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ÚVOD 

Tento návod je nedílnou součástí k dodávanému stroji a obsahuje informace nezbytné 
pro provoz a údržbu. Pečlivě si přečtěte následující pokyny ještě před spuštěním a 
použitím stroje. Pokud potřebujete dodatečné informace týkající se náhradních dílů 
nebo příslušenství, obraťte se na místního distributora. Návod mějte vždy k dispozici. 

„Celá nebo částečná reprodukce této příručky je zakázána“. 

Data a funkce nejsou závazné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. 



SÍLA CYKLONU A GEJZÍRU 

Blahopřejeme k výběru 
revolučního čistícího systému 
pro domácnosti i pro průmysl. 
Výkonný, efektivní, 
bezpečný a … 
plně ekologický !!! 





FUNKCE VAP FILTRU ZARUČUJE PERFEKTNÍ ČISTOTU! 

Exkluzivní patent na každodenní zdraví pro 
celou rodinu!! 

Vap filter je speciální funkce chráněná mezinárodním 

patentem. 

Prostřednictvím tohoto exkluzivního systému prach a 

vstupní vzduch procházejí potrubím, kde neustále stříká 

pára o teplotě 150 °C, ještě než dosáhne regenerační 

nádoby. 

Vapový filtr tvoří parotěsnou zábranu, která umožňuje 

filtraci a zachycení i těch nejmenších prachových částic, 

jako je pyl, prachové roztoče a mikročástice, které často 

způsobují vážné poruchy dýchacích cest. Vap filter tak čistí 

průchozí vzduch. 

Díky Vap filtru nebudete potřebovat nákladné filtry a sáčky. 
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PERFEKTNÍ STROJ PRO KAŽDÝ 
       BOJ SE ŠPÍNOU 

Představte si to potěšení, že ovládáte skutečný přírodní živel: 
QueenVap nabízí různá příslušenství, která byla navržena  
a testována tak, aby byla zajištěna maximální účinnost  
a spolehlivost. QueenVap vám uspoří čas a úsilí i v nejtěžších  
situacích. 

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1 Parní / vysavač (Steam / Vacuum) 
2 Flexibilní hadice vysavače (volitelné) 
3 Prodlužovací hadice vysavače (volitelné) 
4 Držadlo s ohebnou hadicí Steam / Vacuum 
5 Prodlužovací hadice Steam / Vacuum   
6 Kartáč vysavače pro každodenní použití 
7 „Víceúčelový kartáč” 
8 Upevnění pro „Víceúčelový kartáč” 
9 Nástavec na ochranu koberců pro „Víceúčelový kartáč” 
10 Kartáč na čištění radiátorů (volitelné) 
11 Okrouhlý kartáč (volitelné) 
12 Nylonový malý kartáč D60 (volitelné) 
13 Nylonový malý kartáč D26 
14 Kovový malý kartáč D26 
15 Malá stěrka na okna 
16 Držák trysky se zahnutou spojkou 
17 Stěrka na okna 

18 Elektrický kartáč (volitelné) 
19 Přímá tryska 
20 Zahnutá tryska 
21 Trojúhelníkový kartáč (volitelné) 
22 Profesionální žehlička s podložkou (volitelné) 
23 Transparentů kartáč Steam / Vacuum (volitelné) 

22 

23 
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BEZPEČNOST 
185 °C „jednorázový“ termostat (umístěný pod kotlem, pracuje v případě nadměrné 
teploty) 
175 °C automatický keramický termostat (umístěný pod kotlem, pracuje v případě 
nadměrné teploty) 
700 kPa (7 bar) pojistný ventil (umožňuje vypouštění přebytečné páry v případě 
vysokého tlaku v kotli). 
Nízké elektrické napětí v rukojeti (bezpečné napětí použité pro elektrické propojení 
uvnitř hadice). 
Kontrolního autotest při každém spuštění. 
Elektronické řízení výkonu. 
Elektronické řízení hladiny kotle. 
Ochrana IPX4. 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Během používání je třeba vždy dodržovat následující minimální provozní pokyny: 

• Vysokotlaká parní tryska může způsobit poranění, pokud je použita nesprávně.

• Nikdy nesměrujte proud páry na jiné osoby.

• Nikdy nemiřte proudem páry na sebe ani na jiné osoby. Nepoužívejte k čištění

oblečení nebo obuvi.

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných osob.

• Nedotýkejte se trysek, jsou velmi horké.

• Při dotyku s vnějšími povrchy spotřebiče buďte opatrní. Mohou být horké.

• Nevysávejte hořlavé látky (benzín, rozpouštědla, barvy atd.), páry vzniklé

svařováním nebo hořením. Hrozí nebezpečí výbuchu a požáru!

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být okamžitě vyměněn výrobcem

nebo autorizovanou osobou.

• Je-li použit prodlužovací kabel, průřez musí vyhovovat požadavkům na výkon.

Zástrčka a zásuvka by měly být vodotěsné.

• V případě úniku pěny nebo kapaliny ze spodní části, okamžitě stroj vypněte!

• Tento spotřebič by neměly používat děti ani nekvalifikované osoby.

• Pro zajištění bezpečnosti používejte pouze originální náhradní díly.

• Před jakoukoli údržbou odpojte zařízení od napájení.

Netahejte za parní hadici stroje ani za napájecí kabel, 
mohlo by dojít k jejich poškození! 

Nesprávný prodlužovací kabel může způsobit zranění.
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      OPATŘENÍ PROTI NEHODÁM 

Před použitím spotřebiče doporučujeme přečíst si tento návod a dobře mu 
porozumět. 
Chraňte spotřebič před dětmi. 
Děti by měly být pod dohledem – ujistěte se, že si děti nebudou se zařízením hrát. 
Zařízení nesmí používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi. Zařízení mohou používat pouze osoby, které obdržely 
pokyny pro bezpečné zacházení a které si uvědomují nebezpečí. 
Nikdy nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. 
Čištění nesmí provádět děti bez dozoru. 
Pára by neměla být směrována na zařízení obsahující elektrické součásti. Spotřebič 
musí být odpojen po použití a před prováděním údržby. 
Nepoužívejte v bazénech obsahujících vodu. 
Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, i když je vypnutý. 
Nikdy nepoužívejte spotřebič bez krytů. 
Neprovádějte žádné čištění ani údržbu, pokud je spotřebič zapojen a nikdy jej 
nenechávejte bez dozoru, je-li zapojen. 
Před naplněním nádrže vodou by měl být spotřebič odpojen. 
Je přísně zakázáno obsluhovat zařízení s odpojenými pevnými a / nebo mobilními 
kryty nebo bez bezpečnostních zařízení. 
Pokud je poškozen napájecí kabel, nebo žehlička, musí být vyměněn výrobcem nebo 
kvalifikovanými techniky. 
Odstranění nebo manipulace s bezpečnostními zařízeními je přísně zakázáno. 
Jakékoli úpravy provedené na spotřebiči zbavují výrobce veškeré odpovědnosti  
za způsobené škody. 
Během používání by měl být spotřebič umístěn vodorovně na podlaze, aby nedošlo 
k jeho pádu. 
Máte-li mokré ruce, nepoužívejte zařízení a nedotýkejte se zástrčky. 
Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem, pokud jsou viditelné známky poškození 
nebo zjistíte-li netěsnosti. 
Nepoužívejte venku, když prší nebo když teplota v místnosti překročí teplotu 
uvedenou v části Technické parametry. 
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Napájecí napětí 
Max. tlak

TECHNICKÉ PARAMETRY
220-240 V–50/60 Hz 
6,0 bar

Max. výkon vysavače 
Max. výkon kotle 
Max. výkon žehličky 
Max. celkový výkon 
Kapacita kotle – průběžné doplňování 
Kapacita kotle 
Kapacita doplňkové nádrže 
Materiál kotle 
Povolený tlak 
Maximální teplota  
Váha prázdného stroje 

Rozměry 
Manuální nastavení průtoku páry 

Elektronická kontrola výkonu  

Elektronické ovládání kotle  

IPX4 ochrana 
Okolní provozní teplota 
Okolní provozní vlhkost 

OVLÁDACÍ PANEL 

1200 W
2 200 W
800 W
2 300 W
1,5 L 
1,5 L 
1,5 L 
Nerez 700 kPa
(7 bar)
160 °C

11 kg 
480 x 350 x 320 mm
ANO

“ 
“ 
“ 

5-40 °C
30-75%

1 Tlačítko vysavače 
2 Display zobrazující funkce a teplotu 
3 Ovládací tlačítko kotle a parního filtru 

OVLÁDACÍ PANEL 
"Kotel on/off”→ Kotel on/off 

1 2 3 
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        2 

Indikátor teploty kotle 

“On” - Zapnuto 

“H O” Prázdná nádrž (blikající display) → Doplnit! 

“Air Fresh” → čištění vzduchu 

Tlak v kotli 

“Stand by” - vyčkávací režim 

Funkce "detergent" dostupná pouze na vybraných modelech 

Indikátor podtlaku – vacuum 
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ZAČÍNÁME 

PLNĚNÍ VODY 

• Odšroubujte víčko – proti směru hodinových ručiček   01 

a nalejte 1,5 l vody. 02 

• Zašroubujte víčko.

Kotel pracuje pouze je-li v plnící nádrži voda. 

DŮLEŽITÉ! 
Do doplňovací nádrže nedávejte žádné přísady, čisticí 
prostředky ani parfémy proti vodnímu kameni. 
To způsobuje vážné poškození kotle a obvodu 
průběžného doplňování. 

V případě, že musíte použít velmi tvrdou vodu 
nepoužívejte 100 % destilovanou vodu, vždy přidejte 
10 % objemu vody přímo z vodovodu. 

PŘÍPRAVA  
• Otevřete přední panel a vložte parní hadici vysavače.  03 
Tvar hubice umožňuje pouze jeden způsob vložení 
– správný způsob.

DŮLEŽITÉ! 
   Zasuňte hadici pečlivě, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

• Zasuňte zástrčku napájecího kabele do uzemněné
zásuvky: 230 V, 50/60 Hz. Zásuvka by měla být chráněna 
proti zkratům a výpadku zemnění (16 A a Id = 30 mA 
diferenční teplotní – magnetický jistič). 

• Zapněte přístroj – přepněte přepínač do pozice I.  04 

• Zvolte požadovanou funkci.

02 

01 

04 

03 



9 

FUNCTIONS 

Funkce Cyclon

Funkce Geyser

Funkce Comby

strana 10 

strana 14 

strana 17 

Funkce Detergent 

Funkce Air-Clean

 strana 18 

strana 19 
air purifier + humidifier 
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Cyclon vacuum cleaner

05 
Funkce Cyclon umožňuje používat zařízení jako 
výkonný vysavač, který filtruje a zachycuje i ten nejmenší a 
nejzákeřnější prach. 

POUŽITÍ VYSAVAČE 

• Zapněte hlavní spínač.

06 • Zvolte správné příslušenství – na základě povrchu, který   
budete vysávat – nasaďte hubici (příslušenství) pootočením
nástavce doleva.

• Nasuňte kartáč do prodlužovací trubice nebo přímo
do rukojeti.

• Chcete-li začít vysávat, stiskněte modré tlačítko
na rukojeti. Vysavač je nastaven na 3 úroveň výkonu.
Pro změnu výkonu, stiskněte a podržte tlačítko 2
sekundy. Pokud si přejete vysavač vypnout, stiskněte
jedenkrát.

  DŮLEŽITÉ! 
Pro správnou funkci vodního filtru vždy                

doplňte vodu do regenerační nádrže až na úroveň 
vyznačenou v separátoru. 

FUNKCE VAP FILTRU 

• Parní filtr je založen automaticky.
Pokud chcete vypnout parní filtr, stiskněte a podržte tlačítko
3 na ovládacím panelu po dobu 5 sekund. Pro opětovné
zapnutí stiskněte znovu tlačítko 3. Když je parní filtr zapnutý,
na displeji se zobrazí "F On“ (Filtr zapnutý).

07 

08 

07 

05 
06 

08 
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  SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ  

„Kartáč pro každodenní použití“ s vysouvacími štětinami. 

Vhodný pro všechny druhy podlah. 

„Každodenní“ kartáč může být použit dvěma způsoby: 

10  • pozice A (štětinky vytažené)

12  • pozice B (štětinky zasunuté) 10 

09     Chcete-li štětinky vysunout nebo zasunout, stiskněte 

11      tlačítko na horní straně kartáče 

 DŮLEŽITÉ! 11 
 Nepoužívejte kartáč na vysávání tekutin!! 

12 

09 
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Pozice A 

Štětinky vytažené – tvrdé povrchy: 

• Podlahy,
• Keramická dlažba,
• Dlaždice Terracotta,
• Mramor
• Parkety

. 

Pozice B 

Štětinky zasunuté – měkké povrchy: 

• koberce,
• čalounění,
• matrace,
• křesla,
• pohovky
• záclony,
• čalouněný nábytek.

    PAMATUJ! 
Vždy upravte sací výkon vysavače podle vysávaného 
povrchu! 
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Funkce Cyclon – mokré vysávání

Tato důležitá funkce vám umožní vysávání tekutin a 
pevných částic bezpečně a účinně. 
Tekutiny i pevné částice jsou shromažďovány v nádobě. 

VYSÁVÁNÍ TEKUTIN 

• Zapněte hlavní spínač.

13 • Připojte prodlužovací hadice a příslušenství k rukojeti

14 podle toho jaký povrch budete vysávat.

15 • Spusťte vysavač stisknutím tlačítka na rukojeti zvolte
požadovaný výkon.

UPOZORNĚNÍ! 
Ujistěte se, že je separátor vložen do správné části 
vnitřního prostoru kolektoru. 

   PAMATUJ! 
Nemusíte doplňovat vodu do plnící nádrže, jelikož by 
hladina klesala. 

   DŮLEŽITÉ! 
Vysavač je vybaven bezpečnostním plovákem, který 
udržuje hladinu v nádrži.  
Pokud je dosažena maximální výška hladiny: 

• Plovák automaticky vypne vysavač;

• Vysavač nesaje, ale motor i nadále běží – volnoběh.

13 

14 

15 
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● Přejíždějte hubicí opakovaně po znečištěné ploše nebo         

přes mokrou skvrnu, dokud nedosáhnete uspokojivého

výsledku.

• Abyste dosáhli ještě lepšího výsledku můžete aplikovat
proud páry na znečištěný povrch. Poté vysajte vysavačem
(viz funkce Comby).

• Jakmile je nádrž plná, vylejte špínu do odpadu a nádrž
opět nasaďte zpět.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Víceúčelový kartáč 

Víceúčelový kartáč používejte na čištění větších ploch. 
Kartáč je vybaven dvěma stěrkami a dvěma řadami 
kartáčových štětinek, což jej předurčuje na čištění tvrdých 
ploch: 

• mramor,
• dlažba Terracotta,
• keramická dlažba
• kamenné povrchy.

Nástavec pro ochranu koberců 

Nasazuje se na víceúčelový kartáč používaný pro čištění 
koberců nebo látkových potahů.

16 

17 

18 

19 

16 

17 
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Funkce Geyser
18 Funkce Geyser vám umožňuje použít přístroj jako silný  18 
19 generátor páry. Výkon přístroje zaručuje dokonalé čištění  

a hygienu a rozpouští i tu nejzarputilejší špínu bez použití 
chemických prostředků. 
Je to domácí přístroj, který respektuje životní prostředí! 

20 Tyto povrchy jsou čištěny za použití mikro vláknových látek, 
21 které jsou umístěny na přední straně víceúčelového kartáče. 

19 

UPOZORNĚNÍ! 
Nedotýkejte se proudu páry rukama a nesměřujte 
proud páry na končetiny, lidi nebo zvířata. 

UPOZORNĚNÍ! 20 
Nepoužívejte páru přímo na nábytek na části nábytku 
vyrobené z: 

• kůže,
• umělé kůže,
• sametu,
• látek,
• příliš jemných materiálů.

22 
UPOZORNĚNÍ! 

Nesnažte se směrovat proud páry přímo na zařízení 
obsahující elektrické komponenty. 

    DŮLEŽITÉ! 
Do doplňovací nádrže nepřidávejte čisticí prostředky, 
přísady proti tvorbě vodního kamene ani parfémy, 
mohly by vážně poškodit kotel. 
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23 
PROCES ČIŠTĚNÍ: 

• Zapněte hlavní vypínač.

• Vyčkejte, až display zobrazí "6 bar" (tlak dosažen) což   
znamená, že je pára připravena. Výroba páry trvá asi
2 minuty – během výroby páry display zobrazuje teplotu
kotle.

• Nastavte proud páry podle typu povrchu, který si přejete
čistit.

• Zvolte správné příslušenství a nasaďte je na rukojeť,  
nebo použijte prodlužovací nástavce.

• Páru spustíte zmáčknutím oranžového tlačítka
na rukojeti.

• Síla a výkon páry je nyní plně ve vašich rukou a vy

         můžete začít směle čistit – dosáhnete velkého efektu

zaručující hygienu! 

Jak používat správné příslušenství se dozvíte na straně 

20 Příslušenství.

• Používejte páru s rozvahou; přístroj vás upozorní kdy je
potřeba doplnit vodu. Uslyšíte signál a display zobrazí
blikající symbol “H2O”.

• Plnění vody, viz strana 8.

• Pokud si přejete pokračovat v čištění, stlačte oranžové
tlačítko na rukojeti nebo tlačítko č. 3 na ovládacím panelu.

23 

24 

24 

26 

25 

25 

26 
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Funkce Comby 

Tato funkce umožňuje souběžné používání funkce Cyclon a 
Geyser. Plně využívá veškerý výkon a vlastnosti tohoto 
skvělého přístroje, který vám umožňuje efektivně čistit bez 
použití chemie. 
Skvělý účinek páry v kombinaci s výkonným vysavačem vám 
zaručí dokonalou čistotu a hygienu a zároveň ochrání vás i 
vaše blízké před nebezpečím zbytkových chemikálií a 
škodlivých látek. Navíc je přístroj velice šetrný k životnímu 
prostředí. 

27 

PROCES ČIŠTĚNÍ: 

• Vyčkejte, dokud display nezobrazí “6 bar”.

• Zvolte příslušenství vhodné pro daný povrch a nasaďte je
na rukojeť nebo na prodlužovací hadice.

• Stiskněte oranžové tlačítko na rukojeti, přístroj začne

produkovat páru.

• Stiskněte modré tlačítko na rukojeti a začněte vysávat;
Pokud si přejete přestat vysávat, stiskněte modré tlačítko
znovu. Pro změnu sacího výkonu stiskněte a podržte
tlačítko.

PRAKTICKÁ RADA PRO DOKONALÉ ČIŠTĚNÍ: 

29 
• Abyste dosáhli co největšího efektu, který nabízí tlaková

pára, čistěte nejdříve malé plochy – páru směřujte
na znečištěná místa, dokud skvrny a špína nepovolí.

• Zapněte vysavač a vysajte rozpuštěnou špínu. Vysávejte
do sucha.

27 

28 

28 

29 
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Funkce Detergent (volitelné)

Tato speciální funkce je určena pro hloubkové čištění a umožňuje přidání 
detergentu (čistícího prostředku) do páry. 

Je-li váš přístroj vybaven funkcí umožňující přidání mycího prostředku, připojte nádržku 
přes kovový koš k výstupkům na bocích displeje (viz obrázek). 

Připojte průhlednou hadici tak, že ji zasunete do otvoru – znázorněno na obrázku. 

Naplňte nádržku (pozn. používejte nepěnivý produkt). 

Nyní stiskem postranního tlačítka (červené) na rukojeti můžete přístroj zapnout. 
Čistící prostředek je nyní míchán s párou. 

Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí CHEM, což indikuje probíhající proces. 

(Při spuštění stiskněte tlačítko a počkejte několik sekund, než přístroj začne uvolňovat 
čistící prostředek) 
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Funkce Air-Clean
Tato unikátní funkce vám umožní používat přístroj jako 
čističku vzduchu i jako zvlhčovač. 

Například po svátečním obědě s hosty nebo po obchodním 

setkání vám funkce Air-clean umožní obnovit ovzduší

v pokoji tím, že odstraní kouř a zápach. 

Můžete také provonět ovzduší v pokoji tím, že přidáte pár 
kapek vonného oleje do doplňující nádrže. 

POUŽITÍ: 

28 • Přidejte vodu do doplňující nádrže až do úrovně
vyznačené na separátoru.

29 • Modré tlačítko: spouští vysavač a nastavuje sací výkon.  31 

• Pokud si přejete přidat i filter, postupujte podle pokynů
na straně 10 v sekci “Funkce Vap filtru".

DŮLEŽITÉ! 
Nepřidávejte vonné oleje do REKOVERY nádrže. 
Hrozí vážné poškození kotle. 

30 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

QueenVap nabízí široký sortiment příslušenství. Pokud si přejte naplno využívat 
všechny výhody, je dobré, abyste se seznámili s každým nástavcem nebo 
speciálním kartáčem, který rozšiřuje použití vašeho přístroje. 

Víceúčelový kartáč 
     Cyclon  Geyser Comby 

Tento kartáč je vybaven dvěma řadami štětin a dvěma 
gumovými stěrkami a je jedním z nejpoužívanějších. 

Vhodný pro čištění tvrdých povrchů: 

• mramor,
• dlažba Terracotta,
• keramická dlažba,
• kamenná dlažba.

Ochranný nástavec na koberce 

  Cyclon   Geyser  Comby 

Tento nástavec se nasazuje na víceúčelový kartáč a 
tím vám umožňuje použít víceúčelový kartáč 
na čištění: 

• koberců,
• kobercových povrchů,
• látek.

Integrovaný nástavec pro páru a vysávání
 Cyclon   Geyser  Comby 
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Mikrovláknové utěrky a tkaniny 
                        Cyclon   Geyser  Comby 

 
 

Na horní straně víceúčelového kartáče jsou čtyři svorky, 
které jsou velmi užitečné, pokud chcete použít 
mikrovláknovou stěrku. 

 

Tkanina z mikrovlákna je mimořádně savá a je navržena tak, 
aby zeslabila sílu proudu páry a snížila tření kartáče  
při čištění velmi jemných povrchů, jako je: 

 

• dřevo, 
• plovoucí nebo laminátové podlahy, 
• parkety, 
• dlažba Terracotta s upraveným povrchem. 

 

 

 DŮLEŽITÉ! 
Pokud čistíte jemné povrchy, nastavte proud páry  
na minimum. 

 
 
 

Cyclon vacuum cleaner 

         Odlehčená hadice 

 

Tato lehká, ohebná a prodlužovací hadice je navržena tak, 
aby ulehčila každodenní použití vysavače. 
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"Každodenní" kartáč 
 
 
 
 
 
 
 

Rovný nástavec vysavače 

 

 
Cyclon vacuum cleaner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyclon 

 
 

Nasazuje se přímo na rukojeť nebo na prodlužovací hadici. 
 
 
 
 

Zahnutá hubice 
 
 

Cyclon 

 
Nasazuje se přímo na rukojeť nebo na prodlužovací nástavec 
se zahnutou spojkou 

 
 
 

Okrouhlý kartáč 
 

 

Držák trysky se zahnutou spojkou 
 
 

Nasazuje se přímo na rukojeť 

 
 

Cyclon vacuum cleaner 
 
 
 
 
 
 
 

Geyser Comby 
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Cyclon vacuum cleaner 

Kartáč na radiátory 

 
 
 

  Malý kartáč 
Geyser 

 
Tyto malé kartáče se nasazují přímo na držák trysky  
se zahnutou spojkou a používají se zvlášť odolnou špínu. 

 
 
 
 

 

  Profesionální žehlička  
Geyser 

 
 
 
 
 
 

 
 

Comby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comby 

       Transparentní tryska 
 

 

Stěrka na sklo

 
 

 

s 
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Trojúhelníkový kartáč 

Comby 

Kartáč je tvarován tak, abyste se dostali do nejzazších míst 
a rohů. Můžete použít speciální hadřík z mikrovlákna 
(volitelné). 

 
 
 
 

Malá stěrka na sklo 
 
 

Nasazuje se na držák trysky nebo rukojeť. 

 
 

Comby 

 
 
 
 
 
 

  Elektrický kartáč  

Comby 

 
Vítaný pomocník při čištění koberců i dalších povrchů. 
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BĚŽNÁ ÚDRŽBA: 
 

 

Pár rad, které vám vždy pomohou dosáhnout perfektního        35 
výsledek. 

 
ČIŠTĚNÍ HADICE 

 

• Čistěte hadice a prodlužovací nástavce tak, že vysajete 
malé množství čisté vody. Tím očistíte vnitřek hadice a 
odstraníte nánosy špíny a nepříjemný zápach. 

 

 

ČIŠTĚNÍ ZÁCHYTNÉ NÁDRŽE  
 

• Stiskněte pojistné tlačítko a plně otevřete poklop. Pokud 
je to nutné, vyjměte záchytnou nádrž a opláchněte pod 
tekoucí vodou. 
• Vyjměte záchytnou misku. 

 

• Vyprázdněte misku do odpadu, nejlépe WC odpadu, 
abyste neucpali odpadové cesty. 

 

• Opláchněte misku pod tekoucí vodou – bez čistícího 
prostředku. 

 

• Opět nasaďte misku zpět do záchytné nádrže. 
 

• Zavřete a přitlačte poklop, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

 
 
 

 

DŮLEŽITÉ! 
Abyste udrželi přístroj stále čistý, doporučujeme 
vyprázdnit a vyčistit zadržovací nádobu po každém 
použití přístroje.

 
 

35 

36 

36 

37 

38 

37 

38 
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ČIŠTĚNÍ FILTRŮ 
 

Aby váš přístroj stále dosahoval těch nejlepších výsledků, 
kontrolujte následující: 

 

• Filtry nesmí být ucpané; 
 

• Těsnění poklopu není poškozené a je na správném 
místě. Všechny filtry můžete očistit pod tekoucí 
vodou. 

 

Víko filtru: 39 

• Otočte plovákem proti směru hodinových ručiček. 

• Filtr vyjměte a očistěte. 

Filtr horního motoru: 40 

• Vyjměte filtr z ochranné příruby a vyčistěte. 

 

Výstupní filtr: 41 

• Vyjměte zadní mřížku. Zatlačte na stranu mřížky a 

vyjměte ji. Mřížku očistěte. 

Filtr chlazení motoru: 42 

 
• Zkontrolujte filtr motoru po každém použití. Filtr musí 
být čistý. Zabráníte tím přehřívání motoru. 

 
• Vyjměte mřížku otáčením proti směru hodinových 
ručiček a filtr vyjměte z příruby. 

 

• Filtr očistěte a nasuňte zpět. Mřížku nainstalujte zpět  
na místo. 

39 

40 

41 

42 
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                               DŮLEŽITÉ! 
Ujistěte se, že jsou filtry čisté. Filtry můžete opět 
použít, jen pokud jsou zcela suché. 

 
 

43   ČIŠTĚNÍ POVRCHU PŘÍSTROJE 43 

Aby byl váš přístroj vždy krásný a zářivý, stačí jej pravidelně 
otírat měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Před čištěním 
vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. 

 
 
 

 

DŮLEŽITÉ! 
Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin. 
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani jiné hořlavé 
látky. 
Pravidelně kontrolujte napájecí kabel: pokud 
vykazuje známky opotřebení, poškození nebo 
odřenin, obraťte se na nejbližší středisko zákaznické 
podpory 

 
UPOZORNĚNÍ! 

Po použití a před čištěním nebo údržbou se ujistěte, 
že je přístroj odpojen od napájecí sítě. 
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SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA 
 

 

44 Následující činnosti musí provádět pouze kvalifikované a 
kvalifikované osoby! 
Doporučujeme obrátit se na kvalifikované servisní středisko. 

 

 
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE Z KOTLE 
(každých 6–8 měsíců). 

 
• Odpojte napájecí kabel. 

45 • Otočte přístroj vzhůru nohama (až po vyjmutí víčka a až 
po vyprázdnění nádrže a doplňovací nádrže). Nyní použijte 
šroubovák a uvolněte spodní víčko. 

 

• Odšroubujte víko kotle. Použijte správný klíč. 45 

• Vylejte vodu z kotle. 

   • Použijte trychtýř a nalejte do kotle dva hrnky octu a dva  

hrnky vody. 
46 

• Nechte působit 3 hodiny. 
 

• Nyní vylejte ocet a vodu z kotle, opláchněte a nainstaluje 
zpět kryty a víčka. 

 

• Před použitím přístroje doporučujeme "odfouknout" páru 
do ovzduší. Odstraníte tím nepříjemný zápach octu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ! 
Ponechejte přístroj v klidu a nezapínejte jej alespoň 
3 hodiny. 

44 

46 
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PORUCHY 
 

 

V případě poruchy kontaktujte autorizovaného servisního technika. Mohou se 
vyskytnout zejména následující poruchy: 

 

• Zespod přístroje uniká pára nebo voda; 

pravděpodobná příčina: vnitřní netěsnost, prasklé potrubí / hadice, bezpečnostní ventil odpustil tlak. 
 

• Z nástavců stříká voda namísto páry; 

pravděpodobná příčina: příliš velký odpor nebo poškozeno čidlo hladiny v kotli. 

 

• Motor nelze spustit nebo vypnout; 
pravděpodobná příčina: závada elektronické ovládací jednotky nebo poškozená ohebná hadice. 

 

• Vyhozený jistič při zasouvání napájecího kabelu do zásuvky; 
pravděpodobná příčina: elektrický zkrat některé komponenty přístroje 

 

• Poškozený napájecí kabel nebo žehlička. 
pravděpodobná příčina: odřená izolace. 

 
 
 

 
 

 

LIKVIDACE A RECYKLACE 
 
 
 

Materiály použité na výrobu přístroje nevyhazujte do běžného odpadu. Informace o likvidaci získáte od 

místního sběrného střediska. 

 
V souladu se směrnicemi 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, které definují snižování používání 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních jakož je zpracování odpadu, označuje symbol 

přeškrtnuté nádoby na spotřebiči, že produkt na konci životnosti by měl být zpracován odděleně od ostatních 

odpadů. 

Proto je nutné, aby byl přístroj dopraven do vhodného střediska na třídění elektronického a elektrického 

odpadu nebo by měl být odevzdán zpět prodejci – například při zakoupení nového zařízení. 

Vhodné třídění a likvidace odpadu pro recyklaci a zpracování chrání životním prostředí pomáhá předcházet 

možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
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SEZNAM ELEKTRICKÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 
 

• Poškozený napájecí kabel; 

• Únik vody; 

• Nepracujte bosí. Použijte vhodnou obuv; 

• Ochranný jistič vypíná při sepnutí / zapojení přístroje; 

• Používání přístroje během bouřky; 

• Nenalévejte jiné tekutiny než vodu do doplňující nádrže. 

 
 

SEZNAM TEPELNÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 
• Proud páry nesmí směřovat na osoby nebo zvířata; 

• Nestrkejte prsty do sacího otvoru; 

• Přehřívání přístroje. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
NÍŽE PODEPSANÝ ZÁSTUPCE FIRMY STI SRL Via Rosi, 3, 36030 FARA VICENTINO (VI) - ITALIA (ITALY) 
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že: 
- Popis: PARNÍ ČISTIČ A VYSAVAČ. 
- Model: QV7, QV7d  
- Rok výroby: 2014 
Je v souladu se zákonnými ustanoveními a s následujícími směrnicemi: 
· SMĚRNICE 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí 
· SMĚRNICE 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě 
· DIRECTIVE 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances And 
the following standards have been applied: 

 

 

Splnění výše uvedených směrnic je prokázáno označením na výrobku. 
 

ZÁRUKA 
Platnost záruky se řídí záručními pravidly, která začínají platit od data prodeje výrobku a dle zákony a 

omezeními daného státu. Během záruční doby a na základě rozhodnutí našeho technického oddělení, vám 

bude poskytována bezplatná výměna všech součástí, u kterých bude zjištěna vada materiálu nebo zpracování. 

Náklady na dopravu a balení částí nebo přístroje nese kupující. 

 

Záruka se ruší pokud: 
• Nedodržujete pokyny v této příručce. 
 
• Změny se provádějí bez předchozího souhlasu výrobce. 
 
• Opravy provádí neautorizovaný personál. 
 
• Originální díly jsou nahrazeny pouze díly, které mohou nebo nemusí být kompatibilní s originály. 
 
• Zařízení je používáno k jiným účelům, než pro které je určeno. 
 
• Zařízení je používáno nesprávně, nebo pro průmyslové účely, mimo domácnosti. 

 
• Zařízení bylo poškozeno při přepravě, což nelze přičíst výrobní vadě. 
 
Opravy, výměny a manipulace s výrobkem během záruční doby provedené bez našeho svolení, ruší platnost 

záruky. V takovém případě a za žádných okolností, nemůže kupující požadovat náhradu jakéhokoli škody. 

Rozhodnutí ve sporných případech přísluší soudu – Bassano del Grappa (Vicenza, Itálie).

   LVD (Ochrana)  
Elektromagnetická 

kompatibilita 
(EMC) 

ROHS 



Poznámky:
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