
 

 

 

 

Parní čistič 

Parný čistič  

Myjka parowa 

Gőztisztító 

Tvaika tīrītājs 

Steam Cleaner 
Dampfreiniger 

Nettoyeur à vapeur 

Pulitore a vapore  
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PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem 
spokojeni po celou dobu jeho používání. 

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby    i 

ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. 
Technick é parametry 

Napětí 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Příkon 1500 W 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, je-li zapojen do elektrické sítě. Při používání elektrického spotřebiče by vždy 
měla být dodržována následující bezpečnostní opatření: 
• Před zahájením údržby nebo pokud spotřebič právě nepoužíváte, vždy ho vypojte ze zásuvky.  
• Nepoužívejte spotřebič venku na nebo na mokrém povrchu. 
• Nepoužívejte spotřebič ve vzpřímené a uzamčené poloze. 
• Nenechávejte spotřebič běžet, aniž byste s ním delší dobu nepohybovali. Je-li spotřebič v provozu, udržujte 

ho neustále v pohybu. 
• Nedovolte, aby se se spotřebičem zacházelo jako s hračkou. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, je-li spotřebič 

používán v blízkosti dětí. 
• Spotřebič používejte způsobem, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Používejte pouze výrobcem 

doporučené příslušenství. 
• Vždy vypojte spotřebič z elektrické zásuvky při plnění vodou, vyprazdňováním nebo není-li spotřebič 

používán. 
• Je-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, spotřebič nepoužívejte. Jestliže spotřebič nefunguje tak, jak by 

měl, upadl na zem, je poškozený, byl ponechám venku nebo spadl do vody, obraťte se na autorizovaný servis. 
• Netahejte za přívodní kabel, nepřenášejte spotřebič držením za přívodní kabel, nepoužívejte kabel jako 

rukojeť, nepřivírejte kabel ve dveřích ani ho neomotávejte kolem ostrých hran či rohů. 
• Udržujte přívodní kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů. 
• Nepřejíždějte spotřebičem přes přívodní kabel. 
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji 

vypojte.  
• Nesahejte na spotřebič ani zástrčku mokrýma rukama. 
• Nepoužívejte spotřebič bez uzávěru nádržky na vodu. 
• Nepoužívejte páru, pokud v nádržce na vodu není voda. 
• Pokud parní čistič nepoužíváte, vyprázdněte nádržku na vodu. 
• Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Spotřebič nepoužívejte, pokud je některý z otvorů zablokovaný. 

Udržujte spotřebič čistý bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo snížit jeho výkon. 
• Obraťte se na výrobce/prodejce (viz záruční a servisní podmínky). Nesprávná montáž a oprava může být 

příčinou úrazu elektrickým proudem osob, které parní čistič používají. 
• Vlasy, volné oblečení, prsty a ostatní části těla udržujte v bezpečné vzdálenosti od otvorů a všech pohyblivých 

částí. 
• Nikdy nepouštějte páru na jinou osobu. Pára je velmi horká a může způsobit popáleniny. Nepoužívejte 

spotřebič v přítomnosti výbušných nebo hořlavých výparů. 
• Před odpojením ze zásuvky spotřebič vypněte. 
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• Spotřebič nepoužívejte k vysávání horkých nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký 
popel. 

• Při čištění schodů buďte zvláště opatrní. 
• Spotřebič nepoužívejte k vysávání hořlavých či výbušných kapalin, jako je benzín nebo kapalina do 

zapalovačů. Spotřebič nepoužívejte ani v místě, kde by tyto kapaliny mohly být přítomny. 
• Spotřebič nepoužívejte v uzavřeném prostoru, ve kterém se z olejových barev, ředidel či přípravků proti 

molům mohou uvolňovat hořlavé, výbušné nebo toxické výpary. Spotřebič nepoužívejte ani v místě, kde se 

nachází hořlavý prach. 
Použití chemikálií může spotřebič poškodit. Použitím chemikálií přicházíte o záruku. 

• Spotřebič nepoužívejte k vysávání toxických látek, jako je chlorové bělidlo, čistič odpadů, benzín apod. 
• Do vody nikdy nepřidávejte přísady, jako jsou parfémy, odstraňovač skvrn nebo látky obsahující alkohol.  

Spotřebič by se mohl poškodit nebo by se pro uživatele mohl stát nebezpečným. 
• Před použitím se ujistěte, že uzávěr nádržky na vodu je zcela zašroubován. 
• Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Při provozu je normální, že se spotřebič zahřívá. 
• Nepoužívejte spotřebič k ošetření oděvu, který máte vy nebo jiná osoba právě na těle. 
• Síla a teplota horké páry může mít neblahý vliv na některé materiály. Parní čistič vždy nejprve na malé ploše 

vyzkoušejte, jestli je daný materiál vhodný pro ošetření horkou párou. 
• Nikdy spotřebičem nemiřte na zvířata, osoby ani rostliny (nebezpečí opaření)! Spotřebičem nemiřte na 

elektrická zařízení ani dráty 
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis. 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženou pohybovou schopností, se 

sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené                   s 
obsluhou jen pod dozorem zodpovědné a s obsluhou seznámené osoby. Čištění a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet 
mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční. 

Použití pouze v domácnosti 
Parní mop a vysavač je navržen pro použití na tvrdých površích, jako jsou keramika, sklo, kámen, mramor, beton, 
vinyl, linoleum, utěsněná dřevěná podlaha a koberec. Spotřebič není určen pro použití na jemné hedvábí, kůži, 
velur ani jiné jemné materiály citlivé na horkou páru. Dále nepoužívejte na voskovaný nábytek, velmi tenké 
plasty, neutěsněné dřevěné podlahy, stropy, sádrokarton, vnější laky automobilů, elektroniku nebo předměty s 

elektřinou. 
POZNÁMKA: Teplo a pára nemusí být vhodné na podlahy, které jsou citlivé na vysokou teplotu či horkou  
páru. Pokud si nejste jistí, doporučujeme, abyste si tyto informace zjistili přímo od výrobce vaší podlahy                        
a před použitím vyzkoušeli parní čistič na malé a málo viditelné ploše. 

POPIS VÝROBKU 
A Páčka rozprašovače páry 
B Rukojeť 
C Napájecí kabel 
D Tlačítko zapnutí/vypnutí 
E Rukojeť ručního čističe 
F Páčka rozprašovače páry ručního čističe 
G Pedál nádržky na čisticí roztok 
H Uzávěr nádržky na čisticí roztok 

P Hadicový nástavec 
Q Hadice 
R Prodlužovací nástavec 
S Textilní potah 
T Kobercový kluzák 
U Malý textilní potah 
V Okenní stěrka / Hubice na čalounění (s 

malým textilním potahem) 
I Nádržka na čisticí roztok W1 Drátěný kartáč 
J Háček pro upevnění napájecího kabelu W2 Tryska (45°) 
K Tlačítko pro uvolnění ručního čističe W3 Malý kulatý kartáč 
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L Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu W4 Velký kulatý kartáč 
M Nádržka na vodu W5 Škrabka 
N Podlahová hubice W6 Kartáč na spáry 
O Kartáč 
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NÁVOD K OBSLUZE 

Sestavení 

Vybalte veškeré části spotřebiče a příslušenství. 
1. Zasuňte rukojeť do hlavní jednotky čističe, dokud nezapadne na správné 

místo (1). 
2. Nasaďte tělo čističe do podlahové hubice (2). 

Použití 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu a vyjměte ji (3). 

POZNÁMKA: Trubka, které přivádí vodu z nádržky na vodu do bojleru, je zatížena 

mosaznou kuličkou. Toto konstrukční řešení je záměrné          a slouží ke zvýšení 

účinnosti využívání vody. 
Je normální, že mosazná kulička během provozu v nádržce na vodu rachtá. 
2. Zatáhněte za uzávěr nádržky na vodu a otevřete ji (4). 
3. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou z vodovodu. Upevněte uzávěr 

zpět do nádržky (4). Do nádržky na čistou vodu nepřidávejte žádné čisticí 

prostředky, chemikálie ani parfémy. 

POZNÁMKA: Abyste výrazně snížili tvorbu vodního kamene a prodloužili 

životnost vašeho parního čističe, doporučujeme používat destilovanou či 

demineralizovanou vodu. 

4. Připevněte nádržku na vodu zpět na hlavní část čističe a ujistěte se, že vodní 

filtr je na svém místě. 
5. Na spodní stranu podlahové hubice nasaďte textilní potah (5). 

DŮLEŽITÉ: Pře doléváním vody do nádržky na vodu nebo výměnou textilního 

potahu spotřebič vždy vypojte ze zásuvky. 

POZNÁMKA: Před použitím textilní potah vyperte, abyste odstranili veškerá 

volná vlákna. 

PARNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH 

POZNÁMKA: Před použitím parního čističe podlahu vždy zameťte nebo vysajte, 

abyste odstranili veškeré nečistoty. 
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte parní čistič bez textilního potahu připevněného na 

podlahové hubici. 
POZNÁMKA: Na čištění podlah nepoužívejte kobercový kluzák. 
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1. Zapojte napájecí kabel spotřebiče do zásuvky. Stiskněte tlačítko 

zapnutí/vypnutí a rozsvítí se modrá kontrolka. 
2. Po několika sekundách začne polovina kontrolky svítit červeně, což je 

známka toho, že je parní čistič připraven k provozu. 
3. Nakloňte parní čistič tak, že podlahovou hubici přišlápnete nohou a hlavní 

část spotřebiče nakloníte směrem k zemi (6). 
4. Pro výrobu páry stiskněte páčku rozprašovače páry (7). 
5. Parním čističem pohybujte pomalu směrem dopředu a dozadu           a věnujte 

zvláštní pozornost frekventovanějším plochám (7). 

PARNÍ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

POZNÁMKA: Před použitím parního čističe podlahu vždy zameťte nebo vysajte, 

abyste odstranili veškeré nečistoty. 
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte parní čistič bez textilního potahu připevněného na 

podlahové hubici. 

1. Na podlahovou hubici nasaďte kobercový kluzák (10). 
2. Zapojte napájecí kabel spotřebiče do zásuvky. Stiskněte tlačítko 

zapnutí/vypnutí a rozsvítí se modrá kontrolka. 
3. Po několika sekundách začne polovina kontrolky svítit červeně, což je 

známka toho, že je parní čistič připraven k provozu 
4. Nakloňte parní čistič tak, že podlahovou hubici přišlápnete nohou a hlavní 

část spotřebiče nakloníte směrem k zemi (6). 
5. Pro výrobu páry stiskněte páčku rozprašovače páry (7). 
6. Parním čističem pohybujte pomalu směrem dopředu a dozadu         a věnujte 

zvláštní pozornost frekventovanějším plochám (7). 

POUŽITÍ RUČNÍHO ČISTIČE 

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ručního čističe a vyjměte ocelovou trubku 

(11). 
2. Vyjměte podlahovou hubici (12). 
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu a vyjměte ji (3). 

POZNÁMKA: Trubka, které přivádí vodu z nádržky na vodu do bojleru, je zatížena 

mosaznou kuličkou. Toto konstrukční řešení je záměrné        a slouží ke zvýšení 

účinnosti využívání vody. Je normální, že mosazná kulička během provozu v 

nádržce na vodu rachtá. 

4. Zatáhněte za uzávěr nádržky na vodu a otevřete ji (4). 
5. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou z vodovodu. Upevněte uzávěr 

zpět do nádržky (4). Do nádržky na čistou vodu nepřidávejte žádné čisticí 

prostředky, chemikálie ani parfémy. 
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POZNÁMKA: Abyste výrazně snížili tvorbu vodního kamene a prodloužili životnost vašeho parního čističe, 

doporučujeme používat destilovanou či demineralizovanou vodu. 
1. Připevněte nádržku na vodu zpět na hlavní část čističe a ujistěte se, že vodní 

filtr je na svém místě. 
2. Zapojte napájecí kabel čističe do zásuvky, stiskněte tlačítko zapnutí/ vypnutí 

a rozsvítí se modrá kontrolka. 
3. Po několika sekundách začne polovina kontrolky svítit červeně, což je 

známka toho, že je parní čistič připraven k provozu 
4. Pro výrobu páry stiskněte páčku rozprašovače páry (na ručním čističi) (13). 

DŮLEŽITÉ: Vždy, když se chystáte sundat podlahovou hubici nebo ruční čistič, 

nejprve vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Před sejmutím podlahové hubice 

se nejprve ujistěte, že čistič zcela vychladl. 

POUŽITÍ NÁDRŽKY NA ČISTICÍ ROZTOK 

1. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr nádržky na čisticí roztok 

a naplňte ji čisticím přípravkem (8). 
2. Uzávěr opět nasaďte a po směru hodinových ručiček ho utáhněte. 
3. Nohou sešlápněte pedál nádržky na čisticí roztok do polohy ON (zapnuto). 

Sešlápnutím pedálu do polohy OFF (vypnuto) zastavíte používání čisticího 

roztoku. 

DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k vytékání roztoku, když se spotřebič nepoužívá, 

zkontrolujte, že je pedál v poloze OFF (vypnuto). 

Vyprázdnění nádržky na čisticí roztok 
1. Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že spotřebič dostatečně 

vychladl. 
2. Vyjměte nádržku na čisticí roztok z hlavní části spotřebiče (17). 
3. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr nádržky na čisticí roztok. 
4. Vylijte zbývající roztok z nádržky (17). Nasaďte uzávěr zpět na nádržku a připevněte ji k parnímu čističi. 
Příslušenství 

Bez hadice 
1. Poté, co sejmete podlahovou hubici, můžete nasadit různé druhy nástavců přímo na výstup páry (14). Nástavec 

nasaďte a po směru hodinových ručiček zašroubujte, dokud není ve správné poloze. 

S hadicí 
1. Nasaďte na výstup páry hadicový nástavec (15). 
2. Na hadicový nástavec nasaďte hadici. Zarovnejte značku na nástavci s otvorem a otočte jím po směru 

hodinových ručiček, dokud nástavec nezajistíte do správné polohy (15). 
3. Pokud chcete hadici sundat, zatlačte uvolňovací tlačítko na spodní straně hadice směrem od spotřebiče, 

otočte hadicí proti směru hodinových ručiček a jemně ji z čističe vytáhněte. 
4. Na trysku hadice nasaďte prodlužovací nástavec a otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud nástavec 

nezajistíte do správné polohy. 
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5. Na prodlužovací nástavec můžete nasadit další příslušenství a opět jím otočte po směru hodinových ručiček, 

dokud je nezajistíte do správné polohy (15). 

                  Prodlužovací nástavec - použijte na velmi znečištěné plochy, jako jsou sprchy či kuchyně. 
Okenní stěrka - použijte ji na okna a zrcadla pro čištění bez šmouh. 
Hubice na čalounění - na okenní stěrku nasaďte textilní potah a použijte ji k čištění pohovek a čalounění židlí. 
Kulatý kartáč - použijte na odolnou mastnotu a špínu. 
Drátěný kartáč - na čištění grilu a mřížek v troubě. 
Tryska (45°) - na čištění špatně přístupných míst, jako jsou vodovodní kohoutky apod. 
Škrabka - ideální na čištění zapečených zbytků v troubě nebo při rozmrazování mrazniček. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
DŮLEŽITÉ: PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY SE NEJPRVE UJISTĚTE, ŽE PARNÍ ČISTIČ ZCELA VYCHLADL. 

Vyprázdnění nádržky na vodu 
1. Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že spotřebič dostatečně vychladl. 
2. Uvolněte nádržku na vodu z hlavní části parního čističe (3). 
3. Vyjměte uzávěr z nádržky na vodu. 
4. Vylijte zbývající vodu z nádržky (16). Nasaďte uzávěr zpět na nádržku a připevněte ji k parnímu čističi. 

Sejmutí a čištění textilního potahu 
1. Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že spotřebič dostatečně vychladl. 
2. Pokud je třeba, sejměte nejprve kobercový kluzák a poté sundejte textilní potah z podlahové hubice 

(18). 
3. Textilní potah vyperte v pračce maximálně na 40 °C a použijte jemný prací prostředek. 

DŮLEŽITÉ: K praní potahů z mikrovlákna nikdy nepoužívejte bělidlo ani aviváž. 

Výměna filtru na tvrdou vody 
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Parní čistič je vybaven filtrem na tvrdou vody. Jestliže žijete v oblasti s tvrdou vodu, filtr se v průběhu času zbarví. 

V závislosti na tvrdosti vody a frekvenci používání čističe by měl být filtr měněn každých    6 měsíců. 
1. Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že spotřebič dostatečně vychladl. 
2. Uvolněte nádržku na vodu z hlavní části parního čističe (3). 
3. Vyjměte vodní filtr z parního čističe (19). Starý filtr vyměňte za nový. 
4. Nádržku na vodu nasaďte zpět do parního čističe. 

POZNÁMKA: Stav filtru ovlivní výkon spotřebiče. 

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 

Pokud se u spotřebiče vyskytne problém, předtím, než kontaktujete servisní středisko, si projděte následující 

kontrolní seznam. 

Páčka horké páry se nezapne. 
• Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojený do zásuvky. 
• Zkontrolujte napájecí kabel. 

Parní tryska nevytváří páru. 
• Možná není voda v nádržce na vodu. 
• Možná není nádržka na vodu správně zasazena do těla spotřebiče. 

Textilní potah nezachytí špínu. 
• Textilní potah může být nasycen nečistotami a před dalším použitím je třeba ho vyprat. Viz kapitola Čištění a 

údržba. 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K ČIŠTĚNÍ 

Kdy je parní tryska připravena k provozu? Přibližně za 25 sekund. 
Můžu parní trysku použít na všechny typy podlah? Lze použít na všech tvrdých podlahách z mramoru, keramiky, 

kamene, linolea, dřeva i parket. 
Produkuje parní tryska páru automaticky? Ne, pro výrobu páry musíte stisknout páčku rozprašovače horké páry 

umístěnou pod rukojetí. 
Můžu do nádržky na vodu přidat čisticí prostředky nebo jiné chemikálie? Ne, celý spotřebič byste tím 

poškodili. 
Co dělat v případě, že žiji ve městě s velmi tvrdou vodou? Můžete použít filtrovanou vodu nebo musíte častěji 

měnit filtry. Jestliže z trysky vychází jen slabý proud páry, zkontrolujte otvor parní trysky, zda není ucpaný vodním 

kamenem. 
Kdy je správný čas na výměnu filtru? Jak si toho všimnu? Záleží na tvrdosti vody. Obvykle po 6 měsících. Můžete 

si všimnout, že žlutá barva uvnitř kazety filtru mírně vybledla. 
Jak dlouho vydrží plná nádržka na čistou vodu, než ji bude třeba opět doplnit? Přibližně 12 minut 

nepřetržitého provozu horké páry. 
Je mop omyvatelný? Ano, můžete ho vyprat v ruce nebo v pračce nejvýše na 40 °C. Použijte jemný prací 

prostředek, nepoužívejte bělidlo ani aviváž. 



 

 

CP 2000 

 CZ  

1

2 

Jak často mám mop měnit? To záleží na několika různých faktorech, zejména však na tvrdosti podlahy. Nejlepší 

způsob, jak poznat, kdy je třeba vyměnit mop, je, když mop i po vyprání zůstává špinavý nebo když si všimnete, 

že už nefunguje stejně dobře jako na začátku. 

SERVIS 
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést 

odborný servis. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. 
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu. 
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci. 

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti 
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je 
nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro 

životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto 
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního 

úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.  

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si 

právo na jejich změnu. 
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POĎAKOVANIE 
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom 

spokojní po celý čas jeho používania. 

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby 

aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom. 

 Technické parametre 

Napätie  220-240 V ~ 50/60 Hz 

Príkon  1500 W 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej siete. Pri používaní elektrického spotrebiča 

treba vždy dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia: 

• Pred údržbou alebo ak spotrebič práve nepoužívate, ho vždy odpojte zo zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič vonku ani na mokrom povrchu. 
• Nepoužívajte spotrebič vo vzpriamenej a uzamknutej polohe. 
• Nenechávajte spotrebič v činnosti bez toho, aby ste s ním dlhší čas nepohybovali. Ak je spotrebič v činnosti, 

udržujte ho neustále v pohybe. 
• Nedovoľte, aby sa so spotrebičom zaobchádzalo ako s hračkou. Treba dbať na zvýšenú opatrnosť, ak sa 

spotrebič používa v blízkosti detí. 
• Spotrebič používajte spôsobom, aký je opísaný v tomto návode na obsluhu. Používajte iba príslušenstvo 

odporúčané výrobcom. 
• Ak spotrebič napĺňate vodou, vyprázdňujete alebo ak ho nepoužívate, odpojte ho z elektrickej zásuvky. 
• Ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka, spotrebič nepoužívajte. Ak spotrebič nefunguje tak, ako by 

mal, ak spadol na zem, je poškodený, bol nechaný vonku alebo spadol do vody, obráťte sa na autorizovaný 

servis. 
• Neťahajte za prívodný kábel, neprenášajte spotrebič držaním za prívodný kábel, nepoužívajte kábel ako 

rukoväť, nepritvárajte kábel medzi dverami, ani ho neomotávajte okolo ostrých hrán ani rohov. 
• Prívodný kábel udržujte v dostatočnej vzdialenosti od horúceho povrchu. 
• Neprechádzajte spotrebičom cez prívodný kábel. 
• Pri odpájaní prístroja zo zásuvky nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj 

odpojte. 
• Nesiahajte na spotrebič ani na zástrčku mokrými rukami. 
• Nepoužívajte spotrebič bez uzáveru nádržky na vodu. 
• Paru nepoužívajte, ak v nádržke na vodu nie je voda. 
• Ak parný čistič nepoužívate, vyprázdnite nádržku na vodu. 
• Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte, ak niektorý z otvorov je zablokovaný. 

Spotrebič udržujte čistý, bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo znížiť jeho výkon. 
• Obráťte sa na výrobcu/predajcu (pozri záručné a servisné podmienky). Nesprávna montáž a oprava môže 

osobám, ktoré parný čistič používajú, zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. 
• Vlasy, voľné oblečenie, prsty a ostatné časti tela udržujte v bezpečnej vzdialenosti od otvorov a všetkých 

pohyblivých častí. 
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• Nikdy nepúšťajte paru na inú osobu. Para je veľmi horúca a môže spôsobiť popáleniny. Nepoužívajte spotrebič 

v prítomnosti výbušných alebo horľavých výparov. 
• Pred odpojením zo zásuvky spotrebič vypnite. 
• Spotrebič nepoužívajte na vysávanie horúcich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky           a 

horúci popol. 
• Pri čistení schodov buďte zvlášť opatrní. 
• Spotrebič nepoužívajte na vysávanie horľavých a výbušných kvapalín, ako je benzín alebo kvapalina do 

zapaľovačov. Spotrebič nepoužívajte ani tam, kde by tieto kvapaliny mohli byť prítomné. 
• Spotrebič nepoužívajte v uzavretom priestore, v ktorom sa z olejových farieb, riedidiel a prípravkov proti 

moliam môžu uvoľňovať horľavé, výbušné alebo toxické výpary. Spotrebič nepoužívajte ani tam, kde sa 

nachádza horľavý prach.  
Použitie chemikálií môže poškodiť spotrebič. Použitím chemikálií prichádzate o záruku. 

• Spotrebič nepoužívajte na vysávanie toxických látok, ako je chlórové bielidlo, čistič odpadov, benzín      a pod. 
• Do vody nikdy nepridávajte prísady, ako sú parfumy, odstraňovač škvŕn alebo látky obsahujúce alkohol. 

Spotrebič by sa mohol poškodiť alebo by sa pre užívateľa mohol stať nebezpečným. 
• Pred použitím sa ubezpečte, že uzáver nádržky na vodu je úplne priskrutkovaný. 
• Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Je normálne, že spotrebič sa za chodu zahrieva. 
• Nepoužívajte spotrebič na ošetrenie odevu, ktorý máte vy alebo iná osoba práve na tele. 
• Sila a teplota horúcej pary môže poškodiť niektoré materiály. Parný čistič vždy najprv vyskúšajte na malej 

ploche, či sa daný materiál môže ošetriť horúcou parou. 
• Nikdy spotrebičom nemierte na zvieratá, osoby ani rastliny (nebezpečenstvo oparenia)! Spotrebičom 

nemierte na elektrické zariadenia ani drôty 
• Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis. 
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so 

zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s 

obsluhou iba pod dozorom zodpovednej a s obsluhou oboznámenej osoby. Domáce čistenie a údržbu nesmú 

robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu 

spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 

A k nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nebude uznaná ako záručná. 

Použitie iba v domácnosti 
Parný mop a vysávač je navrhnutý pre použitie na tvrdých povrchoch, ako je keramika, sklo, kameň, mramor, 

betón, vinyl, linoleum, utesnená drevená podlaha a koberec. Spotrebič nie je určený pre použitie na jemný 

hodváb, kožu, velúr ani iné jemné materiály citlivé na horúcu paru. Ďalej ho nepoužívajte ani na voskovaný 

nábytok, veľmi tenké plasty, neutesnené drevené podlahy, stropy, sadrokartón, vonkajší lak automobilov, 

elektroniku ani predmety s elektrinou. 

POZNÁMKA: Teplo a para nemusia byť vhodné na podlahy, ktoré sú citlivé na vysokú teplotu alebo horúcu paru. 

Ak si nie ste istí, odporúčame, aby ste si tieto informácie zistili priamo od výrobcu vašej podlahy a pred použitím 

parný čistič vyskúšali na malej a málo viditeľnej ploche. 
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POPIS VÝROBKU 
A Páčka rozprašovača pary 
B Rukoväť 
C Napájací kábel 
D Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
E Rukoväť ručného čističa 
F Páčka rozprašovača pary ručného čističa 
G Pedál nádržky na čistiaci roztok 
H Uzáver nádržky na čistiaci roztok 
I Nádržka na čistiaci roztok 
J Háčik na upevnenie napájacieho kábla 
K Tlačidlo na uvoľnenie ručného čističa 
L Tlačidlo na uvoľnenie nádržky na vodu 
M Nádržka na vodu 
N Podlahová hubica 
O Kefa 

P Násadec hadice 
Q Hadica 
R Predlžovací násadec 
S Textilný poťah 
T Kobercový klzák 
U Malý textilný poťah 
V Okenná stierka / Hubica na čalúnenie 

(s malým textilným poťahom) 
W1 Drôtená kefa 
W2 Dýza (45°) 
W3 Malá guľatá kefa 
W4 Veľká guľatá kefa 
W5 Škrabka 
W6 Kefa na škáry 
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NÁVOD NA OBSLUHU 

Zloženie 

Vybaľte všetky časti spotrebiča a príslušenstvo. 
1. Rukoväť zasúvajte do hlavnej jednotky čističa, dokým nezapadne na správne 

miesto (1). 
2. Nasaďte telo čističa do podlahovej hubice (2). 

Použitie 
PRED PRVÝM POUŽITÍM 

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádržky na vodu a nádržku vyberte (3). 

POZNÁMKA: Rúrka, ktorá privádza vodu z nádržky na vodu do bojlera, je 

zaťažená mosadznou guľôčkou. Toto konštrukčné riešenie je zámerné             a 

slúži na zvýšenie účinnosti využívanej vody. 
Je normálne, že mosadzná guľôčka v nádržke na vodu počas činnosti vydáva 

rachotavý zvuk. 

2. Zatiahnite za uzáver nádržky na vodu a otvorte ju (4). 
3. Nádržku na vodu naplňte studenou vodou z vodovodu. Uzáver upevnite späť 

do nádržky (4). Do nádržky na čistú vodu nepridávajte žiadne čistiace 

prípravky, chemikálie ani parfumy. 

POZNÁMKA: Aby ste výrazne znížili tvorbu vodného kameňa a predĺžili životnosť 

parného čističa, odporúčame používať destilovanú alebo demineralizovanú 

vodu. 

4. Nádržku na vodu pripevnite späť na hlavnú časť čističa a ubezpečte sa, že 

vodný filter je na svojom mieste. 
5. Na spodnú stranu podlahovej hubice nasaďte textilný poťah (5). 

DÔLEŽITÉ: Pred doliatím vody do nádržky na vodu a výmenou textilného poťahu 

spotrebič vždy odpojte zo zásuvky. 

POZNÁMKA: Pred použitím textilný poťah vyperte, aby sa odstránili všetky voľné 

vlákna. 

PARNÉ ČISTENIE PODLÁH 

POZNÁMKA: Pred použitím parného čističa podlahu vždy zameťte alebo vysajte, 

aby sa odstránili všetky nečistoty. 
DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte parný čistič bez textilného poťahu pripevneného na 

podlahovú hubicu. 
POZNÁMKA: Na čistenie podláh nepoužívajte kobercový klzák. 
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1. Zapojte napájací kábel spotrebiča do zásuvky. Stlačte tlačidlo zapnutia/ 
vypnutia a rozsvieti sa modrá kontrolka. 

2. Po niekoľkých sekundách začne polovica kontrolky svietiť červeno, čo 

znamená, že parný čistič je pripravený na používanie. 
3. Nakloňte parný čistič tak, že podlahovú hubicu prišliapnete nohou a hlavnú 

časť spotrebiča nakloníte smerom k zemi (6). 
4. Na výrobu pary stlačte páčku rozprašovača pary (7). 
5. Parným čističom pohybujte pomaly smerom dopredu a dozadu a zvláštnu 

pozornosť venujte frekventovanejším plochám (7). 

PARNÉ ČISTENIE KOBERCOV 

POZNÁMKA: Pred použitím parného čističa podlahu vždy zameťte alebo vysajte, 

aby sa odstránili všetky nečistoty. 
DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte parný čistič bez textilného poťahu pripevneného na 

podlahovú hubicu. 
1. Na podlahovú hubicu nasaďte kobercový klzák (10). 
2. Zapojte napájací kábel spotrebiča do zásuvky. Stlačte tlačidlo zapnutia/ 

vypnutia a rozsvieti sa modrá kontrolka. 
3. Na výrobu pary stlačte páčku rozprašovača pary (7). 
4. Parným čističom pohybujte pomaly smerom dopredu a dozadu a zvláštnu 

pozornosť venujte frekventovanejším plochám (7). 
5. Po niekoľkých sekundách začne polovica kontrolky svietiť červeno, čo 

znamená, že parný čistič je pripravený na používanie. 
6. Nakloňte parný čistič tak, že podlahovú hubicu prišliapnete nohou              a 

hlavnú časť spotrebiča nakloníte smerom k zemi (6). 

POUŽITIE RUČNÉHO ČISTIČA 

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie ručného čističa a vyberte oceľovú rúrku 
(11). 

2. Vyberte podlahovú hubicu (12). 
3. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádržky na vodu a nádržku vyberte (3). 

POZNÁMKA: Rúrka, ktorá privádza vodu z nádržky na vodu do bojlera, je 

zaťažená mosadznou guľôčkou. Toto konštrukčné riešenie je zámerné a slúži na 

zvýšenie účinnosti využívanej vody. Je normálne, že mosadzná guľôčka v 

nádržke na vodu počas činnosti vydáva rachotavý zvuk. 

4. Zatiahnite za uzáver nádržky na vodu a otvorte ju (4). 

5. Nádržku na vodu naplňte studenou vodou z vodovodu. Uzáver upevnite 

späť do nádržky (4). Do nádržky na čistú vodu nepridávajte žiadne čistiace 

prípravky, chemikálie ani parfumy. 

POZNÁMKA: Aby ste výrazne znížili tvorbu vodného kameňa a predĺžili životnosť 

parného čističa, odporúčame používať destilovanú alebo demineralizovanú 

vodu. 
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1. Nádržku na vodu pripevnite späť na hlavnú časť čističa a ubezpečte sa, že 

vodný filter je na svojom mieste. 
2. Zapojte napájací kábel čističa do zásuvky, stlačte tlačidlo zapnutia/ vypnutia 

a rozsvieti sa modrá kontrolka. 
3. Po niekoľkých sekundách začne polovica kontrolky svietiť červeno, čo 

znamená, že parný čistič je pripravený na používanie. 
4. Na výrobu pary stlačte páčku rozprašovača pary (na ručnom čističi) (13). 

DÔLEŽITÉ: Vždy, keď chcete odpojiť podlahovú hubicu alebo ručný čistič, najprv 

vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Pred odpojením podlahovej hubice sa 

najprv ubezpečte, že čistič úplne vychladol. 

POUŽITIE NÁDRŽKY NA ČISTIACI ROZTOK 

1. Proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte uzáver nádržky na čistiaci 

roztok a naplňte ju čistiacim prípravkom (8). 
2. Uzáver opäť nasaďte a v smere hodinových ručičiek ho utiahnite. 
3. Nohou zošliapnite pedál nádržky na čistiaci roztok do polohy ON 
                  (zapnuté). Zošliapnutím pedálu do polohy OFF (vypnuté) zastavíte 

používanie čistiaceho roztoku. 

DÔLEŽITÉ: Aby nedošlo k vytekaniu roztoku, keď sa spotrebič nepoužíva, 

skontrolujte, či je pedál v polohe OFF (vypnuté). 

Vyprázdnenie nádržky na čistiaci roztok 

1. Vypojte napájací kábel zo zásuvky a ubezpečte sa, že spotrebič dostatočne 

vychladol. 
2. Vyberte nádržku na čistiaci roztok z hlavnej časti spotrebiča (17). 
3. Proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte uzáver nádržky na čistiaci roztok. 
4. Vylejte zvyšok roztoku z nádržky (17). Uzáver nasaďte späť na nádržku a pripevnite ju k parnému čističu. 
Príslušenstvo Bez 

hadice 

1. Po vytiahnutí podlahovej hubice môžete nasadiť rôzne druhy násadcov priamo na výstup pary (14). Násadec 

nasaďte a v smere hodinových ručičiek skrutkujte, dokým nie je v správnej polohe. 

S hadicou 

1. Na výstup pary nasaďte násadec hadice (15). 
2. Na násadec hadice nasaďte hadicu. Značku na násadci zarovnajte s otvorom a násadcom otáčajte v smere 

hodinových ručičiek, dokým sa nedostane do správnej polohy (15). 
3. Ak chcete hadicu vytiahnuť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane hadice smerom od spotrebiča, 

otočte hadicou proti smeru hodinových ručičiek a jemne ju vytiahnite z čističa. 
4. Na dýzu hadice nasaďte predlžovací násadec a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, dokým sa násadec 

nedostane do správnej polohy. 
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5. Na predlžovací násadec môžete nasadiť ďalšie príslušenstvo a opäť ním otáčajte v smere hodinových ručičiek, 

dokým nie je v správnej polohe (15). 

Predlžovací násadec - použite na veľmi znečistené plochy, ako sú sprchy a kuchyne. 
Okenná stierka - použite ju na okná a zrkadlá na čistenie bez šmúh. 
Hubica na čalúnenie - na okennú stierku nasaďte textilný poťah a použite ju na čistenie pohoviek a čalúnenia 
stoličiek. 
Guľatá kefa - použite ju na odolnú mastnotu a špinu. 
Drôtená kefa - na čistenie grilu a mriežok v rúre. 
Dýza (45°) - na čistenie ťažko dostupných miest, ako sú vodovodné kohútiky a pod. 
Škrabka - ideálna na čistenie zapečených zvyškov v rúre a pri rozmrazovaní mrazničky. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

DÔLEŽITÉ: PRED KAŽDOU ÚDRŽBOU SA NAJPRV UBEZPEČTE, ŽE PARNÝ ČISTIČ ÚPLNE VYCHLADOL. 

Vyprázdnenie nádržky na vodu 
1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a ubezpečte sa, že spotrebič dostatočne vychladol. 
2. Uvoľnite nádržku na vodu z hlavnej časti parného čističa (3). 
3. Vyberte uzáver z nádržky na vodu. 
4. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky. (16). Uzáver nasaďte späť na nádržku a nádržku pripevnite k parnému 

čističu. 

Vybratie a čistenie textilného poťahu 
1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a ubezpečte sa, že spotrebič dostatočne vychladol. 
2. V prípade potreby najprv odstráňte kobercový klzák a potom z podlahovej hubice odstráňte textilný poťah 

(18). 
3. Textilný poťah vyperte v práčke s jemným pracím prípravkom maximálne pri 40 °C. 

DÔLEŽITÉ: Na pranie poťahov z mikrovlákna nikdy nepoužívajte bielidlo ani aviváž. 
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Výmena filtra na tvrdú vodu 
Parný čistič je vybavený filtrom na tvrdú vodu. Ak bývate v oblasti s tvrdou vodu, filter sa po čase zafarbí.       

V závislosti od tvrdosti vody a frekvencie používania čističa by sa mal filter meniť každých 6 mesiacov. 
1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky a ubezpečte sa, že spotrebič dostatočne vychladol. 
2. Uvoľnite nádržku na vodu z hlavnej časti parného čističa (3). 
3. Vyberte vodný filter z parného čističa (19). Starý filter vymeňte za nový. 
4. Nádržku na vodu nasaďte späť do parného čističa. 

POZNÁMKA: Stav filtra ovplyvní výkon spotrebiča. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Ak sa so spotrebičom vyskytne problém, predtým než kontaktujete servisné stredisko, si pozrite nasledovný 

kontrolný zoznam. 

Páčka horúcej pary sa nezapne. 
• Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do zásuvky. 
• Skontrolujte napájací kábel. 

Parná dýza nevytvára paru. 
• Možno v nádržke na vodu nie je voda. 
• Možno nádržka na vodu nie je správne uchytená v tele spotrebiča. 

Textilný poťah nezachycuje špinu. 
• Textilný poťah môže byť nasýtený nečistotami a pred ďalším použitím ho treba vyprať. Pozri kapitolu 

Čistenie a údržba. 

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY O ČISTENÍ 

Kedy je parná dýza pripravená na používanie? Zhruba za 25 sekúnd. 
Môžem parnú dýzu používať na všetky typy podláh? Možno ju použiť na všetky tvrdé podlahy z mramoru, 

keramiky, kameňa, linolea, dreva a na parkety. 
Produkuje parná dýza paru automaticky? Nie, na výrobu pary musíte stlačiť páčku rozprašovača horúcej pary 

umiestnenú pod rukoväťou. 
Môžem do nádržky na vodu pridať čistiace prípravky alebo iné chemikálie? Nie, celý spotrebič by ste tým 

poškodili. 
Čo robiť, ak bývam v meste s veľmi tvrdou vodou? Môžete použiť filtrovanú vodu alebo musíte častejšie meniť 

filter. Ak z dýzy vychádza iba slabý prúd pary, skontrolujte otvor parnej dýzy, či nie je upchatý vodným kameňom. 
Kedy je správny čas na výmenu filtra? Ako si to všimnem? Záleží na tvrdosti vody. Obvykle po 6 mesiacoch. 

Môžete si všimnúť, že žltá farba v kazete filtra trochu vybledla. 
Ako dlho vydrží plná nádržka na čistú vodu, než ju bude treba opäť doplniť? Zhruba 12 minút nepretržitého 

používania horúcej pary. 
Možno mop umyť? Áno, možno ho vyprať ručne alebo v práčke max. pri 40 °C. Použite jemný prací prípravok, 

nepoužívajte bielidlo ani aviváž. 
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Ako často meniť mop? To záleží na niekoľkých faktoroch, najmä na tvrdosti podlahy. Najlepší spôsob, ako poznať, 

kedy vymeniť mop, je, keď mop aj po vypratí zostáva špinavý, alebo keď si všimnete, že už nefunguje rovnako 

dobre ako na začiatku. 

SERVIS 
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá si vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí 

urobiť odborný servis. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov. 
• Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu. 
• Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu. 

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti 

Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu Treba ho 

odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením 

správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a 

ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom 

miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok 

kúpili. 

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. 

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny 

si vyhradzujeme právo. 



 

 

 

 



 

 

 

ACKNOWLEDGMENT 
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its 
service life. 
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in   a 

safe place for future reference. Make sure that any persons handling the vacuum cleaner are also familiar with 
this Operating Manual. 

Technical parameters 

Voltage 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Input power 1500 W 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
Do not leave the appliance unattended when plugged into the mains. When using an electric appliance, the 

following precautions should always be followed: 

• Do not leave the appliance unattended when plugged into the mains. Always disconnect the device from the 

mains before maintenance or if it is not in use. 
• Do not use outdoors or on wet surfaces. 
• Do not put the device in operation when in the upright or locked position. 
• Do not let the device run while it is stationary. Keep the device moving when it is in use. 
• Do not allow the device to be used as a toy. Close attention is necessary when the device is used near children. 
• Use the device only as described in this manual. Always use only manufacturer’s recommended attachments. 
• Always unplug the device from the mains when filling with water, emptying it or if the appliance is not in use. 
• Do not use the device if the cord or plug is damaged. If the device does not work as it should, it may have 

been dropped, damaged, left outdoors, or immersed in water, contact an authorized service centre. 
• Do not pull on the power cord, do not carry the device by holding the power cord, do not use the cable as a 

handle, do not close the cable in the door, or rotate it around sharp edges or corners. 
• Keep the cord away from heat sources. 
• Do not run the device over the cord. 
• To unplug the appliance, grasp the power plug and pull it out. Do not pull the power cord. 
• Do not touch the plug or the device with wet hands. 
• Do not use the device without the water tank cap in place. 
• Do not use the steam function with an empty water tank. 
• Empty the water tank when the steam cleaner is not in use. 
• Do not put any object into the device’s openings. Do not use the device with any opening blocked; keep it 

free of dust, lint, hair and anything that may reduce performance. 
• Contact the manufacturer/retailer (see warranty and service terms). Incorrect installation and repair can 

cause electrical shock to the user.  
• Keep your hair, clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts of the device. 
• Do not ever aim the steam cleaner on yourself or another person. Steam is very hot and can cause burns.  

Do not use the appliance in the presence of explosive or flammable vapours. 
• Turn off all controls before unplugging. 
• Do not use the device to clean hot or smoking objects, such as cigarettes, matches, or hot ash. 
• Use extra care when cleaning the stairs. 
• Do not use the device to clean up flammable or combustible liquids, such as gasoline or lighter fluid. Do not 

use the device areas where such liquids may be present. 



 

 

 

• Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or lighter fluid, or use in areas where 
they may be present. 

• Do not use the device in an enclosed space where flammable, explosive or toxic vapours may be released 

from oil base paint, diluent, moth preparations, or in areas where flammable dust is present. 
• Use of chemicals may damage the appliance and you will lose your warranty. 
• Do not use the device to clean up toxic solutions such as chlorine bleach, drain cleaner, gasoline, etc. 
• Never put additives (such as perfume, stain remover or products containing alcohol) in water as they may 

damage the steam cleaner or make it dangerous to you. 
• Ensure that the water tank cap has been properly screwed down before use. 
• Do not touch hot parts of the device. It is normal for the device to get hot during operation. 
• Do not use the device to clean clothes while being worn. 
• The impact of the steam may have an adverse effect on some materials. Always test the steamer on a small 

area to determine if the particular material is suitable for treatment with the steam cleaner. 
• Never aim the device at people, animals or plants (risk of scalding!). 
• Do not aim the appliance at electrical systems or wires. 
• Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service centre. 
• This appliance may be used by children 8 years of age and older and by persons with physical or mental 

impairments or by inexperienced persons if they are properly supervised or have been informed about how 

to use of the product in a safe manner and understand the potential dangers. Children must not play with 
the appliance. This appliance may be cleaned by children 8 years of age and older if they are properly 

supervised. Keep this appliance and the power cord out of reach of children younger than 8 years of age. 

If you fail to follow the manufacturer’s instructions, repairs cannot be recognized as a warranty. 

Household use only 

The steam vacuum cleaner with a mop is designed for use on hard surfaces such as ceramic, glass, stone, marble, 

concrete, vinyl, linoleum and sealed hardwoods and carpet. The appliance is not designed for use on fine silks, 

leather, velour, or other delicate steam-sensitive materials such as waxed polished furniture, very thin plastics, 

unsealed hardwoods, ceilings, drywall and exterior paint of automobiles, electronics or items using electricity. 

NOTE: The heat and steam may not be suitable for some steam or heat-sensitive floor types. If unsure, we 

recommend checking the use and care instructions from the floor manufacturer and testing on an inconspicuous 

area prior to use. 

PRODUCT DESCRIPTION 
A Steam trigger 
B Handle 
C Power cord 
D Power On/Off button 
E Manual cleaner handle 
F Manual cleaner steam trigger G Cleaning 

solution foot pedal H Cleaning solution tank cap 

P Hose adapter 
Q Hose 
R Extension adapter 
S Textile pad T Carpet glider 
U Small textile pad 
V Window squeegee / Head for upholstery 

(with a small textile pad) 
I Cleaning solution tank W1 Wire brush 
J Hook for attaching a power cord W2 Nozzle (45°) 
K Manual cleaner release button W3 Small round brush 
L Water tank release button W4 Large round brush 
M Water tank W5 Scraper 



 

 

 

N Head W6 Tile joint brush 
O Brush 

 



 

 

 

OPERATING INSTRUCTIONS 



 

 

 

Assembly 

Remove all components from the packaging. 
1. lnsert the handle into the cleaner main body until it locks into position 

(1). 
2. Assemble the main body of the cleaner to the Floor Head (2). 

Use 

BEFORE THE FIRST USE 
1. Press the Water Tank Release Button and remove the tank (3). 
NOTE: A tube feeding water from the water tank to the boiler is loaded with a 

brass ball. This design is intentional and serves to increase the efficiency of 

water use. 
It is normal for this ball to create a rattling sound inside the Water Tank during 

operation. 
2. Pull the Water Tank by the cap (4). 
3. Fill the tank with cold tap water. Secure the tank with the cap (4). Do not add 

any chemicals, detergents or perfumes to the Water Tank. 
NOTE: We recommend using distilled or de-mineralized water in order to reduce 
building up mineral deposits and prolonging the life of the appliance.  
4. Put the Water Tank back in its place and make sure the Water Filter is 

installed.  
5. Attach the Textile Pad on the bottom of the Head (5). 

IMPORTANT: Always disconnect the appliance from the mains prior to adding 

water or changing the Textile Pad. 

NOTE: Wash the Textile Pad before putting on the appliance, it prevents          a 

presence of any loose fibres. 

FLOOR CLEANING 

NOTE: Always vacuum or sweep the floor prior to use the steam cleaner. 
IMPORTANT: Do not use the cleaner without the Textile Pad attached to the 

Head. 
NOTE: Do not use the Carpet Glider for cleaning hard floor types. 



 

 

 

1. Connect the steam cleaner into the mains. Press the power on/ off button, 
the indicator will light blue. 

2. After a few seconds half of the indicator will tum red, meaning the appliance 

is ready for use. 
3. Put your foot on the head and angle the body of the cleaner downwards  

(6). 
4. Press the trigger to release the vapour (7). 
5. Move the cleaner slowly backwards and forwards paying particular attention 

to frequently used areas. 

CARPET CLEANING 

NOTE: Always vacuum or sweep the floor prior to use the steam cleaner. 
IMPORTANT: Do not use the cleaner without the Textile Pad attached to the 

Head. 1. Attach the Carpet Glider to the Head (10). 
2. Connect the steam cleaner into the mains. Press the power on/off button, 

the indicator will light blue. 
3. After a few seconds half of the indicator will tum red, meaning the appliance 

is ready for use. 
4. Put your foot on the head and angle the body of the cleaner downwards  

(6). 
5. Press the trigger to release the vapour (7). 
6. Move the cleaner slowly backwards and forwards paying particular attention 

to frequently used areas. 

MANUAL CLEANER OPERATION 

1. Press the Manual Cleaner Release Button and remove the steel tube 
(11). 

2. Remove the Head (12). 
3. Press the Water Tank Release Button and remove the Water Tank (3). 
NOTE: A tube feeding water from the water tank to the boiler is loaded with a 

brass ball. This design is intentional and serves to increase the efficiency of 

water use. It is normal for this ball to create a rattling sound inside the Water 

Tank during operation. 4. Pull the Water Tank by the cap and open it (4). 
5. Fill the tank with cold tap water. Secure the tank with the cap (4). Do not add 

any chemicals, detergents or perfumes to the Water Tank. 
NOTE: We recommend to use distilled or de-mineralized water in order to 
reduce building up mineral deposits and prolonging the life of the appliance.  



 

 

 

6. Put the Water Tank back on the main part of the cleaner and make sure the 
Water Filter is installed.  

7. Connect the steam cleaner into the mains. Press the power on/ off button, 

the indicator will light blue. 
8. After a few seconds half of the indicator will tum red, meaning the appliance 

is ready for use. 
9. Press the trigger to release the vapour (on the manual cleaner) (13). 
IMPORTANT: Always disconnect the cleaner from the mains prior to removing 

the Head or handling the appliance. Always ensure the cleaner has fully cooled 

down before removing the Head. 

SOLUTION TANK USE 

1. Rotate the Solution Tank cap counter-clockwise to open and fill the tank with 
a solution fluid (8). 

2. Put back the Solution Tank cap and screw it clockwise. 
3. Press the foot pedal to the ON position to engage the Solution Tank.  
                  Press the foot pedal to the OFF position to disengage.  
IMPORTANT: To prevent solution from leaking ensure the foot pedal is in the 

OFF position when the product is not in use. 
Empty the solution tank 
1. Connect the steam cleaner into the mains. Press the power on/off button, 

the indicator will light blue. 
2. Remove the Solution Tank (17). 
3. Rotate the Solution Tank cap counter-clockwise to open. 
4. Pour out the solution from the tank (17). Put back the Solution Tank cap, 

screw it clockwise, then put the tank back in its place. 
Accessories 

Without a hose 

1. When the Head is removed, different accessories can be attached directly to the steam outlet of the appliance 
(14). Screw the accessories in clockwise until it is locked in position. 

With a hose 

1. Fit the Hose Adapter to steam outlet of the appliance (15). 
2. Fit the Hose to the Hose Adapter. Align the orientation marks with the hole on Hose Adapter and rotate 

clockwise until hose is locked in position (15). 
3. Slide the Release Button on the bottom side of the hose away from the appliance, rotate the hose 

counterclockwise and gently pull out of the appliance. 
4. Fit the Extension Adapter to the hose nozzle and rotate it clockwise until it locks in its place securely.  
5. Fit other small accessories to the Extension Adapter, then rotate clockwise until it is locked in position (15). 

Extension Adapter - Use it on heavily soiled areas such as showers, kitchens. 
Window Squeegee - Use it on windows and mirrors for a smear free cleaning. 
Upholstery Pad- Put the Upholstery Pad on the Window Squeegee and use it for sofa and chair upholstery 

cleaning. 



 

 

 

Round Brush - Use it for stubborn grease and dirt deposits. 
Wire Brush - Use it on oven grills and racks. 
Angled Nozzle (45°) - Use it on hard to reach areas such as taps etc. Scrapper - 

ldeal for dried residue in ovens or for defrosting freezers. 

 
CLEANING AND MAINTENANCE 

IMPORTANT: ALWAYS ENSURE THE CLEANER HAS FULLY COOLED DOWN BEFORE PERFORMING ANY 

MAINTENANCE TASKS. 

Empty the Water Tank 

1. Disconnect the cleaner from the mains and ensure the appliance has 

cooled down. 
2. Release the Water Tank from the main body of the cleaner (3). 3. 

Remove the Water Tank cap. 
4. Pour out any excess water from the tank (16). Put the cap back and secure it. 

Changing and washing the Textile Pad 

1. Disconnect the cleaner from the mains and ensure the appliance has cooled down. 
2. Remove the Carpet Glider first if necessary and then remove the Textile Pad from the Head (18). 
3. Wash the Textile Pad in a washing machine with a mild detergent at maximum temperature of 40 °C. 
IMPORTANT: Do not use bleach or fabric softener when washing the Textile Pad. 

Changing the Water Filter 

The cleaner is fitted with a water filter. lf you live in an area with hard water the filter will discolour over time. 
Depending on the water hardness and frequency of use the filter should be changed every 6 months. 
1. Disconnect the cleaner from the mains and ensure the appliance has cooled down.      
2. Release the Water Tank from the main body of the cleaner (3). 
3. Remove the Water Filter from the appliance (19). Replace the old filter with a new one.  



 

 

 

4. Put the Water Tank back. 
NOTE: The state of the filter will affect the cleaner performance. 

TROUBLESHOOTING 

If a problem occurs, look at this chart first. If that does not help, contact a service centre. The 

steam trigger does not work. 

• Check the appliance is connected to the mains. 
• Check the power cord. 

No vapour comes out of the steam nozzle. 
• Maybe there is no water in the water tank. 
• Maybe the water tank is not properly installed in the appliance. 

The textile pad does not clean. 
• The pad may be too saturated with dirt and needs to be washed. See the Maintenance section. 

FAQ 

How long does it take the device to be ready? Approximately 25 seconds. 
Can I use the device on all floor surfaces? It can be used on all hard floor types such as marble, ceramic, stone, 

linoleum, sealed hardwood floors and parquet. 
Does the device generate the steam automatically? No, to generate steam you should press the steam trigger 

under the handle. 
Can I put detergents or other chemicals inside the water tank? No, it may damage the device. 
What should I do if I live in an area where water is very hard? You can use filtered water or you will have to 
change the filter more often. If a weak steam flow comes out from the nozzle, check the opening of the steam 

nozzle whether it is clogged with a scale.  
When is it time to change the water filter? How do I notice? It depends on the water hardness. Normally every 

6 months. You may notice that the yellow colour inside of the filter has faded a bit. 
How long will full water tank last before needing to be refilled? Approximately 12 minutes if the trigger id 
pressed continuously. 
Is the mop washable? Yes, it can be washed by hand or in a washing machine with a mild detergent at max 

temperature of 40 °C. Do not use bleach or fabric softener. 
How often should I replace the mop? lt depends on different factors above all how hard the floor is. The best 

way to identify when to change the mop with a new one is when the mop is still dirty after having been washed 

or if you notice that it doesn’t perform like it used to. 

SERVICE 

Maintenance of a more extensive nature or repair, which requires interference with the internal parts of the 

product, must be performed by a professional service. 



 

 

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

• Recycle packaging materials and old appliances rather than throwing them away. 
• The appliance box may be disposed of at a sorted waste collection point. 
• Deliver polyethylene (PE) plastic bags to a waste collection facility for recycling. 

Recycling the product at the end of its service life 

A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be disposed of 

as household waste. It must be taken to a collection point authorised for recycling electric and 
electronic equipment. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent 

negative effects on the environment and human health that would otherwise result from 
inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from 

your local authorities, a household waste disposal service, or in the store where you purchased 

this product. 

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.   

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right 
to make  


