
Návod na použití žehličky Gravity 

1. Rozbalte napájecí kabel žehličky a postavte žehličku do kolmé polohy. 
2. Zasuňte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Kontrolka na přední části žehličky 

se rozsvítí. Nastavte požadovanou 
3. teplotu pomocí otočného regulátoru teploty (nastavte vždy jen tak vysokou 

teplotu, aby žehlička vosk tavila, ale aby se z vosku při tom nekouřilo). Jakmile 
kontrolka zhasne, žehlička je dostatečně rozehřátá a připravena k použití. 

4. Kontrolka se bude během používání žehličky pravidelně rozsvěcovat a zhasínat – 
znamená to, že ovladač teploty funguje správně. 

5. Přiložte vosk k rozehřáté žehličce a nakapte vosk na skluznici po celé její ploše. 
Vosk pak pomalu rozžehlete, roztavený vosk se zlehka vpije do skluznice. S 
žehličkou při roztírání vosku stále pohybujte. Nikdy nepokládejte žehličku na 
skluznici bez naneseného vosku – příliš vysoká teplota může skluznici poškodit. 

6. Po použití žehličku postavte na její patu do kolmé pozice a počkejte, dokud zcela 
nevychladne – cca 30 minut. 

7. Nanesený vosk pak nechte vychladnout. Při voskování jde o to, abyste voskem 
zalili miniaturní póry ve skluznici a aby tak byla skluznice dokonale hladká. 
Přebytečný vosk je třeba seškrábat pryč. K tomu slouží plastová škrabka. Vosk 
seškrabávejte po směru jízdy. 

8. Na závěr zbytky vosku vykartáčujte speciálním kartáčem a celou skluznici 
vyleštěte fleecovým či bavlněným hadrem. 

9. Při pobytu na horách voskujte skluznici alespoň jedenkrát za tři dny. Před 
voskováním je nutné odstranit zbytky starého vosku pomocí odstraňovače vosku 
a celou skluznici očistit. 

  

 Žehlička má rozsah teploty od 80°C do 170°C (odpovídá rozsahu 176°F – 338°F). 
 Požadovanou teplotu nastavíte pomocí otočného regulátoru. 
 Tento elektrický spotřebič obsahuje topné těleso. Povrch, který toto těleso 

obsahuje, i místa v jeho těsné blízkosti, mohou dosahovat vysokých teplot. 
 Manipulujte s elektrickým spotřebičem s maximální opatrností. 
 Při manipulaci se spotřebičem se dotýkejte pouze uchopovacích ploch k tomu 

určených a používejte tepelnou ochranu, například rukavice. Topné těleso i jeho 
blízké okolí mohou být horké, a proto je potřeba nechat jej před dotykem 
dostatečně zchladnout. 

 Žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout. 
 Pomocí nylonového kartáče odstraňte z žehlící plochy zbytky vosku. 
 K čištění žehličky nepoužívejte kovové předměty. 
 Nikdy při čištění neponořujte žehličku do vody a nepoužívejte rozpouštědla! 

 


