
Všeobecné upozornenia
Pred prvým použitím svojho zariadenia si prečítajte tento návod na použitie, riaďte sa ním a uložte ho pre neskoršie použitie. 
Uschovajte tento návod na ľahko prístupnom mieste.

Používanie v súlade s určením
Tento parný čistič používajte výhradne v domácnostiach. Prístroj je určený na čistenie parou a možno ho používať v spojení 
s vhodným príslušenstvom, ako je popísané v tomto návode na prevádzku. Nie sú potrebné čistiace prostriedky. Predovšetkým 
dbajte na bezpečnostné pokyny. Kvôli neustálemu zlepšovaniu sa niektoré technické údaje môžu zmeniť.  

Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklovateľné. Obal nezahadzujte do domáceho odpadu, odovzdajte ho na opätovné zužitkovanie.
Prístroj je vyrobený z recyklovateľných materiálov, ktoré sa dajú znovu využiť. Staré prístroje preto likvidujte v zberniach 
určených na tento účel. 

SK - Vážení zákazníci
ďakujeme vám za zakúpenie parného čističa EL8383.

Bezpečnostné zariadenie
Upozornenie
Bezpečnostné mechanizmy slúžia na ochranu užívateľa a nesmú byť menené či obchádzané!

Vlastnosti výrobku
Bezpečnosť
Vysoká citlivosť systému regulácie teploty a tlaku môže zaistiť paru o teplote 120 °C.

Odolnosť
Nádoba z hliníka s extrémnym zosilnením a konštrukciou liatou pod tlakom umožňuje rýchle zahriatie a dlhú životnosť 
prístroja.

Úspora energie
Špeciálna vykurovacia trubica so zabudovaním ohrievača poskytuje kompletný ohrev s vysokou účinnosťou a zachovaním 
energie.

Bezpečnostné pokyny
Uvedené pokyny majú zabrániť zraneniu užívateľa a škodám, sú rozdelené na [Zákaz] a [Upozornenie].

Prístroj nesmiete používať 
ani vyťahovať zo zásuv-
ky, ak máte mokré ruky.

Vypnite napájanie: 
výpadok prúdu, porucha 
prístroja.

Neklaďte ťažké bremená na 
napájaciu šnúru.

Používajte prístroj vo vetranej 
miestnosti.

ZÁKAZ UPOZOrnEniE

Neodpájajte zdroj na-
pájania, ak je napájanie 
zapnuté. 

 Tento výrobok je vhodný na použi-
tie v domácnosti, nie je určený na 
použitie v priemysle.

Nedotýkajte sa pary do 
vzdialenosti 20 cm od pištole.

Keď prístroj nepoužívate, 
nezabudnite zaistiť detskú 
poistku.

Neotvárajte poistný ventil 
pri používaní.  

Pred použitím skontrolujte prípadné 
poškodenie alebo zastavte pri 
zistení akejkoľvek anomálie.

Vyvarujte sa poškodenia 
napájacej šnúry.

I keď je poistný ventil 
otvorený, dávajte pozor pri 
doplňovaní vody. 

Používajte len čistú vodu. Pri prvom použití môže 
byť v pere trochu vody.

Nedovoľte deťom, aby sa 
hrali so spotrebičom.

Nevykonávajte zmenu, výme-
nu alebo demontáž žiadnej 
časti, kým nevychladne.

Neklaďte prístroj na 
hladký a horúci povrch.

Ak bude teplota nižšia 
než 0 °C, nepoužívajte 
prístroj na čistenie okien.

Nepoužívajte vodu na 
oplachovanie a neklaďte 
ho na vlhké miesto. 

Nestriekajte paru na čisté sklo 
na rovnaké miesto dlhšie než 
2 sekundy.

Nepoužívajte bez vody. 
Rozsvieti sa červená 
kontrolka.

Pred zapnutím otočte po-
istný ventil alebo vytečie 
horúca voda.

Neukladajte, keď je napája-
nie zapnuté – nebezpečen-
stvo popálenia.

 Ak prístroj nepoužívate, 
vypnite hlavný vypínač.
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Pri akejkoľvek poruche je nutné 
prístroj zaslať na opravu do 
odborného servisného strediska.

Po vychladnutí otvorte poistný 
ventil.! !



Prístroj a príslušenstvo

Číslo.   názov:            Funkcia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vypínač
LED kontrolka
Parná pištoľ
Spúšťač
Rukoväť
Poistka
Bezpečnostné viečko
Mäkká hadica

ZAP/VYP
Indikuje stav pary
Vychádza para 
Uvoľňuje paru
Na uchopenie rukou
Otvorí alebo zablokuje paru 
Ochrana pred parou
Privádza paru z prístroja do pištole

návod na použitie

1. 1. nalievanie vody
Pred použitím doplňte demineralizovanú vodu.
Poznámka:
• Pred doplnením vody ohrievač skontrolujte, aby v ňom nebola žiadna voda. Po použití vylejte zvyšok vody a ohrievač
   vyčistite. Vo vnútri budú usadeniny vodného kameňa, ktoré môžu prívod pary po dlhej dobe upchať.
• Čistenie ohrievača: najprv nalejte do ohrievača malé množstvo vody, dôkladne zatraste prístrojom a potom všetku vodu
   vylejte. Odporúčame vyššie uvedený postup zopakovať v prípade, že voda obsahuje veľké množstvo nečistôt.
• Na získanie ideálnej pary doplňte 0,3 až 0,8 litra vody. Na kontrolu použite stupnicu na odmerke.
• Po doplnení vody zaskrutkujte poistný ventil.
   Používajte len čistú demineralizovanú vodu
2. 2. Zapnutie
• Pred zapnutím skontrolujte utesnenie ohrievača s vodou a poistného ventilu.
• Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapnite hlavný vypínač. Ak bude napájanie zapnuté, bude svietiť červená kontrolka.
   nedotýkajte sa napájania mokrými rukami.
   nepoužívajte napájaciu šnúru a zásuvku, ktoré sú poškodené a rozbité.
3. Prevádzka
• Po cca 5 minútach sa rozsvieti zelená kontrolka, čo znamená, že para je pripravená.
• Parnú pištoľ držte v ruke a palcom stlačte detskú poistku. Súčasne zvyšnými štyrmi prstami stlačte spúšťač pary. 
   Para začne okamžite vychádzať.  
• Hneď ako uvoľníte prst zo spúšťača, prívod pary sa zastaví. Pri ďalšom použití zopakujte vyššie uvedené kroky.
• Počas používania sa bude zelená kontrolka zapínať a vypínať. Ak bude svietiť, znamená to, že tlak dosiahol 
   hodnotu 4 bar, ale keď bude zhasnutá, používanie to nijak neovplyvní.
• Pri prvom použití bude vytekať trochu vody z kondenzátu v trubici. Nepoužívajte ju na čistenie koberca, žehlenie odevov
   atď. Odporúčame vystriekať ju do nejakej nádoby. Za 2 – 3 sekundy bude suchá.
• Zvoľte vhodné príslušenstvo na čistenie podľa aktuálnej situácie. Podrobné údaje nájdete v návode na použitie príslušenstva.
   neskrutkujte poistným ventilom počas použitia alebo pri zapnutom napájaní, inak dôjde k uvoľneniu 
   horúcej pary a vody.
• Červená kontrolka indikuje nedostatok vody. 
• Pri opakovanom použití dodržujte kroky 1 až 3.

!

Predlžovacia 
trubica 2x

Kefa 
na žehlenie 1x

Kefa na čistenie 
skla 1x

Veľká dýza 1x

Kefa na čistenie 
podlahy 1x

Nástavec 
na čistenie 
koberca 1x

Kefa 2x Odmerka 1x

Guľatá kefa 
1x nehrdzavejúca 
oceľ

Guľatá 
kefa 1x nylon

Utierka kefy 
na čistenie 
podlahy 1x

Kefa 
na žehlenie 1x



4. Skladovanie a čistenie
• Po použití vypnite napájanie.
• Ak sa neuvoľnila všetka para, otvorte poistný ventil, kým prístroj nevychladne a potom vodu vylejte. 
   Vezmite prosím na vedomie, že pri vylievaní vody existuje riziko popálenia, 
   pretože voda je stále horúca.
• Ak je povrch telesa znečistený, jemne ho otrite suchou utierkou na riad s trochou vody.
   nestriekajte na prístroj vodu.
   neskladujte ho na vlhkom mieste, pretože by mohlo dôjsť ku skratu.
• Malé príslušenstvo možno uložiť do skrinky na kolieskach.
• Po čistení prístroj skladujte na tmavom a suchom mieste.

!

návod na použitie príslušenstva
1. Predlžovacia hadica
Ak budete parný čistič používať na čistenie podlahy alebo okien vo výške alebo ťažko prístupných miestach, zostavte predlžovaciu hadicu. 
Pritom zasuňte otvorený koniec hadice do parnej pištole, kým tlačidlo na uvoľnenie parnej pištole nezacvakne. V prípade potreby použite 
jednu alebo dve predlžovacie hadice. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie, a pohybom smerom dole 
oddeľte hadice od seba a vytiahnite predlžovaciu hadicu.
2. Veľká dýza
Táto dýza umožňuje ľahké čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napríklad rohy, 
spoje a toalety. Jednoducho zasuňte ohnutú dýzu priamo do pištole až na doraz.
3. Guľatá kefa
Kovová a nylonová guľatá kefa zasuňte až na doraz do veľkej dýzy, kým nebudete počuť cvaknutie. Môžete odstrániť dokonca i najodol-
nejšiu špinu, napr. na žalúziách, radiátoroch ústredného kúrenia atď. Použite malú kovovú 
kefu. Nylonová kefa je vhodná na silné znečistenie (škvrny) na menej citlivých materiáloch, 
ako je napríklad nehrdzavejúca oceľ. Jednoducho ju vytiahnite pohybom smerom dole.
4. Kefa na žehlenie
Na vyžehlenie obrusu, pohovky atď. nasaďte bielu žehliacu utierku na kefu 
na žehlenie a pripojte ju k parnej pištoli. Okrem toho môžete upevniť 
predlžovaciu hadicu do otvoru tak, že otvoríte zadný kryt a na predlžovaciu 
hadicu nasadíte ramienko na šaty.
5. Kefa na čistenie okien
Na čistenie okien, zrkadiel alebo dlaždíc s hladkým povrchom použite kefu na čistenie okien, ktorá 
na čistenie používa kombináciu gumovej stierky s ostrekovačom. Pri inštalácii naviažte prednú časť
háčka na stierku na sklo, potom nasaďte celý kryt kefy na čistenie skla na kefu na žehlenie, potom 
budete počuť cvaknutie a inštalácia je dokončená.
   Ak bude teplota nižšia než 0°C, nepoužívajte tento výrobok na čistenie skla.
   nestriekajte na rovnaké miesto dlhšie než 2 sekundy.
6. Kefa na čistenie podlahy
Dýza kefy na čistenie podlahy na koniec predlžovacej hadice. Zaistite, aby dýza 
zacvakla na miesto na zostave. Kefa na čistenie podlahy je ideálna na čistenie 
omývateľných stien a podlahových krytín. Dá sa používať s utierkou alebo bez 
nej. Zatlačením na vnútornú stenu držiaka otvorte úchyty na utierku.

Ak potrebujete vyčistiť koberec, pridajte nástavec na čistenie koberca.
Alebo pridajte kefu, ak potrebujete vyčistiť dlaždice atď.

Spôsob balenia
Prístroj držte priamo v ruke.
Môžete použiť popruh na zavesenie na rameno.
Môžete ho postaviť na podlahu spoločne so skrinkou 
na kolieskach. Vezmite prosím na vedomie, že všetky 
malé príslušenstvá možno skladovať v skrinke.



Odstraňování závad

Technické údaje

Nedostatok pary na 
rozstrekovanie

Z dýzy vyteká voda

Ďalšie

Zástrčka nie je úplne 
zasunutá do zásuvky.

Zasuňte ju znovu alebo 
zmeňte zásuvku.

Kontrolka hlavného 
vypínača nesvieti.

Zapnite hlavný vypínač.

Nedostatok vody Doplňte vodu.

Nedá sa stlačiť 
poistka pary.

Stlačte detskú poistku.

Ďalšie otázky Požiadajte o pomoc 
odborný servis.

Pri prvom použití alebo 
po nejakom období nepo-
užívania môže byť v pare 
trochu vody.

Vedľa dýzy vychádza para.
Deformácia a zmäkčovanie 
plastov.
Nemožno používať ďalšie 
elektrické zariadenie.
Z poistného ventilu 
vychádza para.

Vplyv na normálne 
používanie

Bežný jav. Rýchle zmizne.

Požiadajte o pomoc 
odborný servis.

Požiadajte o pomoc 
odborný servis.

Problém Príčina Riešenie

Model: EL8383 CB-03A
Výkon: 1500 W
napätie: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
napájacia šnúra: 4 m
Hmotnost přístroje: 2,5 kg
Dľžka použitia: 35 min
Tlak: 4 bar


