PARNÍ MOP PROFI
NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Předáváte-li tento výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí 230V~50Hz
Jmenovitý příkon 1500W
Pozor! Přístroj uvolňuje
horkou páru!
Pozor! Čti návod k použití.

ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU
Výrobek je určen pro hygienické čištění podlahových krytin: mramoru, dlažby, linolea, koberců, parket. Čistící síla, která mění vodu v horkou
páru, společně s vysoce absorpční podložkou
z mikrovlákna čistí a desinfikuje podlahy přirozenou cestou. Při čištění podlah se navíc
nepoužívají žádné detergenty, čištění parním
mopem je z tohoto hlediska přátelské k životnímu prostředí. Při správném použití parního
mopu se zabíjejí prachové roztoče a některé
druhy bakterií. Pro desinfekci vybrané plochy,
nechte působit páru na ploše alespoň osm
sekund. Vodní pára dosahuje teploty 90-100°C.
Pomocí parního mopu dosáhnete vysokého
stupně hygienické čistoty na WC, v koupelně,
předsíni, kuchyni, ložnici i v dětském pokoji.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
POZOR: VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ
VZNIKU OHNĚ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM ČI ZRANĚNÍ:
1. Pro nepřetržitou ochranu před úrazem
elektrickým proudem přístroj zapojujte
pouze do uzemněných elektrických zásuvek.
2. Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém
štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem
elektrického proudu.
3. Tento přístroj je určen pouze pro použití v
domácnostech.
4. Nepoužívejte přístroj ve venkovních
prostorách.
5. Nenechávejte přístroj zapojený do
elektrické zásuvky bez dozoru. Pokud
přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte z
elektrické zásuvky.
6. Tento výrobek není dětskou hračkou. Je
nezbytné dávat pozor, pokud jsou v blízkosti
děti, domácí zvířata či rostliny.
7. Nedovolte přístroj používat dětem či
nesvéprávným osobám. Nesmí používat
osoby se sníženými fyzickými i smyslovými
nebo psychickými schopnostmi.
8. Nedovolte dětem hrát si s tímto přístrojem.
9. Nikdy nemiřte parní hlavicí proti osobám,
zvířatům, rostlinám.
10. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných
tekutin.
11. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozená
přívodní šňůra či zástrčka. Poškozené
přívodní šňůry a zástrčky smí měnit
pouze odborný servis. Pokud přístroj
nefunguje správně, upadl Vám, je
poškozený, zapomněli jste jej venku, byl
namočen, nepoužívejte jej, dokud nebude
překontrolován v odborném servisu.
Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým

proudem!
12. Nepřenášejte ani netahejte přístroj za
přívodní šňůru, nikdy nepoužívejte
přívodní šňůru jako rukojeť. Chraňte
přívodní šňůru před poškozením,
nezavírejte ji ve dveřích, neveďte ji přes
ostré hrany či rohy, apod.. Chraňte přívodní
šňůru před působením horka.
13. Nikdy neodpojujte tahem za přívodní
šňůru, odpojujte pouze tahem za zástrčku.
14. Nepoužívejte prodlužovací přívody
nebo rozbočovače s neodpovídajícím
maximálním dovoleným proudem.
Elektrická zástrčka musí být uzemněna.
15. Po použití odpojte z elektrické sítě.
Neodpojujte tahem za šňůru. Vždy při
odpojování uchopte koncovku zástrčky.
16. Nepracujte s parním mopem, pokud máte
mokré či vlhké ruce. Vždy buďte během
práce obutí.
17. Nepoužívejte bez nasazené savé hadrové
podložky (je součástí balení).
18. Nepoužívejte, pokud je vývod páry
blokován.
19. Pokud používáte parní mop na schodech,
buďte zvláště opatrní.
20. Skladujte parní mop na suchém a čistém
místě.

21. Pracovní prostor musí být řádně osvětlen.
22. Nikdy do parního mopu nelijte žádné
detergenty (čistící prostředky), provoz
parního mopu by mohl být nebezpečný
a poškodit přístroj.
23. Nikdy neblokujte parní otvory přístroje.
Nepokládejte přístroj na měkké plochy,
mohlo by dojít k zablokování parních
otvorů. Ventilační otvory nesmí být
zaneseny prachem, vlasy a jinými
nečistotami.
24. Používejte pouze pro účely uvedené
v návodu k použití. Používejte pouze
s originálním příslušenstvím.
25. Komerční užití tohoto výrobku, zásah do
výrobku, mechanické poškození výrobku
ruší platnost záruky výrobku.
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RUKOJEŤ
AKTIVAČNÍ TLAČÍTKO
RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
NÁDOBKA NA VODU
VELKÝ FILTR
TĚLO PŘÍSTROJE
LED KONTROLKA
CHYT PRO ELEKTRICKOU
ŠŇŮRU
ELEKTRICKÁ ŠŇŮRA
HLAVICE
SUPER SAVÁ PODLOŽKA
Z MIKROVLÁKNA
SPECIÁLNÍ NÁSTAVEC
NA KOBERCE
VELKÝ ŠROUB
MALÝ ŠROUB
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ VELKÉ
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ MALÉ
REGULÁTOR PÁRY
MALÝ FILTR
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INSTRUKCE K POUŽITÍ
Parní mop je zkonstruován pro důkladné čištění podlahových krytin jako mramoru, dlažby,
linolea a parket.

Regulace
Regulátor páry (díl Q) slouží k nastavení vyvíjené páry. Pokud se Vám zdá podlaha příliš vhlká,
otáčejte regulátorem směrem ke značce - . Při
otáčení směrem ke značce + zvyšujete nasycení
páry vodou.

zničení čerpadla.
V návaznosti na intenzitu používání výrobku
doporučuje výrobce výměnu velkého filtru (díl
E) cca 1x ročně.
Kontrolujte pravidelně průchodnost malého filtru (díl R). V případě jeho zanesení jej vyjměte
a propláchněte vlažnou vodou. Výrobce doporučuje používat destilovanou vodu.

JAK PŘÍSTROJ SMONTOVAT
A POUŽÍVAT
1. Nasaďte hlavici k tělu přístroje.

VAROVÁNÍ:
Na podlahových krytinách, které byly ošetřeny
voskem by působením horké páry mohlo dojít
k odstranění vosku.
Při použití mopu na nelepené plovoucí podlahy
snižte regulátorem páry výkon tak, aby podlaha
nebyla příliš vlhká.
Nenechávejte přístroj stát dlouho na parketách a dřevěných podlahách. Mohlo by dojít ke
zvednutí dřevěných vláken.
Nenechávejte přístroj stát dlouho na plovoucích podlahách, mohlo by dojít k vzedmutí desek plovoucí podlahy.
Při použití na vinylových podlahách, linoleu
nebo jiných krytin citlivých na teplo, buďte
zvláště opatrní. Příliš mnoho horka by mohlo
rozpustit lepidlo pod podlahovou krytinou.
Pokud si nejste jisti, zda může být výrobek
použitý i na Vaše parkety, plovoucí podlahy či
linoleum, kontaktujte prodejce či výrobce podlahové krytiny. Do nádobky na vodu se používá
běžná voda z kohoutku. Pokud je voda z Vašeho
kohoutku tvrdá, doporučujeme používat destilovanou vodu.
Síla a teplota páry může nepříznivě ovlivnit
některé materiály. Vždy si proto vyzkoušejte
vhodnost parního čištění na Vaši podlahu na
skryté malé části této podlahy.
Naše firma na sebe nebere odpovědnost za zranění nebo poškození způsobené nevhodným
použitím mopu, což zahrnuje neřízení se instrukcemi uvedenými v náodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte žádné čistící prostředky - hrozí

2. Zajistěte hlavici pomocí malých šroubů.
Šrouby řádně dotáhněte.

3. Nasaďte rukojeť na tělo přístroje.

4. Rukojeť zajistěte tak, že na zadní straně těla
přístroje našroubujte velký šroub. Šroub
řádně dotáhněte.
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Poznámka: Nepoužívejte přístroj bez
nasazené podložky z mikrovlákna.
8. Nádobku vysuže nahoru a vyjměte.
9. Do nádobky na vodu nalijte vodu.
Maximální kapacita je 800ml. Nelijte více
vody. Zavřete víčko otvoru nádobky na
vodu.
10. Zkontrolujte, že je nádobka řádně

5. Na hlavici mopu nasaďte podložku
z mikrovlákna.
Poznámka: Podložku z mikrovlákna
lze prát při teplotě 60°C. Doporučujeme
nepoužívat aviváž. Podložku nežehlete
ani nesušte v sušičce. Podložku chemicky
nečistěte.
6. Stáhněte šňůrku podložky pomocí
koncovky.

7. Pokud používáte mop na koberce, nasaďte
přes podložku z mikrovlákna speciální
nástavec na koberce.

nasazena.
11. Před zapojením do elektrické zásuvky se
ujistěte, že máte suché ruce.
12. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
13. Po zapojení se rozsvítí LED kontrolka na
přední straně přístroje červeně. Po 20-25
sekundách se rozsvítí LED kontrolka zeleně.
Zeleně rozsvícená kontrolka indikuje,
že parní mop je nyní připraven pro
vyvíjení páry. Pro uvolnění páry stiskněte
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aktivační tlačítko na rukojeti, z hlavice
bude vycházet pára. Pokud chcete zastavit
uvolňování páry, stiskněte znovu aktivační
tlačítko.
14. Pomalu pohybujte po ploše, kterou
čistíte. Před použitím parního mopu
doporučujeme plochu zamést či vysát.

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme současně
používat další přístroj s vysokým příkonem,
mohlo by dojít k přetížení elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ: Nádobku na vodu nevyjímejte, je možno jí pouze povysunout směrem vzad
za účelem výměny filtru.
POZNÁMKA: Pro důkladnou desinfekci doporučujeme nechat mop působit na ploše
alespoň 8 sekund, ale ne déle jak 15 sekund.
Ponechání mopu v nehybné pozici delší dobu
než doporučeno může způsobit vznik světlé
usazeniny na tomto místě. Pokud by nedopatřením došlo ke vzniku takového usazeniny, lze
ji odstranit použitím odvápňujícího výrobku
nebo několika kapek octa.
15. Pokud parní mop přestane vyvíjet páru,
k čemuž dochází po cca 20 minutách
používání, odpojte přístroj z elektrické
zásuvky a pomocí odměrky dolijte vodu.
Poté můžete pokračovat v práci.

1) Vypojte kabel ze zásuvky.
2) Nechte vychladnout návleky.
3) Po každém použití vždy vyprázdněte nádobku s vodou. Poté mop znovu zapojte do sítě,
stlačte tlačítko ON a nechte ho cca 60s běžet
pro odstranění vody z vnitřních součástí. Při
neodstranění vody může dojít k zanesení
vnitřních součástí a tím jejich nevratnému
poškození.
4) Stlačením vypínače mop vypněte.Mop vypojte ze sítě a nechte ho před uskladněním
schladnout.
5) Kabel namotejte na úchyty na mopu.
6) Mop otřete suchým hadrem a mop uskladněte na suchém a chladném místě. Nevystavujte ho slunečnímu záření.
7) Uskladnění mopu ve svislé poloze může zapříčinit vznik bílých skvrn na podlaze. Tyto
skvrny lze odstranit octem. Před uskladněním se ujistěte, že jste sundali z mopu návleky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR!
Před každým čištěním a údržbou se
ujistěte, že je parní mop odpojen
z elektrické sítě. Neponořujte přístroj
do vody.

VAROVÁNÍ:
• NIKDY nenechejte parní mop běžet
bez vody v nádobce na vodu!
• NIKDY nepouštějte páru přímo
na osoby či zvířata, hrozí nebezpečí
vážného úrazu!

Čištění a údržba

16. Jakmile dokončíte čištění, odpojte
zástrčku z elektrické sítě. Vyčkejte, dokud
nevychladne podložka z mikrovlákna, poté
ji sundejte (povolte koncovku na šňůrce).
Přívodní kabel omotejte okolo držáku
kabelu a mop uskladněte ve svislé poloze.

VAROVÁNÍ:
Pamatujte, že podložka z mikrovlákna
je během použití a ještě nějakou chvíli
po použití velmi horká!

Uskladnění – po použití

Před započetím údržby se ujistěte, že mop je
vypojený ze zásuvky.
Před uskladněním nechte z přístroje odtéct
všechnu vodu. Pro čištění příslušenství použijte
čistící prostředky. Poté je nechte uschnout.

VAROVÁNÍ
• Mop neponořujte od vody.
Čištění pro odstranění vodního
kamene
Začne-li mop produkovat páru pomaleji nebo ji
přestane vytvářet úplně, může to být kvůli vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon mopu.
Vodní kámen se musí pravidelně odstraňovat,
tzn. po každém 25-50 vyprázdnění nádržky
nebo alespoň jednou za měsíc, zvláště v oblas-
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tech s tvrdou vodou. Frekvence odstraňování
vodního kamene záleží na tvrdosti vody a na
tom, jak často mop používáte.

Odvápnění za pomoci čisticího
roztoku
1) Do plné nádržky s vodou přidejte 1-2 lžíce
octa.
2) Proud páry namiřte mimo podlahu nebo jiné
objekty. Mop zapojte do zásuvky, zapněte
a nechte stříkat páru na plný výkon, dokud se
všechna tekutina v nádržce nevypotřebuje.
3) Tuto proceduru opakujte, dokud nebude vycházet pára normálně.
4) Nádržku naplňte vodou a vypláchněte
5) Nádržku naplňte vodou a nechte vycházet
páru, dokud nebude vycházet pára bez zápachu octa.
6) Poté je mop připravený k dalšímu použití
nebo proveďte kroky pro uskladnění.

VAROVÁNÍ
• Nenechávejte mop bez dozoru při

odstraňování vodního kamene.
• Před čištěním proveďte test na
malém kousku podlahy, jestli nejsou
v mopu žádné nečistoty.
VAROVÁNÍ
• Nebezpečí opaření.
Předejití vápenaté usazeniny:
Doporučujeme použít mazadlo ve spreji. Do
trysky stříkněte malé množství mazadla, naplňte čistič vodou a nechte několik minut vycházet
páru. Je-li pára čistá, namiřte její proud na neutrální povrch nebo hadr a ujistěte se, že v čističi
nejsou žádné usazeniny.
Tuto proceduru provádějte v chráněném
a dobře větraném prostoru.

Údržba návleku z mikrovlákna:
Prát v pračce na 60°C
Nebělit
Nepoužívat změkčovadla

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
POZOR: Vždy nejprve odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
Problém

Řešení

LED kontrolka nesvítí.

Ujistěte se, že je parní mop řádně zapojen do
elektrické zásuvky. Případně zkuste použít jinou
zásuvku.

Parní mop nevyrábí páru.

Ujistěte se, že v nádobce na vodu je voda.

Nechali jste působit páru příliš
dlouho.

Na podlaze mohla vzniknout světlá usazenina. Lze ji
odstranit použitím odvápňujícího výrobku nebo několika kapek octa. Případně znovu zahřejte plochu
po 1 minutu a usazenina by měla jít odstranit.

POZOR: Plochu nepřehřívejte.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což
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by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění,
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel
„Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové
chyby.“

Vysvětlivky použitých pracích symbolů na látkové podložce z mikrovlákna:
Prát při teplotě 60°C.

Nesušit v sušičce.

Nežehlit.

Chemicky nečistit.

CZ 7
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

