rozpylanie pary na ubrania
1 Napełnij urządzenie wodą.

2 Sprawdź czy urządzenie jest gorące. Jeśli jest, zaczekaj aż całkowicie osty-
gnie. Załóż szczotkę A  .

OBSŁUGA URZĄDZENIA _____________



 9Polski

Podłącz urządzenie do zasilania.

3 Po podłączeniu urządzenia, wskaźnik trybu LED B  się zaświeci.

4 Kiedy parownica do ubrań osiągnie odpowiednią temperaturę, wskaźnik trybu 
LED B  wyłączy się. Twoje urządzenie jest gotowe do użycia.

5 Zawieś pogniecioną odzież na wieszaku.

6 Rozciągnij ubranie jedną ręką.

Informacja
7  Podczas pierwszego użycia urządzenia, rozpyl parę na stare ubranie lub 

ręcznik.

Uwaga
7  Podczas używania lub rozgrzewania urządzenia, nie opieraj go o wylot 

pary F  . Ustaw urządzenie w pozycji pionowej.

7 Aby rozpocząć rozpylanie pary, trzymaj urządzenie w taki sposób, aby nie 
było skierowane na Ciebie i naciśnij przycisk wyzwalania pary C  .

21ENGLISH

USE	_______________________________

2		Check if the appliance is hot and if so, wait for it to cool com-
pletely. Attach the  brush attachment A  . 
Plug in the appliance.

3		After plugging in the appliance, the mode indicator LED B  will 
flash.

4		When the garment steamer reaches the appropriate temperature, 
the mode indicator LED B  will go off and your appliance is ready 
to use.

5		Hang up the creased garment on a hanger.

6		Stretch the garment with one hand.

Information
 7 When using the appliance for the first time, apply steam on an old 
garment or towel.

Caution
 7 When using or heating the appliance, do not put it onto the steam 
vents F . Seat the appliance in a vertical position.

7		In order to start the steam spray, hold the appliance in a way that it 
is not facing you and press the steam trigger C .

8		Press the brush attachment A  down to the garment softly and brush 
the fabric downward. Press and hold the steam trigger C  while 
doing this.

8 Dociśnij lekko szczotkę A   do ubrania i szczotkuj tkaninę przesuwając urzą-
dzenie do dołu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyzwalania C  w czasie tej 
czynności.

OBSŁUGA URZĄDZENIA _____________



 10 Polski

Informacja
7  Wraz ze szczotką, moc pary stopniowo usunie zagniecenia odzieży.
Uwaga
7  Po rozpyleniu pary na odzież, zanim ją założysz, zaczekaj aż się ostudzi.

9 Odłącz urządzenie od zasilania.

Uwaga
7  Nie dotykaj wylotu pary F  do czasu ich całkowitego ostygnięcia podczas 

użytkowania lub po zakończeniu używania.
7  Nie rozpylaj pary na odzież, kiedy jest ona noszona przez ludzi lub zwie-

rzęta. Temperatura pary jest wysoka.

Opróżnianie zbiornika na wodę
1 Odłącz urządzenie od zasilania.

2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie, jeśli jest rozgrzane.

3 Otwórz zatyczkę wlewu wody D   .

4 Odwróć i przytrzymaj urządzenie. Jeśli w zbiorniku pozostała woda, potrząśnij 
urządzenie, aby je osuszyć.

22 ENGLISH

Information
 7 Along with the brush, the steam power will remove the creases on 
the garments gradually.

Caution
 7 After applying steam on garments, wait for them to cool before 
wearing them.

9		Unplug the appliance.

Caution
 7 Do not touch the steam vents F  until it cools completely when in 
use or after using.

 7 Do not spray steam onto garments while they are worn by people 
or animals. Steam temperature is high.

Draining	the	water	reservoir
1		Unplug the appliance.

2		Wait for the appliance to cool completely if it is heated.

3		Open the water refill lid D .

4		Hold the appliance upside down and if there is any water remained 
in the water reservoir, joggle the appliance in order to drain it.

5		Close the water refill lid D  .

6		When the garment steamer gets completely cold, store it in a safe 
place.

USE	_______________________________

5 Zamknij zatyczkę wlewu wody D  .

6 Kiedy parownica do ubrań całkowicie ostygnie, przechowuj ją w bezpiecznym 
miejscu.

OBSŁUGA URZĄDZENIA _____________
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Czyszczenie
1 Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed każdym czyszczeniem.

2 Zaczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie.

3 Użyj lekko zwilżonej ściereczki, aby wyczyścić zewnętrzną część parownicy 
do ubrań. Zaczekaj do jej całkowitego wyschnięcia.

Uwaga
7  Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani ściernych środków czysz-

czących lub twardej szczotki do czyszczenia tego urządzenia.

Zgodność z dyrektywą WEEE i pozbywanie się  
zużytych wyrobów
Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2012/19/WE). Produkt ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, któ-
re mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakoń-
czeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi 
odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby 

dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy skonsultować się z wła-
dzami lokalnymi.

Zgodność z dyrektywą RoHS
Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (Ograniczenie użycia substancji 
niebezpiecznych, 2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych mate-
riałów wskazanych w tej dyrektywie.

23ENGLISH

INFORMATION	 ____________________

Cleaning
1		Turn off and unplug the appliance before each cleaning process.

2		Wait for the garment steamer to cool completely.

3		Use a slightly damp cloth to clean the exterior of the garment 
steamer. Then wait for it to dry completely.

Caution
 7 Never use gasoline, solvent and abrasive cleaning agents or hard 
brush to clean this appliance.

Compliance	 with	 the	 WEEE	 Directive	 and	
Disposing	of	the	Waste	Product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  
This product bears a classification symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts 
and materials which can be reused and are suitable for 
recycling. Do not dispose of the waste product with normal 
domestic and other wastes at the end of its service life. Take 
it to the collection center for the recycling of electrical and 

electronic equipment. Please consult your local authorities to learn 
about these collection centers.

Compliance	with	RoHS	Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive 
(2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials 
specified in the Directive.

INFORMACJE _______________________
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Informacje o opakowaniu
Opakowanie tego produktu wykonano z materiałów nadających się 
do recyklingu, zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj 
materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami 
domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lo-
kalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Wesprzyj ochronę środowiska przekazując zużyte produkty do recyklingu.

Informacje techniczne

24 ENGLISH

Package	information

Packaging materials of the product are manufactured from 
recyclable materials in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other wastes. Take 

them to the packaging material collection points designated by the 
local authorities.

Contribute to protection of environment by recycling the used products.

Technical	data

Power	supply
220-240 V~, 50/60 Hz

Power
840-1000 W

Technical and design modification rights are reserved.

INFORMATION	 ____________________

Zasilanie
220-240 V~, 50/60 Hz

Moc
840–1000 W

Zmiany techniczne i konstrukcyjne zastrzeżone.

24 ENGLISH
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