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Návod k použití.
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POPIS

1. Bezpe nostní uzáv r.
2. Rukoje .
3. Naviják š ry.
4. Kontrolka p ipojení do sít .
5. Kontrolka stavu kotle.
6. Konec hadice, který se p ipojuje k parnímu isti i.
7. Flexibilní hadice.
8.a. Spína  páry.
8.b. Tlakový indikátor.
9. Bezpe nostní kruhový uzáv r.

D LEŽITÉ

1. Doporu ujeme používat vhodné zásuvky.
2. P i použití elektrického za ízení je nutné vždy

dodržet následující pravidla:
- Nepoužívejte p ístroj bez obuvi.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely,

myšleno v koupelnách a sprchových
koutech bez bezpe nostního zabezpe ení.

- Netahejte za š ru nebo spot ebi , abyste
jej nevypojili p ímo ze zásuvky.

KONTROLNÍ PANEL

Kontrolky (viz. obr. 2)
A: Kontrolka p ipojení do sít  se rozsvítí,
jestliže je š ra zastr ena do zásuvky a
ádn  p ipojena k elektrickému proudu.

B: Spína  oh evu kotle se rozsvítí, jestliže
po p ipojení š ry do zásuvky se kotel
nah ívá.
C: Kotel

P ipojení a regulace úrovn  páry
N (obr. 5) Spína  výstupu páry.
M (obr. 4) Tlakový indikátor (tlakom r).
Pro zvýšení nebo zmenšení tlaku páry
zvolte oranžový, ervený knoflík podle
pot eby intenzity páry.
(•)          Minimum   -1
(••)        St ední - 2
(•)+(••) Maximum  - 3

10. Obdélníkový podlahový nástavec.
11. Okenní st rka.
12. Kartá ek malý
13. Parní tryska.
14. Kloub k nástavci.
15. Prodlužovací ty .
16. Plnící láhev.
17. tvercový nástavec.
18. Kartá ek velký

- Nep emis ujte a nezvedejte p ístroj
taháním za š ru i hadici.

- Chra te p ístroj p ed po asím. (dešt m,
p ímým sluncem, atd.)

- Ne ist te p ístroj vodou i párou a
uchovávejte jej na suchém míst .

- Nedovolte používat p ístroj d tem i
neodborným lidem bez dozoru.
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3. Vždy odpojte p ístroj z elektrické sít :
- P ed napln ním i vyprazd ováním kotle.
- Když p ístroj nepoužíváte i na krátkou

dobu.
- P i išt ní p ístroje i jeho údržb .

4. V p ípad  otev ení i nefunk nosti vypn te
p ístroj a nemanipulujte s ním. Jedin
odborný servisní technik m že p ístroj
opravit. Vždy se ptejte po originálních
náhradních dílech.

5. Aby nedošlo k p eh átí kabelu, pln  jej vyvi te
p ed použitím p ístroje.

6. Kotel je vybaven bezpe nostním víkem, které
zabra uje otev ení nádrže – protá í se, když je
ješt  tlak uvnit .

7. Nezapojujte a nezapínejte p ístroj, jestliže jsou
n jaké komponenty poni eny nebo v p ípad
net sn ní p ístroje.

8. Tento p ístroj m že dosáhnout vysoké teploty
p i jeho používání. Bu te opatrní a
nedotýkejte se ur itých ástí (parní trysky
atd.) m žete se spálit.

POUŽITÍ P ÍSTROJE

PLN NÍ KOTLE
• Napl te plnící láhev.
• Umíst te p ístroj na rovný povrch.
• Vyšroubujte víko od kotle (C na obr. 2) Kotel má
maximální kapacitu 2,3 litru.
• Uzav ete víko od kotle. (C na obr. 2)

D LEŽITÉ: Užívejte jen vodu z kohoutku, nep idávejte
žádné chemické detergenty i jiné chemické
p ípravky.

D LEŽITÁ POZNÁMKA:
• Když p ístroj je p ipojen, m že z stat
zkondenzovaná voda v hadici. P edtím než za nete
istit, je vhodné upravit úrove  páry na maximální –

stupe  3 a nechat páru unikat pár sekund. Ideáln  do
ut rky. Tím se vyhnete vyprsknutí zkondenzované
vody na išt né matriály.

• Nepoužívejte p ístroj k išt ní materiál  neodolným
v i teplu.

• Nenechávejte páru na maximální úrovni po p íliš
dlouhou dobu; v mnoha p ípadech dosta uje stupe
2. Také spot ebujete mén  energie a vody.

• Když istíte parou poprvé, zejména p i išt ní
podlahy, doba pro nejlepší výsledky ist ní je delší než
obvykle.

• Jestliže zpozorujete, že tlak páry klesá, odpojte
flexibilní trubku s ru ním spína em a ekejte, až se
sv tlo znovu rozsvítí.
P i zahájení oh evu po prvním rozsvícení zelené
kontrolky odfoukn te páru a doh ejte do druhého
rozsvícení zelené kontrolky.
P ístroj bude pracovat na maximální úrovni.

P IPOJENÍ DO EL. ZÁSUVKY
• Zcela uvoln te š ru a zapojte ji do elektrické
zásuvky.
• Zelené sv tlo (A na obr. 2) bude zna it, že p ístroj je
p ipojen ke zdroji elekt iny a napájí se.
• Stiskn te tla ítko topení kotle (B obr. 4) Když se
sv tlo na tomto spína i rozsvítí, znamená to, že voda
v kotli se zah ívá (p ibližn  8 minut).
• ekejte než se kontrolní sv tlo (E obr 4.) rozsvítí a
bude tak znamenat, že tlak v kotli dosáhl úrovn , p i
níž je p ístroj p ipraven k užití.
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P ÍSLUŠENSTVÍ
P ed použitím p íslušenství je vhodné zapojit hadici do
zásuvky parního stroje a vypnout vypína e umíst né
na rukojeti. (N na obr. 5)

• Parní hadice s rukojetí (obr.5)
- Posu te bezpe nostní kryt na p ední

stran  parního stroje nahoru. Kryt zakrývá
zásuvku na zasunutí hadici.

- Zasu te zástr ku hadice do zásuvky
p ístroje (H na obr. 5). Ujist te se, že kryt
se po uvoln ním ruky nachází zasunut v
drážce na vrchní stran  zásuvky od hadice.

- Tahem za flexibilní/ohebnou ást hadice
zkontrolujte, zda je hadice ádn
p ipojena.

• Parní tryska (správn  zapojená do rukojeti hadice,
obr. 5)

- Vložte parní trysku do rukojeti (J obr. 5).
Ujist te se, že je dostate n  zasunuta až
za drážkou a je správn  uzav en - zcela
pasuje do zámku.

• Malý kartá ek (zasu te p ímo na parní trysku)
- P itla ením kartá ku nandáte na parní

trysku.
• Velký podlahový nástavec (obr.6)

- Pohn te s úchytem na nadstavci do
prost ední "volné" pozice.

- vložte flexibilní universální kloub do
nástavce (P na obr. 6)

- pohn te s úchytem na nástavci do
pohybové polohy (K na obr 6.) Lze nastavit
tak, aby kloub m l pohybovost 180
stup , nebo aby m l
fixovanou/nepohyblivou polohu.

• Prodlužovací ty

- Vložte konec jedné prodlužovací ty e do
druhé a ov te, že je dostate n  hluboko
zasunuta a pasuje do zámku.

• Podlahový ru ník (obr. 7)
- Položte podlahový ru ník na mytí podlah s

istící stranou na podlahu.
- Umíst te nástavec do st edu
podlahového ru níku.

- Zmá kn te dva erné klipsy na
vroubkované ásti nástavce.
- Vložte oba p ední konce podlahového
ru níku pod zvednuté erné klipsy a
pus te je.

 APLIKACE
Parní podlahový isti  je ideální pro perfektní išt ní
bez detergent  i jiných chemických prost edk .

- istí keramické dlážd né podlahy, koberce a
kachlové zdi.

- istí okna, zrcadla, sklen né vitríny i ostatní
sklen né povrchy.

- Odstra uje skvrny z koberc , aloun ný
nábytek a od vy.

- Odstra uje ne istoty a dezinfikuje kuchy ské
pot eby, jako jsou sk ín , pracovní desky, trouby a
benzínové stopy a další.

- isti radiátory, rolety, žaluzie, povrchy, které
jsou zvlášt  t žko dosažitelné.

- desinfikuje a istí sanitární výrobky, jako jsou
kohoutky, umyvadla, trubky odpadni, záchod a další.

- istí také zahradní nábytek a ná adí.

UPOZORN NÍ:
Z bezpe nostních d vod  nepoužívejte parní isti
k išt ní elektronických p ístroj  a instalací.
P i išt ní choulostivých koberc  nebo aloun ných
materiál  dodržujte instrukce výrobce.

UŽITÍ P ÍSLUŠENSTVÍ
• išt ní s parní tryskou
Parní tryska je pro úklid ploch, které jsou t žko
dostupné. Následujte tyto kroky k išt ní parou pro
eliminování ne istot ze záhyb , roh , úhl  a z trhlin a
mezer:

- Zmá kn te spína  páry.
- Parní tryskou uvol ujete ne istotu ze spár

atd.
- Špínu odstra te set ením pomocí

podlahového ru níku.
- K odstran ní siln  zne išt ných míst na

zemi, doporu ujeme použít malý i velký
kulatý kartá ek, který se nasadí na trysku.

D LEŽITÉ: Pára vycházející z trysky má teplotu okolo
130-160°C. Když uklízíte citliv jší materiály, držte
parní trysku 10-15cm od išt ného povrchu.
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• išt ní podlahy (obr. 7)
P ipevn te istící savý podlahový ru ník.

- Zmá kn te spína  páry.
- ist te podlahu bez p ílišného tvrdého
t ení.

- Pro išt ní zvlášt  zne išt né podlahy
prvn  užijte obdélníkový nástavec bez
ru níku a pára bude uvol ovat špínu
z podlahy (nemusí se tla it). Jakmile je
špína uvoln na, p ipevn te ru ník na
nástavec a o ist te podlahu.

- Pamatujte, že se musí použít istý ru ník
p i každém išt ní.

D LEŽITÉ: Bu te zvlášt  opatrní, když istíte citlivé
materiály. Parní isti  nepoužívejte k išt ní parket a
plovoucích podlah bez dvojit  p ipevn né ut rky.
Nepracujte intenzivn  dlouho na jednom míst . Tahy
mají být dlouhé.

• išt ní sklen ných ploch (obr. 8)
K išt ní sklen ných ploch použijte dané p íslušenství
a následujte:

- Zmá kn te spína  páry.
- Jemn  p iložte p íslušenství ke sklu, aby

jeho parní otvory mí ily sm rem k
povrchu.

- Odstra te tvrdou ne istotu ze skla
ží ovým kartá em na okraji horní ásti
p íslušenství.

- Vypn te spína  páry.
- Odstra te špinavou vodu ze skla použitím

gumové st rky na druhé vrchní ásti
p íslušenství.

- Pe liv  ošet ete savým materiálem, který
je v p íslušenství.

D LEŽITÉ: Je vždy nezbytné, speciáln  v zim ,
p edeh át okenní tabuli p ed jejím išt ním. Chcete-li
istit v tší plochu kartá kem, držte kartá ek 10cm od

sklen né plochy a p edeh ejte ji párou, než za nete
istit.

• išt ní koberc  (obr. 9)
P i išt ní kobercových povrch  užijte tyto kroky:

- P ipevn te bavln ný podlahový ru ník.
- Zmá kn te spína  páry.

- Pomalu pohybujte obdélníkovým
nástavcem dop edu a dozadu bez použití
velkého tlaku.

- Znovu zabalte ru ník kolem nástavce
s istou ástí sm rem ke koberci.

D LEŽITÉ: Zpravidla když istíte náchylné materiály,
snižte páru na minimální stupe . P ed za átkem
išt ní zkontrolujte kvalitu koberce na kousku

koberce, která je skrytá (barevnou stálost a odolnost
v i teplu). Bu te zvlášt  opatrní, když istíte samet!

• Odstra ování skvrn (obr. 10)
- Nasa te parní trysku na rukoje .
- Zmá kn te spína  páry.
- Nasm rujte proud páry na povrchu

koberce, p ímo proti - nebo z boku skvrny.
- M jte tkaninu p ipravenou k odstran ní

ne istot, protože je na povrchu materiálu.
UPOZORN NÍ: Skvrna od vaje ného bílku m že díky
pá e na tkanin  zaschnout.

DOJDE VODA V ZA ÍZENÍ B HEM IŠT NÍ
A sv tlo (D obr. 4) bude svítit, když nebude dostatek
vody v nádrži. Když nastane tato situace, zastavte
p ístroj a kotel také zastavte. Napl te nádrž vodou a
pokra ujte v išt ní a následujte tyto kroky:

- Zmá kn te spína  kotle (B obr. 2). Sv tlo
u spína e se zhasne a znamená to, že
kotel je vypnut.

- Pokra ujte v práci,až tam nebude
zbývající pára v kotli. To je velmi d ležité,
protože Vám umožní otev ít ochranný
ventil.

- Po kontrole, že žádná pára není
dodávána,vytáhn te zástr ku ze zásuvky.

- Pomalu odšroubujte bezpe nostní
uzáv r. (C obr. 2) a nechejte zbývající
páru uniknout.

- Napl te – vždy studenou vodou!
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IŠT NÍ A ÚDRŽBA
išt ní p ístroje a p íslušenství se m že pomocí vlhké

ut rky a poté suché ut rky. Nepono ujte p ístroj do
vody nebo ne ist te párou.

• Odstran ní vodního kamene
- Vždy odpojte od elektrické sít .
- Zkontrolujte, zda se správn  schladil.
- Napl te nádrž vodou z kohoutku a ujist te

se, že nemáte p idané žádné další látky, a
už chemické nebo p írodní.

- Držte p ístroj ve svislé poloze a siln
prot epte, aby se vodní kámen odstranil.

- Otev ete výpus  ve spodní ásti bojleru a
vyprázdn te nádrž.

D LEŽITÉ: Nikdy nezkoušejte odstranit vodní
kámen, jestliže p ístroj je stále zapojen nebo
je horký.

SKLADOVÁNÍ ZA ÍZENÍ PO POUŽITÍ
- Zmá kn te spína  kotle (B obr. 2). Sv tlo

na vypína i zhasne a znamená to, že je
kotel vypnut.

- Dolití vody pokud pokra ujete v úklidu po
tom, co vám došla voda - zahajte, až ve
stroji nebude zbývající pára v kotli. To je
velmi d ležité, protože se Vám pak
umožní otev ít ochranný ventil. P i
protá ení ventilu i v p ípad , že není ve
stroji pára – zatla te na vršek ventilu. Je
ochranná pojistka, která zapadne a ventil
se p estane protá et.

- Odpojte ze zásuvky.
- P ed uskladn ním ideáln  po kejte, než se
p ístroj zcela ochladí.

- Jestliže nezamýšlíte použít p ístroj déle
než t i týdny, vyprázdn te nádrž s vodou.
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Servis tel. íslo: 774418555
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