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               Pozor: pro použití tohoto stroje je si na tom a této obsah příručky. 
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PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUK 

  

Tento návod je součástí nedílnou 
součástí přístroje a obsahuje 
informace o provozu a úúdržbu. Před 
spuštěním přístroje si jej musí být 
rénit.  

PŮVODNÍ INSTRUKCE 
Text byl byl ovou koučovou, avšak ovou případnou 
chyba v tisku by si být uvedena. Za účelem vylepšení 
produktu sinavíc šichtě právo tuto publikaci bez 
předchozího upozornění a aktualizovat. nemíním, že se 
to bude čkat, je zakázána bez povolení výrobce. 

 

Profesionální parní generátor: 
Tento spotřebič se má tam uvnitř. funkce funkce 
totužské spotřeby jsou výhradně čištění podlahové a 
omyvatelnéch povrchů kompatibilních s párou, text 
včetněilu; (nepoužívat na elektrifikovaných částech). 
Do, aby se to šíjil. 

 

Na štítku připevněném na zadní straně stroje 
naleznete technickou specifikaci uvedenou v tabulce 
níže: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(VIZŠTÍTEK NA STROJI) 

 

 

Dva termostaty: jeden keramický termostat pro ruční 

obnovení frontální do kotle, jeden žárovka termostat 

vložen do trubky mezi odpory, začne pracovat v případě 

nadměrné teploty nebo anomálie. 

 
Bezpečnostní ventil, umožňuje vypouštění páry v 

přebytku v případě neobvyklého stavu stroje pod 

tlakem. Pokud začne fungovat, vypněte stroj a odvezte 

jej do servisního střediska na prohlídku. 

 
Nízké napětí v rukojeti (bezpečnostní napětí používané 

pro připojení k vnitřní straně hadice). 

 
 

 

OBECNÉ NEBEZPEČÍ: při použití 
tento symbol označujete 
pečlivě věnujtete 
pozornostek nebo 
poznámkám 

 

 

ÚDRŽBA: podrobnosti o provozu 
a údržbě 

 

 

STEAM: pozor horké parní trysky 

 

 

HORKÉ POVRCHY:  pozor možnost 
popálení 

 

 

LIKVIDACE: pravidla, která je 
třeba na koncii výrobku 

 

 

NESMĚRUJTE PROUDOVÝ 

vůči osobám, zvířatům, elektrickým 
zařízením pod tlakem nebo 
samotnému stroji 

 

- Elektrické připojení musí být provedeno 

kvalifikovaným elektrikářem a musí odpovídat IEC 

60364-1. Doporučuje se, aby elektrické napájení tohoto 

stroje obsahovalo zařízení se zbytkovým proudem, 

které přeruší napájení, pokud únikový proud k zemi 

přesáhne 30 mA po dobu 30 sekund, nebo zařízení, 

které kontroluje uzemněný obvod. 

- VAROVÁNÍ Stroje by neměly používat děti ani 

nekvalifikované osoby. 

- Přístroj mohou používat osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 

nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud 

jsou pod dohledem nebo po obdržení pokynů týkajících 

se bezpečného používání spotřebiče a po pochopení 

jeho nebezpečí. 

-Děti si s přístrojem nesmějí hrát. 

- Přístroj musí být po použití odpojen od zástrčky a 

předtím, než uživatel provede údržbu přístroje. 

- Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, by 

neměly provádět děti bez dozoru. 

- Kapalina nebo pára nesmějí směřovat k zařízením, 

která obsahují elektrické součásti, jako je vnitřek pecí. 

- Nepoužívejte v bazénech, pokud jsou plné vody. 

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k 

napájení. 

- Nepoužívejte přístroj, pokud spadl, pokud jsou 

viditelné známky poškození nebo pokud dojde ke 

ztrátám. 

- Udržujte stroj mimo dosah dětí, když je  používán 

nebo se ochlazuje. 

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBKU: 

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

POUŽITÍ 
 

SYMBOLIKY PRO 
VYSLÝCHANÍ 
 

Úvod 
 

Model: SG-48 S8010 M 3-05KS 3-05IUK 3-05IBR 
Elektrické napájení (V-Hz) 230V/50Hz 240V/50Hz 220V/60Hz 

Maximální výkon 3,5 kW 3 kW 3,2 kW 

Maximální výkon kotle 3,4 kW 2,9 kW 3,1 kW 

Maximální hrdý (ampér) 15.2A 13A 14.5A 

Tlak páry 800kPa (8 barů) 

Výroba páry 80÷95 g/min. 

Kapacita Kotle 3,2l 

Doba ohřevu 6 min. 

Schytá tlak 1000kPa (10bar) 

Maximální teplota páry 185°C 

Materiál Kotle inox Aisi 304 

Hmotnost 32 kg 

Rozměry LxPxH 745x480x1040 

Tolerované vodivosti vody 80÷1500uS/cm (4÷75 °f) 

Nádrž na vodu 5l 

Nádrž na pracích prostředky 5l 

Vakuový kbelík 13l 

Vakuový motor By-pass 2 st. max. 175 m³/h 

Zařízení třídy I 

Akustický tlak 76 dB(A) 

Zásuvka pro vakuum Max 1400W (con pojistka interno 8A T) 
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- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 

výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně 

kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo jakémukoli 

nebezpečí. 

- Nepoužívejte stroj, pokud je poškozen napájecí kabel 
nebo důležité části stroje, například bezpečnostní 
zařízení, trubky pod tlakem, spoušť pistole. 
- Pokud používáte prodlužovací kabel, musí být 
zástrčka a zásuvka vodotěsné. 
- Nedostatečné prodlužovací kabely mohou být 

nebezpečné. 
- Zařízení nestříkejte ani nemyjte.  

- Trysky mohou být nebezpečné, pokud jsou používány 

nesprávně. Tryska nesmí být namířena na osoby, 

elektrická zařízení pod tlakem nebo samotný stroj. 

- VAROVÁNÍ Nebezpečí výbuchu. Nestříkejte hořlavé 

kapaliny. 

- VAROVÁNÍ Hadice, armatury a spoje jsou důležité 

pro bezpečnost stroje. Používejte pouze hadice, 

příslušenství a spojky doporučené výrobcem. 

- VAROVÁNÍ Pro zajištění bezpečnosti stroje používejte 

pouze originální náhradní díly dodané výrobcem nebo 

jím schválené. 

- VAROVÁNÍ Stroj musí být odpojen od napájecího 
zdroje odpojením zástrčky od zásuvky během čištění, 
údržby a při výměně dílů nebo při převádění stroje na 
jinou funkci. 
- Při běžném používání musí být přístroj vždy umístěn 
na podlaze, aby nedošlo k jeho pádu. 
- VAROVÁNÍ Kotel tohoto stroje je určen k použití s 
vodou, jak je popsáno v návodu k použití, použití jiných 
čisticích prostředků nebo jiných chemikálií může ohrozit 
bezpečnost stroje. 
-Parní generátor se nesmí používat v přítomnosti 
korozivního nebo potenciálně výbušného prostředí 
(plyn, výpary o hořlavé mlhy a/nebo hořlavý prach). 
Pokud bezpečnostní ventil začne pracovat a páry se 

dostane ven ze stroje, vypněte stroj a vezměte jej do 

centra údržby pro kontrolu. 

- Neponořujte přístroj do vody, aby jej bylo čistit. 

 

 
 

 
Během používání je třeba vždy dodržovat 

následující minimální pokyny: 

• Doporučujeme nosit rukavice jako ochranná 
zařízení, aby nedošlo k popálení během 

• Dávejte pozor, abyste se nedotkli trysek, během 
výstupu páry se zahřívají. 

• Věnujte pozornost kontaktu s vnějšími povrchy 
stroje během používání, mohou se přehřívat. 

• Parní generátor je vybaven bezpečnostním 
uzávěrem, jeho účelem je regulovat tlak v nádrži, 
pokud je příliš vysoký. 

• V případě úniku pěny nebo kapaliny  ze dna 
ihned vypněte! 

• Před provedením údržby musí být přístroj odpojen 
od napájení. 

• Nikdy nepoužívejte přístroj bez obuvi. 

• Nepoužívejte přístroj ani se nedotýkejte zástrčky 
mokrýma rukama. 

• Nepoužívejte přístroj, pokud jsou v jeho 
sortimentu lidé, pokud nemají ochranný oděv. 

• Nemiřte tryskáčem na sebe nebo na jiné osoby, 
abyste vyčistili oblečení nebo obuv. 

• Během používání otvor neotevírejte. 
• Zařízení na stříkání nebo mytí tryskáčů nestříkejte. 
• Nepoužívejte přístroj venku v případě deště nebo 

vystavených vysokým teplotám pod sluncem. 

• Během používání nebo do konce provozu 
nezakrývejte stroj hadříkem nebo podobnými 
věcmi nebo dokud nezůstane horký, dejte mu čas 

na vychladnutí. 

• Před provedením údržby vyčkejte, až se stroj 
ochladí. 

• Napájecí kabel musí být před použitím stroje 
vždy zcela odlomit. 

• UPOZORNĚNÍ: odpojte zařízení od zdroje 
napájení odpojením, když necháte stroj bez 
dozoru. 

 
► Nevtahovat s parním potrubím nebo 

kabelem, mohlo by dojít k poškození! 
► Nedostatečné prodloužení kabelu může být 

také nebezpečné 
 

  

UPOZORNĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 
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PŘÍPRAVA A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 

 

 
 
 

 

 
 
 

• 1 Obecný přepínač 

• 2 Displej 

• 3 Spínač pracího prostředku 

• 4 Knoflík pro nastavení páry 

• 5 Blok konektoru pro hadici 

• 6 Manometr 

• 7 Víčko nádrže na vodu 

• 8 Kryt nádrže na čisticí prostředky 

• 9 Podtlakový spínač 

• 9a Kbelík na špinavou vodu 
 

Otevřete víčko (7) a naplňte nádrž vodu z vodovodu. 

-Poznámka: V případě, že voda k dispozici by měla být 

"velmi tvrdá"(> 20 ° F), Doporučuje se použití  50%  
demineralizované vody nebo destilované vody,  (to, aby 

se zabránilo nadměrné vápencové formace a být 

dostatečně vodivé) 

POZOR: Do kotle na vodní nádrž (7) nepřidávejte čisticí 

prostředky, anti vápencové roztoky nebo esenciální 

oleje, které mohou způsobit nenapravitelné poškození 

kotle a okruhů. 

-Naplňte nádržku na prací prostředky (8) bez pěnovým 
čisticím prostředkem. 

-Zavěste kbelík na vodu (9a) 

-Připojte zástrčku k zásuvce na elektrickém propojení v 

souladu s pravidly země, vybavené spínačem a zemnící 

svorkou efektivní. 

 
ZAČNĚTE POUŽÍVAT: 

Zapněte hlavní vypínač (1). Čerpadlo nabije kotel před 

zahájením ohřevu. 

Displej (2) se zapne a na pár sekund uvede revizní 

index PCB, litr spotřebované vody a bude pokračovat s 

teplotním tlakovým stavem(HEAT)stroje, když je stroj 

připraven, vizualizuje  "176C". (obvykle stroj potřebuje 

asi 6 minut, aby byl připraven.) 

Vyberte nejvhodnější příslušenství pro potřebné použití 

a připojte jej k multifunkční rukojeti (14) pomocí 

prodlužovacích trubek a poté vložte konektor hadice k 

bloku (5), zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

• 10 Parní dodávková páka 

• 11 Vakuový spínač 

• 12 Spínač pracího prostředku 

• 13 Parní páka (10) zamykání tlačítka 

• 14 Trubky/příslušenství 
 

Když je stroj připraven, aby se uvolnila pára přes 

rukojeť ohebného zařízení, stiskněte tlačítko páčky 

(10). Nyní použijte kartáč nebo příslušenství v 

plochách, které mají být čištěny. 

Pozor: doporučuje se provést první uvolnění páry po 

zahřátí na nádobě asi minutu, to je shromáždit 

veškeré kondenzátové vody generované v původně 

studených kanálech. 

Pozor:pokud pracujete na jemných 

površích nebo věcech, udržujte parní 

paprsek v dostatečné vzdálenosti nejméně 

20-40 cm. 

 
 
 

 
POUŽITÍ DETERGENTŮ: 

Pokud potřebujete použít kontrolu pracího prostředku 

a naplňte nádržku (8), zapněte funkci stisknutím 

tlačítka (3) na předním panelu(CHEM),držte jej 

stisknuté, aby se regulovala úroveň vysunutí tím, že 

se na displeji změní, aby se uložila hodnota, uvolnila 

se a znovu stiskla potvrzení. Nyní stiskněte tlačítko 

(12) na rukojeti, aby se začal uvolňovat prací 

prostředek na čištěném povrchu. Chcete-li jej zastavit, 

stiskněte znovu tlačítko (3)  (C.Off). 

POUŽITÍ VAKUA: 

Před vysáváním sundejte kbelík (9a) a zkontrolujte, 

zda je filtr na svém místě. Pokud se spínač (9) zapne, 

ovládejte. Nyní stiskněte tlačítko (11) a můžete 

vysávat nečistoty a kapaliny (na displeji uvidíte "MAH" 

ukazující aktivaci max. vakuum). Když je kbelík (9a) 

plný špinavé vody, tlakový šum se změní a pak se 

zastaví; okamžitě zastavte a vyprázdněte kbelík. Při 

vysávání se provádí, doporučujeme vyčistit filtr a 

vysušit kbelík nebo jej nechat otevřít tak, aby se mohl 

sám vyschnout.   

12 
11.

 
10 

13 

14 

OVLÁDACÍ Panelu 

9 
7 

8 

2 

1 

6 

5 

9a 4 3 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ A POUŽITÍ: 

trysku, která má byla, k ohebné hadici 
nebo k prodlužovacímu trubkám. Lze 
jen s párou nebo s párou, pracím 
prostředkem a vakuem. Vhodné pro 
tvrdé i měkké povrchy (jako je 
pohovky, koberce  atd.) 

Toto se k hadici nebo 
prodlužovací trubce. 
Tento kartáč je ideální pro 
velké povrchy a podlahy. 
Je vybaven rámem pro 
koberce a rámem pro 
odsávání kapaliny. 
Kartáč má na dvou vrcholu 
kleští pro látku, bude být 
vysad. nebo  bez  ni. 
 
 
 
Tkanina velkou sílue a 

čištění, a je navržen tak, aby zmírnit sílu páry 
uvolněné při úpravě velmi jemných povrchů, jako je 
dřevo - Laminát - Parkety - ošetřené Cotto. 

Toto příslušenství musí  být  
připojeno k ohebné  hadici. 
Používá se k vysávání malých 
nebo obtížně přístupných 
povrchů. 

NAŘÍZENÍ O UVOLNĚNÍPÁRY: 

Pomocí regulačního knoflíku (4) umístěného dopředu 

na stroji můžete postupně nastavit uvolňování páry. 

 
KONEC VODY: Akustická a vizuální indikátor displeje 

(2) označuje, kdy není více vody uvnitř nádrže tím, že 

ukazuje  "-H2O", to je důvod, proč stroj zastaví 

uvolňování páry. 

 
Vody: 

Pokračujte tak, jak je popsáno: 

Otevřete víčko (7) a naplňte nádrž vodou (zkontrolujte 

hladinu vody na bočním štítku). 

Zavřete víčko. 

Uslyšíte, jak čerpadlo začíná pracovat, počkejte 

několik sekund a poté znovu spusťte čisticí operaci s 

párou. 

 
 

 

 
OHEBNÁ HADICE A RUKOJEŤ 

 

   
Chcete-li připojit 

  Příslušenství 
  uvolňovat páru 
  a pracího 

prostředku 
  a vysávat 
  povrchy, it je 
  nutné použít 
  ohebné hadice. 

Výrobek je navržen tak, aby ch
ce
te-
li 

zajistit maximální 

Praktičnost.   

 
PRODLUŽOVACÍ TRUBKY 

  

   

Prodlužovací trubky musí být připojeny k ohebné 
hadici. Mohou být použity ve dvojicích nebo 
jednotlivě 

 
OKENNÍ STĚRKA 

PARNÍ A VAKUOVÁ PRŮHLEDNÁ TRYSKA 
 

 

OBDÉLNÍKOVÝ ŠTĚTEC 

 
 
 

 
SACÍ TRYSKA 

 
 

PARNÍ KOPÁK 

 
 
 
 
 

ZAKŘIVENÁ SACÍ TRYSKA 
 

Toto bude příslušenství být 

aplikova
ný 
flexibilní
. 

Přímo na the 

Vhodné
 pr
o  vakuum  na nebo podle 1. 

Toto příslušenství lze 
aplikovat přímo na 
flexibilní. Vhodné pro 
silné trysky páry 
dopravil výstup trysky. 
Pro 

dokonalý výsledek může být použit společně s sací 
tryskou, takže můžete osušit vyčištěný povrch 
vakuem. Při čištění jemných povrchů věnujte 
pozornost tomu, že se uvolní pára, zachová se 
minimální vzdálenost 20-40 cm a poté ji přibližte v 
závislosti na požadovaném výsledku a ošetřeném 
povrchu. Toto může být na flexibilní. 

Je ideální pro čištění skla, 
dlaždic, oken a dalších plochých 
povrchů. S nižším gumovým 
kartáčem můžete vytěžit a horním 
te odstranit film vody. 
Upozornění! Při čištění studeného 

skla (v zimě) se vyšplují na 50 cm. 
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Příslušenství, které má být 
připojeno k flexibilní hadici 
pro vakuum a čištění 
nádrží. 

15 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSÁVÁNÍ NÁDRŽE 
 

 

Kartáče 
 

 
 

TKANINA Z MIKROVLÁKNA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pro bezpečnost obsluhy a pro zajištění dokonalého 

výkonu doporučujeme následující kontroly a údržbu: 

 
PO KAŽDÉM POUŽITÍ: 

Pro správné čištění je vhodné vyčistit stroj a jeho 

příslušenství čistým hadříkem navlhčeným pouze 

několika kapkami vody. Nepoužívejte alkohol ani jiná 

rozpouštědla, mohou poškodit plasty a součásti. 

Pro zachování účinnosti a snadného párování 

příslušenství zkontrolujte těsnění o-kroužků(těsnění pro 

utěsnění párou)a případně je navlhčete malým 

silikonovým tukem. 

FUNKCE VAKUA: po dokončení vakua je vhodné 

vysávat vodu, aby se vyčistily vedení a filtr. Poté kbelík 

osušte nebo jej úplně nezavřete tak, aby se sám 

vysušil. 

 
Pravidelně: 

Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel nevykazuje 
známky opotřebení nebo stárnutí. Pokud je poškozen, 
je naprosto nezbytné, aby byl vyměněn 
specializovaným personálem, než bude schopen 
přístroj znovu použít. 

 

 

Jednou za rok musí být v našich autorizovaných 
centrech provedena kontrola a čištění kotle. 

MÁCHÁNÍ : Doporučuje se nejméně každých 50 hodin 

provozu nebo 2 měsíce. 

a) VYPOUŠTĚNÍ : Stroj musí být  studený nebo 

rozhodně vypouštěný z tlaku páry a zástrčka  odpojena. 

Pomocí klíče CH 21 odšroubujte víčko (15) umístěné 

pod strojem v korespondenci kotle (viz obrázek). Po 

vyjmutí víčka stroj lehce protřepejte, aby voda a 

rozpuštěný vápenec vypadly.   
Když je kotel prázdný, vyčistěte a pečlivě uzavřete 

víčko, které jej utáhne klíčem. 

b) PLNĚNÍ: Naplňte nádržku na vodu (7), zapněte stroj 

a znovu jej spusťte a počkejte, až se kotel znovu nabije.   
(att:může sezapínat během prvního nabíjecího cyklu a 

rozsvítí se světlo "konec vody" a k dokončení zatížení 

je třeba stroj vypnout / restartovat)   

 
 

 
ČIŠTĚNÍ KOTLŮ A NÁDRŽÍ: 

Čištění kotle se doporučuje alespoň každých 200 
hodin provozu nebo 6 měsíců. 
1- Čištění sáním plastové nádrže (7): Zkontrolujte, 
zda je hladina vody v nádrži na plastovou vodu (7) 
alespoň v polovině, protřepejte/přesuňte stroj, aby se 

voda a případné usazeniny protřepaly. 
Připojte ohebnou hadici ke konektoru (5) stroje a 
zavěste příslušenství "TANK SUCTION" do rukojeti, 
vložte nosnou trubku do nádrže (7) a zcela do ní 
nasávejte vodu. (Provoz je možný i v nádrži (8)) 

2- Stroj musí být studený nebo rozhodně vypouštěný 
z tlaku páry a zástrčka odpojena. Vyčerpejte obsah 
kotle, pečlivě po tom, co je popsáno v předchozím 
bodě "Vypouštění kotle". 
Připravte 2 litry vody a octa, v poměru asi 60% octa 
40% vody. 
Připravenou kapalinu vložte do plnicí nádrže stroje 
(7). 
3- Zapněte stroj a počkejte, až čerpadlo dokončí 
plnění kotle. (Att: může se zapínat během prvního 
nabíjecího cyklu a zařízení je třeba vypnout/ 
restartovat, abyste dokončili zatížení). Při plném nabití 
zařízení spustí topný cyklus (Teplo):  nečekejte na 

ohřev, ale okamžitě vypněte hlavní vypínač,odpojte 

zástrčku ze zásuvky a nechte stroj odpočívat po dobu 
6-7  hodin. 
(Att: nenechte uvnitř roztoku po uvedené časové 
období). 
4- Když je stroj studený a zástrčka odpojena, dobře  
jej protřepejte a  poté  otevřete    víčko  pod  
kotlem   

ČIŠTĚNÍ KOTLE (koncový uživatel) 

MANTAINANCE (MANTAINANCE) 
(Koncový uživatel) 

 

Tkanina, která má byla 
vysazena zahnutý s 
víceúčelovým kartáčem k čištění 
jemných povrchů, jako jsou 
dřevěné podlahy, nábytek atd. 
Směřovat se k absorpčnímu 
sílovi, vysázené páry a s 
županém kartáče, který se 
vysazené chytuje. 

Tyto kartáče musí  být  připojeny 
k PARNÍMU    LANCE. Používají 
se k odstranění odolných nečistot 
a k hloubkovému čištění, a to i v 
rozích nebo v malých prostorách. 
Zvolte nylonový nebo mosazný 
typ podle povrchu, který má být  
ošetřen. 

 

 

* Před čištěním nebo prováděním 
operací na stroji vždy vyjměte. * V 
roce 2015 
Stroj. 

 



 

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ 
ZOBRAZENÍ CHYBOVÉ ZPRÁVY: 

(15), nyní vyprázdněte dobře všechny vápence 
rozpuštěné v roztoku. 
Nyní vypouštěcí zátku pečlivě vyčistěte a uzavřete. 
5- Naplňte nabíjecí nádržku (7) čistou vodou. Zapněte 
stroj a počkejte, až se kotel znovu nabíjí a podle 
pokynů napsaných v části "Začněte používat". 
Počkejte na nabíjení a topení. 
Nyní asi po dobu asi 10 minut bude dodávka páry 
vonět citronem, který je dán praním. 

 
 

► * po čištění kotle je vhodné zkontrolovat, zda 
uzávěry pod strojem neprosakují, v tomto případě 
zkontrolujte jejich uzavření klíčem nebo (s 
vypouštěním stroje a za studena) vyměňte těsnění za 
originální náhradní Část. 

 

 

Chyba 
Únik páry z příslušenství 

 
ŘEŠENÍ (koncový uživatel) 
opotřebení nebo poškození o-kroužků. Vyměňte je za 
dávejte pozor, abyste je nepoškodili, a vložte je s 
pozorností. Namažte je plastickým mazivem (bez 
minerálu). 

Chyba 
Parní trubková zátka je obtížné vložit do zásuvky stroje 

 
ŘEŠENÍ (koncový uživatel) 
Nenuťte jej vložit, ale nasazujte trochu silikonového 
maziva na o-kroužky a do spoje . 

Chyba 
Kotel potřebuje hodně času na zahřátí. 

 

ŘEŠENÍ (koncový uživatel) 
Vyčistěte kotel podle popisu. V případě, že 
provedete absorpci s výkonem uvedeným v 
technické kontrole údajů. 

Chyba 
Tlak rychle klesá při používání páry 

 
ŘEŠENÍ (koncový uživatel) 
Vyčistěte kotel podle popisu. V případě, že 
kvalifikovaný personál zkontroluje správný pracovní 
tlak a integritu  odporu. 

Chyba 
Zásah jističe během používání. (Pravděpodobná 
disperze od odporu nebo elektrického ventilu k 
zemi) 
ŘEŠENÍ (kvalifikovaný personál) 
Zkontrolujte, zda není napájecí kabel viditelně 
poškozen (pokud ano, nahraďte jej). 
Zkuste připojit zástrčku do jiné zásuvky. 
Ověřte, zda nedocházejí žádné rozlití nebo únik vody 
ze stroje, které jsou uloženy v elektrických částech. 
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Chyba 
Pára se dostane z výfuk ventilu ve spodní části stroje. 
ŘEŠENÍ (zkamenělý personál) 

Společnost Identita, která má za to, že se v roce 2017, 
v roce 2010, bude mít za toulk. 

Chyba 
Vakuum (motor se nespustí). (2018, pro velká a 
neschováva motoru) 
ŘEŠENÍ (zkamenělý personál) 
Po kontrole nedostatku energie v přívodu podtlaku s 
aktivním vakuovým ovládáním se vysadil, vařte strojte a 
vyměňte pojistku (8A 250V Timed). Před znovu 
připojením, zda 
motoru nebo má elektrické problémy. 

 

Porucha: 

voda v kotli 
H 2 o 

nedostatek úrovně v 

kotli nad x 60 sekund 

Porucha: 

sériová 

komunikace 

 
- n l n n 

1. 

Porucha: topení E r C 
tlak může být 15 

minut 

Porucha: 

Kotle 

nabíjení 

E H 2 o 
dobu prvního nabití, více 

než 100 sekund. 

 



 

 

 
 

 
LIKVIDACE A RECYKLACE 
Nevyhazujte součásti přístroje do životního prostředí. 

Pro více informací o správné likvidaci spotřebičů pro 
domácnost se mohou držitelé obrátit na odpovědné 
veřejné služby nebo na prodejce. 

 

 
 

 
Symbol zkříženého zásobníku na spotřebiči nebo jeho 
obalu znamená, že na konci jeho životnosti musí být 
výrobek sbírán odděleně od jiného odpadu. Tento  
výrobek je v souladu       
 
 
Importer do ČR:  
TPC Bohman s.r.o.  
Třída Tomáše Bati 283 
763 02 Zlín  
Česká republika 
www.ibob.cz 
bohman@bohmangroup.eu 

Směrnice2011/65/UE - 2014/68/UE (PED) . Ve smyslu 
směrnice EU 2012/19/EU v oblasti elektrických a 
elektronických zařízení nelikvidujte spotřebič s běžným 
domovním odpadem, ale předávejte jej středisku 
diferencovaného sběrného časopisu. Uživatel musí 
přístroj odnést do příslušného centra pro elektronické 
zboží a elektrotechnické zboží nebo jej vrátit prodejci při 
nákupu nového rovnocenného zařízení na základě one-
for-one. Vhodná  recyklace, úprava a kompatibilní 
ekologická likvidace prostředku pomáhají zabránit 
možným negativním účinkům na životní prostředí a na 
zdraví a usnadňují recyklaci materiálů, z nichž se 
zařízení skládá. Zneužívající likvidace výrobku 
uživatelem implikuje sankce v souladu s platnými 
právními předpisy. Další informace týkající se metod 
recyklace vám poskytne příslušné místní orgány. 

Vyřazení: 

http://www.ibob.cz/


 

 


