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.Bezpieczne. Prasowanie 
 

PRZYGOTOWANIE DO PRASOWANIA 

Przed przystąpieniem do prasowania  
i włączeniem żelazka do prądu: 

 przygotuj rzeczy i sprawdź maksymalną 
temperaturę prasowania określoną przez 
producenta; jeśli metki są usunięte – zacznij  
od najniższego możliwego ustawienia, 

 deskę do prasowania ustaw na stabilnym 
podłożu, jeśli nie możesz użyć deski – znajdź 
inne, bezpieczne miejsce, 

 nie prasuj na bardzo miękkim podłożu i takim, 
które przywiera do gorących powierzchni,  

 prasuj w pobliżu gniazdka elektrycznego,  
by móc swobodnie prasować (i najlepiej tak,  
by nie było konieczne przechodzenie przez 
kabel) – zapobiegniesz przypadkowemu 
przewróceniu lub zrzuceniu żelazka, 

 sprawdź czy kabel żelazka nie jest uszkodzony. 

NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO ŻELAZKA! 

W TRAKCIE PRASOWANIA 

Nigdy nie zostawiaj włączonego żelazka 
bez dozoru (zwłaszcza przy dziecku  
i zwierzętach) – istnieje 

niebezpieczeństwo poparzenia  
i pożaru, a jeśli nawet w trakcie 
samotnego prasowania zadzwoni telefon 
lub dzwonek przy drzwiach  

– przede wszystkim odstaw żelazko 
w bezpieczne miejsce (czytaj dalej) 

lub całkowicie wyłącz z kontaktu! 

GDZIE ODSTAWIAĆ ŻELAZKO  
W TRAKCIE I PO PRASOWANIU?  

Aby zapobiec pożarowi lub innym 
szkodom, żelazko odstawiaj ZAWSZE: 

 na materiale niepalnym lub innym, ale musi to 
być powierzchnia płaska, posiadająca stabilne  
i twarde podłoże zapobiegające 
samodzielnemu przewróceniu żelazka, 

 w pozycji pionowej – nie stawiaj na stopie 
grzejnej! (chyba, że inaczej przewidział 
producent deski). 

NA ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA 

Po prasowaniu odstaw żelazko zgodnie  
z wcześniejszymi wskazówkami, zwiń kabel i połóż 
w taki sposób, by uniemożliwić przypadkowe 
pociągnięcie zwisającego kabla przez dzieci, 
zwierzęta i samą/samego siebie. 

I zmora wszystkich prasujących:  

jak zapamiętać czy wyłączyło się żelazko  
z prądu po zakończeniu prasowania?  

…i nie martwić, że nie będzie do 
czego wrócić… 
 

Najlepiej powiedz GŁOŚNO: 
WYŁĄCZYŁAM/WYŁĄCZYŁEM 

ŻELAZKO! 
Banalne?!  

A u mnie to działa! 

SPRAWDŹ 

WIĘCEJ PORADNIKÓW ZNAJDZIESZ NA: www.iPPOŻ.pl 
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Na rynku dostępne są żelazka  
z automatycznym  

wyłączeniem nagrzewania 
– gdy tylko zdejmiesz rękę z uchwytu. 

 

http://www.ippoz.pl/

