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1 INFORMACJE OGÓLNE 

A. zwijak kabla 
B. kabel zasilający 
C. pokrywa zbiornika wody  
D. główny przełącznik 
E. przełącznik podgrzewania 
F. dioda gotowości do pracy 
G. dioda poziomu wody  
H. dioda głównego przełącznika 
I. dioda zbiornika 
J. pokrętło regulacji pary 
K. manometr 
L. zbiornik wody 
M. zbiornik 

N. uchwyt zbiornika 
O. filtr z pływakiem 
P. filtr z mikrofibry 
Q. filtr gąbkowy 
R. filtr cząstek stałych 
S. dolna osłona filtra 
T. uchwyt 
U. przycisk uchwytu 
V. pokrywa zabezpieczająca 
W. gniazdo pary 
X. filtr powietrza 
Y. filtr karbonowy 
Z. wewnętrzna przegroda zbiornika 
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2 LISTA AKCESORIÓW I CZĘŚCI 

 
1. uchwyt 
2. rura przedłużająca 
3. duża szczotka 
4. akcesorium do podłóg 
5. akcesorium do dywanów 
6. akcesorium do płynów 
7. przedłużenie + dysza 
7a.  przedłużenie do dyszy 
parowej 
8. mała szczotka do dyszy 
9. ssawa szczelinowa 
10. szczotka obrotowa 
11. szczotka do dywanów 

12. szczotka do kaloryferów 
13. akcesorium do okien 
14. mała szczotka 
15. nasadka małej ściągaczki 
16. nasadka z włosiem 
17. żelazko (opcjonalnie) 
18. podstawa żelazka 
19. bawełniana ściereczka  
19a. zbiornik z zaworem 
(opcjonalnie) 
20. akcesorium 
22. zestaw uszczelek 
23. elastyczny wąż 

24. szybkozłączka 
25. przedni przycisk 
26. dźwignia pary 
27. przycisk zdalnej turbiny 
28. dioda LED mocy turbiny 
29. blokada bezpieczeństwa 
30. zaczep 
31. wtyczka żelazka 
32. wąż parowy 
33. przycisk + dźwignia pary 

żelazka 
34. pokrętło regulacji 

temperatury 
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3 PRZED UŻYCIEM 

UWAGA!  Niniejsza instrukcja jest integralną częścią 
urządzenia .      Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi 
przed użyciem urządzenia. Zachowaj instrukcję. 
 
DANE TECHNICZNE 
(patrz na tabliczkę znamionową) 
3.1 Specyfikacja 

Poniższe symbole zostały użyte w celu zwrócenia uwagi 
na określone niebezpieczeństwo. 

UWAGA! Zachowaj ostrożność ze względów 
bezpieczeństwa. 

OSTRZEŻENIE: zawiera dodatkowe informacje o 
właściwym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia 
 

 

4 UŻYTKOWANIE 

Dzięki zastosowaniu wyłącznie wody urządzenie 
pozwala na parowe czyszczenie powierzchni, zasysania 
pyłów i płynów oraz prasowania łatwo, szybko i 
profesjonalnie. 

• Niniejsze urządzenie przystosowane jest do 
użytku komercjalnego w np. hotelach, 
szkołach, szpitalach, firmach, sklepach, i 
biurach. 

• Dzięki wysokociśnieniowemu zbiornikowi ze 
stali nierdzewnej o długiej żywotności oraz 
kompletowi akcesoriów, możliwe jest 
czyszczenie wszelkich rodzajów powierzchni 

przy pomocy pary, eliminując roztocza, mikroby 
i bakterie powodujące alergie. 

• Dzięki wysokoefektywnemu systemowi odsysu 
oraz elektronicznemu panelowi kontrolnemu 
możliwa jest regulacja siły odsysu 
bezpośrednio z poziomu pistoletu oraz 
zbieranie zanieczyszczeń rozpuszczonych 
przez parę.  

• Żelazko umożliwia profesjonalne odświeżanie 
ubrań. 
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5 OSTRZEŻENIA OGÓLNE 

 

01. Uważnie przeczytaj „Instrukcję Obsługi” przez 
rozpoczęciem użytkowania. 
Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w 
wyniku użytkowania niezgodnego z zaleceniami. 

02. Zalecane jest zachowanie opakowania w celu 
bezpiecznego transportu urządzenia i akcesoriów. 
Utylizacja opakowań musi być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawnymi. 

03. Wyłącznie do użytku komercjalnego. Używaj 
urządzenia zgodnie ze specyfikacją. 

04. Do obsługi urządzenia należy stosować odzież 
ochronną. 

05. Podłączaj urządzenie do odpowiedniego 
zasilania. Zaleca się użycie wyłącznika RCD w celu 
zapewnienia uziemienia. 

06. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za 
kabel. 

07. Nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. 

08. Rozwiń kabel przed użyciem. 

09. Unikaj używania przedłużaczy; jeśli to konieczne, 
użyj przedłużacza z oznaczeniem homologacyjnym i 
uziemieniem. Minimalny rozmiar przedłużacza 1.5mm. 

10. Odłączaj urządzenie przed napełnianiem, 
czyszczeniem zbiornika lub wymianą elastycznego 
węża. 

11. Nie napełniaj zbiornika, umieszczając urządzenie 
bezpośrednio pod kranem. 

12. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że kabel, 
wtyczka i wąż nie są uszkodzone. 

13. Nie używaj urządzenia do czyszczenia urządzeń 
elektrycznych lub gniazdek elektrycznych. 

14. Nie używaj urządzenia z wilgotnymi dłońmi lub 
stopami. 

15. Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie. 

16. Urządzenie nie może być użytkowane przez 
dzieci, osoby nie przeszkolone, osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.  

17. Nie używaj i nie stawiaj urządzenia pionowo. 

18. Nie czyść urządzenia parą. 

19. Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia 
bez nadzoru. 

20. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez 
autoryzowany serwis. 

21. Kabel zasilający może być wymieniony wyłącznie 
w autoryzowanym serwisie. 

22. Nie wciągaj wybuchowych, toksycznych i 
łatwopalnych substancji oraz substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

23. Nie używaj urządzenia do pobierania wody ze 
zbiorników, zlewów, wanien itp. 

24. Nie zbliżaj otworu ssącego do ciała, szczególnie 
do oczu, ust i uszu. 

25. Nie kładź dłoni na dyszy parowej. 

26. Nie kieruj strumienia pary na ludzi i zwierzęta. 

27. Podczas użytkowania urządzenie może się 
przegrzewać jeśli jest przykryte. 

28. Urządzenie nie może być użytkowane przez 
dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją. 

29. W przypadku przekazania urządzenia innym 
osobom należy załączyć instrukcję. 
 
ŚRODKI OSTROŻONOŚCI 

 OSTRZEŻENIE 

 WAŻNE OSTRZEŻENE 
 

30. Urządzenie zostało zaprojektowane do 
użytkowania ze środkami czyszczącymi 
rekomendowanymi przez producenta. Używanie innych 
środków chemicznych lub czyszczących może 
niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo korzystania z 
urządzenia. 

31. Wysokie ciśnienie może być niebezpieczne jeśli 
jest niewłaściwie użytkowane. Strumień nie może być 
kierowany na osoby, zwierzęta, wyposażenie 
elektryczne oraz samo urządzenie. 

32. Nie używaj urządzenia bez odpowiedniej odzieży 
ochronnej. 

33. Nie kieruj strumienia na siebie w celu 
oczyszczenia odzieży lub butów. 

34. Ryzyko wybuchu – nie rozpylaj łatwopalnych 
płynów. 

35. Urządzenie nie może być użytkowane przez 
dzieci i osoby nieprzeszkolone. 

36. Aby zachować bezpieczeństwo użytkowania 
stosuj tylko oryginalne części lub części 
rekomendowane przez producenta. 

37. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w 
wyniku niewłaściwego stosowania, niezgodnego z 
instrukcją. 

38. Woda, która przepłynęła przez urządzenie nie 
nadaje się do spożycia. 
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39. Nie korzystaj z urządzenia jeśli ważne części 
(wąż wysokociśnieniowy, kabel zasilający, spust 
pistoletu)  są uszkodzone. 

40. Używanie niewłaściwego przedłużacza może być 
niebezpieczne. 

41. Przedłużacz powinien być przystosowany do 
użytkowania na zewnątrz, podłączenie musi być suche i 
oddalone od ziemi. 

42. Zaleca się stosowanie bębna który utrzyma 
gniazdo na wysokości 60mm nad ziemią. 

43. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania kiedy 
pozostawiasz je bez nadzoru 

44. Wąż zawiera połączenia elektryczne: nie 
zanurzaj go w płynach. 
 

 

6 WŁĄCZANIE 

6.1 Przygotowanie urządzenia 
Urządzenie jest dostarczane i wyposażane w filtr z mikrofibry, który jest już zamontowany. 
 

OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa, uchwyt (T) może być zwolniony tylko 
wtedy gdy szybkozłączka (24) nie jest połączona. 

• Podnieś osłonę bezpieczeństwa (V) (rys. 2) 
• Podnieś szybkozłączkę (24) poprzez wciśnięcie przycisku (25) do  gniazda 

parowego (W) (rys. 3) 
• Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany: przycisk (25) powinien wrócić do 

pierwotnej pozycji i kliknąć 
• Podłącz kabel zasilający (B) do odpowiedniego gniazda z systemem uziemienia. 
• Naciśnij główny przełącznik (D); kontrolka (H) zacznie świecić. 

 
6.2 Napełnianie zbiornika  

UWAGA! 
Przed  przygotowaniem urządzenia  do pracy należy wyłączyć je oraz odłączyć od 
zasilania.

OSTRZEŻENIE: 
Urządzenie musi być umieszczane poziomo na płaskiej powierzchni  

• Zdejmij pokrywę zbiornika (C) (rys. 4) 
• Napełnij zbiornik (max. 1.2 litra) używając zbiornika z zaworem (19a)  (rys. 5), 

który zatrzyma wodę gdy zbiornik będzie całkowicie napełniony (rys. 6) 
• Zamknij  pokrywę zbiornika (C) 

 
 
6.3 Wymiana filtra 

• Naciśnij dwa przyciski (U) umieszczone po bokach uchwytu (T) i zdejmij 
całkowicie (rys. 7) 

• Podnieś uchwyt (T) 
• Podnieś uchwyt (T) i zdejmij zbiornik (M) (rys. 8) 
• Obróć uchwyt zbiornika (N) i wyciągnij filtr (O) (rys. 9) 
• Wymień filtr (P) lub (Q)  
• Dopasuj dolną pokrywę (S) (rys. 10) 
• Dopasuj filtr cząstek stałych (R) wraz z zakrzywionymi końcami 
• Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zmontowane; sprawdź czy filtry i 

pokrywa właściwie przylegają 
• Włóż filtr (O) do zbiornika (M) 
• Trzymaj uchwyt (T) i umieść zbiornik (M) w urządzeniu 
• Opuść uchwyt (T) 
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• Zamknij uchwyt (T) poprzez wciśnięcie go na miejsce, upewniając się, że przyciski (U) wróciły do pierwotnej 
pozycji i kliknęły 

 

 

7 UŻYTKOWANIE 

 
7.1 Użytkownie urządzenia jako odkurzacza 
Aby wybrać odsys (poziom 1-4), naciśnij przycisk odkurzania (27) na uchwycie (23) 
w krótkich interwałach; dioda kontrolna poziomu odsysu powinna świecić (28) (rys. 
12-13) 
Zmiana poziomu odsysu jest możliwa zarówno przy włączonym jak i wyłączonym 
odsysie. 
Aby włączyć lub wyłączyć odkurzacz, wciśnij i przytrzymaj przełącznik (27) przez 
dwie sekundy.  Jeśli szybkozłączka (24) jest wyciągnięta, poziom odsysu zrestartuje 
się do poziomu 1 przy następnym uruchomieniu. 

UWAGA! Nigdy nie odkurzaj bez zamocowanego filtra z mikrofibry (P). 
 
7.2 Odkurzanie z filtrem wody 
Dla najlepszych rezultatów filtrowania, dodaj wodę do zbiornika (M). Filtracja wody 
pozwala "wychwycić" brud tak, aby wychodzące powietrze zawsze było czyste, więc 
czyszczenie jest bardziej efektywnie. 
Procedura opisana jest w części „6.1 Przygotowanie odkurzacza”, później wymień 
filtr z mikrofibry (P) na filtr gąbkowy (Q)(część „6.3 Wymiana filtra”)(rys. 14). Napełnij 
zbiornik wodą do maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiorniku (rys. 15). 

UWAGA! Nie umieszczaj detergentów lub  łatwopalnych substancji w zbiorniku. 
Nigdy nie odkurzaj bez zamocowanego filtra gąbkowego (Q). 
 
7.3 Użytkowanie urządzenia jako parownicy 
Przed użyciem zapoznaj się z częścią „6.2 Napełnianie zbiornika”. Naciśnij główny 
przełącznik (D) i przełącznik zbiornika (E), diody (H) (I) powinny świecić. Woda 
zacznie się podgrzewać i produkować parę (rys.16). Wybierz ilość pary za pomocą 
pokrętła (J) znajdującego się na urządzeniu. 
Wskaźnik manometra (K) : szary/srebrny obszar – ciśnienie idealne do pracy. Po 
zapaleniu się diody kontrolnej (F), urządzenie będzie gotowe do pracy z parą. 
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Naciśnij dźwignię (26) na uchwycie (23). Pierwsze uruchomienie pary może spowodować wyciek wody; skieruj strumień 
na bok lub na ściereczkę.  
Uchwyt (23) posiada blokadę bezpieczeństwa (23) zabezpieczający przed niepowołanym wydostaniem się pary: 
- prawo – zablokowany 
- lewo – odblokowany  
 
INFORMACJA: Aby uzyskać odpowiednią ilość pary odczekaj 3-4 minuty do nagrzania wody. 
 
7.4 Używanie parownicy i odkurzacza jednocześnie 
Przed użyciem zapoznaj się z działem „6.2 Napełnianie zbiornika”. Do używania pary i 
odkurzacza jednocześnie: możliwe jest korzystanie  z obydwu funkcji jednocześnie. 
Po zakończonej pracy opuść dźwignię pary (26) i odczekaj kilka minut do wyłączenia 
turbiny ssącej (przycisk 27). 
INFORMACJA: Podczas normalnej pracy słychać pompę pracującą w wodzie. 
Należy uważać aby nie pomylić tego dźwięku z sygnałem ostrzegawczym 
(dźwiękowym) informującym o braku wody w zbiorniku. 
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7 AKCESORIA 

Akcesoria mogą być podłączane bezpośrednio z 
uchwytem (23) lub w razie potrzeby z rurą przedłużającą 
(2). 

• Dopasuj akcesoria: całkowicie aż do 
zaczepienia zaczepów (30). 

• Odłączanie akcesoriów: zwolnij zaczep (30) i 
zdejmij akcesorium. 

 

UWAGA: Upewnij się, że akcesoria są właściwie 

zamocowane poprzez delikatne pociągnięcie. 

UWAGA: Nigdy nie odłączaj akcesoriów gdy 

urządzenie wytwarza parę; para może spowodować 

poparzenia. 

 

DUŻA SZCZOTKA (3) 

Duża szczotka wyposażona jest w przegubową złączkę, 

kółka, dyfuzor pary i ssawkę. Można do niej podłączyć 

trzy różne elementy wyposażenia: 

• do podłóg 

• do dywanów 

• do płynów 

Montaż: 

• Odsuń klipsy zabezpieczające (rys.19) 

• Odwróć dużą szczotkę (3) 

• Dopasuj akcesorium  i upewnij się, że jest 

właściwie zamontowane (szersza część 

powinna być z przodu (rys.20) 

• Przymocuj i zabezpiecz akcesorium przy 

pomocy klipsów (rys.21) 

 

 

 

AKCESORIUM DO OKIEN (13) 

Akcesorium wyposażone jest w dyfuzor pary, gumę 

ściągającą, dyszę ssącą i gąbkę. 

UWAGA! 

Różnica temperatur pomiędzy szkłem okna a parą może 

spowodować pęknięcie okna. 

W przypadku ekstremalnych temperatur na zewnątrz, 

podgrzej szybę za pomocą pary z odległości 30-50cm. 

Później rozpyl parę na powierzchni całej szyby aby 

zmniejszyć kompresję różnicy temperatur. 

 
UŻYTKOWANIE 
 

• Użyj akcesorium zaczynając pracę u góry 
okna, kierując się w dół. 

• Lekko dociśnij gąbkę ściągaczki by usunąć 
zabrudzenia. 

• Aby wysuszyć powierzchnię załóż gumy 
ściągające. 

• Przy wyjątkowo zabrudzonych powierzchniach 
użyj pary i odkurzania jednocześnie. 

 
 

OSTRZEŻENIE:  
Aby uniknąć kapania po wyłączeniu pary odczekaj 
chwilę z włączonym odsysem  w celu usunięcia wody z 
przewodów. 
Przed każdym użyciem, czyść akcesorium i gumy 
ściągające przy pomocy ściereczki. Właściwe 
czyszczenie bez smug będzie możliwe tylko wtedy gdy 
akcesoria będą utrzymane w czystości. 
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MAŁA SZCZOTKA (14) 
Mała szczotka wyposażona jest w dyfuzor pary i dyszę 
ssącą. 
Można do niej podłączyć dwa różne elementy 
wyposażenia: 

• nasadkę małej ściągaczki 
• nasadkę z włosiem 

Wyposażenie może być przymocowane do małej 
szczotki (14).  
W celu demontażu akcesorium ze szczotki: naciśnij 
przednią część szczotki (tam gdzie zostało wskazane) i 
zwolnij zaczepy zabezpieczające akcesorium (rys.23-
24). 
 
 
PRZEDŁUŻENIE + DYSZA (7), MAŁA SZCZOTKA DO 
DYSZY, AKCESORIA DO ODKURZANIA (9-10-12) 
Dysza wyposażona jest w dyfuzor pary (rys.26). 
Poniższe wyposażenie może być użyte (połączenie 
ciśnieniowe):  

• Mała szczotka do dyszy (8), do mocowania w 
przypadku używania przedłużenia + dyszy 
(7)(rys.27)  

• Ssawa szczelinowa (9) do odkurzania 
trudnodostępnych miejsc (rys.27) 

• Szczotka obrotowa (10) z naturalnym włosiem 
do mocowania w przypadku używania 
przedłużenia + dyszy (7), do bardziej 
efektywnego czyszczenia i odkurzania 

• Szczotka do kaloryferów (12) do czyszczenia 
z kurzu kaloryferów, do użytku z ssawą 
szczelinową (9)(rys.30) 

   
Szczotka do dywanów (11)  
Mała szczotka wyposażona w dyfuzor pary i dyszę 
ssącą.  
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8 FILTRY 

 
Urządzenie jest wyposażone w poniższe filtry: 

• Filtr cząstek stałych (R): filtr wstępny 
cząsteczek o określonym rozmiarze. W celu 
ułatwienia czyszczenia krzywe znajdujące się 
na końcach można usunąć. Sprawdź i umyj filtr 
pod bieżącą wodą. Zamocuj krzywe przez 
naciągnięcie ich; zauważ, że pozycja krzywych 
jest zależna od obudowy. 

• Filtr z mikrofibry (P): filtr o wysokiej zdolności 
filtrowania, który pozwala skutecznie usuwać 
wszelkie pyły. Ze względu na fakt, iż 
zanieczyszczenia pozostałe w zbiorniku nie 
mają kontaktu z wodą, nie ma potrzeby 
oczyszczania zbiornika natychmiast po użyciu 
co zwiększa to wygodę użytkowania oraz 
skraca czas pracy. W celu oczyszczenia, 
zdejmij filtr i przepłucz od wewnątrz pod 
bieżącą wodą, a następnie zostaw do 
wyschnięcia i zamontuj z powrotem (rys.33). 

 
WAŻNE: Filtr z mikrofibry (P) nie może być 
używany podczas odkurzania z wodą. 

 
• Filtr gąbkowy (Q): filtr do odkurzania pyłów, 

pary i wody z użyciem filtra wody dla 
dokładniejszego czyszczenia. Przemyj pod 
bieżącą wodą i osusz przed ponownym 
montażem. 

• Filtr powietrza (X): filtr o wysokiej zdolności 
filtrowania; może filtrować drobne pyły 
zapewniając w ten sposób czyste powietrze 
wydobywające się z urządzenia. Okresowo 
sprawdzaj filtr poprzez podnoszenie klapki 
(rys.35). 

• Filtr karbonowy (Y): filtr o wysokiej zdolności 
filtrowania. Blokuje pył węglowy silnika, który 
jest wytwarzany podczas pracy. Sprawdzaj go 
co miesiąc, i w razie potrzeby wymień. 

UWAGA: Zachować ostrożność – Nie wdychać – 
Trzymać z daleka od dzieci. 
 

• Filtr wody: oczyszcza wodę z kranu, usuwając 
brud i pozwalając uniknąć oddawania do 
środowiska szkodliwych substancji. 
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9 SUGESTIE 

9.1 Sugestie dotyczące czyszczenia parą 
Po rozpoczęciu pracy lub po dłuższej przerwie w 
użytkowaniu należy skierować strumień pary na bok w 
celu wyeliminowania ewentualnych pozostałości wody z 
węża; bardzo ważne w przypadku czyszczenia 
tekstyliów ( dywanów, dywaników, sof). 
Zawsze sprawdzaj w niewidocznym miejscu działanie 
pary na powierzchnię (odczekaj do wyschnięcia). 
Wyjątkowo zabrudzone powierzchnie czyść powoli aby 
pozwolić urządzeniu wciągnąć rozpuszczony przy 
pomocy pary brud. 
 
Dostosuj potrzebną ilość pary za pomocą pokrętła (J): 
obróć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara 
aby zwiększyć ilość pary; obróć zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara aby zmniejszyć ilość pary. 
• = minimalna ilość pary do delikatnych powierzchni; 

szkła, mebli, tapicerki 
•• = średnia ilość pary do czyszczenia 

konserwacyjnego i powierzchni tekstylnych 

••• = maksymalna ilość pary do gruntownego 

oczyszczania i powierzchni pokrytych tłuszczem 
 

 
 
 

TABELA 
Poniższa tabela opisuje, w zależności od czyszczonej 
powierzchni: ilość pary, akcesoria i najodpowiedniejszą 
metodę. 
 

Czyszczona powierzchnia Ilość pary Akcesoria Metoda 

Duże powierzchnie    

parkiety, drewno, linoleum, 
marmur, kamień, ceramika 

1 • 
2 •• 

duża szczotka (3) + akcesorium do płynów (6) 
duża szczotka (3) + akcesorium do płynów (6) 

Trudne zabrudzenia: przed użyciem pary 
zastosuj szczotkę. Normalne zabrudzenia: użyj 
akcesorium do płynów przed czyszczeniem. 

Małe powierzchnie    
zagłębienia, narożniki 
spoinowane podłogi 

krany, armatura 

2 •• 
3 ••• 
3 ••• 

dysza (7) + ssawa szczelinowa (9) 
dysza (7) + ssawa szczelinowa (9) 
dysza (7) + ssawa szczelinowa (9) 

Użyj szczotki do trudnych zabrudzeń. 
Najpierw użyj pary. 

Okna i framugi    
listwy przypodłogowe, ramy 

okienne 
1 • 

2 •• 
dysza (7) lub mała szczotka (14) 
dysza (7) lub mała szczotka (14) 

W zależności od powierzchni użyj ssawy 
szczelinowej lub małej szczotki. Do trudnych 
zanieczyszczeń użyj szczotki. Do gładkich 
powierzchni użyj wycieraczki. 

Tapicerka z tkaniny  turbo szczotka (11) lub:  
dywany 
dywaniki 

meble, obicia 
sofy 

2 •• 
2 •• 
2 •• 
2 •• 

duża szczotka (3) + akcesorium do dywanów 
duża szczotka (3) + akcesorium do dywanów 

mała szczotka (14) + nasadka (15) 
mała szczotka (14) + nasadka (15) 

Odkurz powierzchnię przed użyciem pary. Przed 
pierwszym użyciem skieruj strumień pary na bok 
w celu uniknięcia zamoczenia tkaniny. 

Szkło    
duże powierzchnie 
małe powierzchnie 

1 • 
1 • 

wycieraczka (13) 
mała szczotka (14) + mała nasadka (15) 

Dostosuj akcesorium do wielkości czyszczonej 
powierzchni. 

Meble    
delikatne meble 

meble pokryte plastikiem 
1 • 

2 •• 

mała szczotka (14) + mała nasadka (15) 
lub akcesorium z włosiem 

Przy delikatnych powierzchniach zastosuj 
tkaninę. Przy gładkich powierzchniach użyj 
akcesorium z włosiem. 

  
9.1 Sugestie dotyczące odkurzania 
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UWAGA! 
• Nie wciągaj wybuchowych, toksycznych lub łatwopalnych (np. popiół, sadza) oraz substancji, które mogą być 

niebezpieczne dla zdrowia. 
• Nie używaj urządzenia do pobierania płynów z pojemników 
• Nie wciągaj piany. 
• W przypadku wytworzenia się piany w zbiorniku, wyłącz urządzenie i 

oczyść zbiornik (M). 
• Podczas odkurzania cieczy na powierzchniach nie przekraczaj 

podwójnego poziomu maksymalnego wewnątrz zbiornika (M). 
• Wymieniaj filtr gdy zaczyna być brudny. 
• Urządzenie wyposażone jest w pływak 

(O1), który zadziała gdy maksymalny 
dozwolony poziom cieczy w zbiorniku 
zostanie przekroczony (rys. 39). 
Wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik 
(M). 

 
 

 

10 Prasownie 

10.1 Używanie urządzenia do prasowania 
Podłącz wtyczkę urządzenia (B) do gniazdka. Podnieś pokrywę zabezpieczającą 
(V). Podłącz wtyczkę żelazka (31) do gniazdka (W)(rys. 40-41). Jeśli wąż (1) jest 
zamocowany, zdemontuj szybkozłącze (24) naciskając przycisk (25). 
Przed użyciem zapoznaj się z działem „6.2 Napełnianie zbiornika”. Naciśnij 
główny przełącznik (D) i przełącznik zbiornika (E); odczekaj do zapalenia się 
kontrolki (I). Woda powinna zacząć się podgrzewać, wytwarzając parę. 
Wstępnie wybierz poziom produkowania pary za pomocą pokrętła (J). 
Manometr (K) wskazuje poziom ciśnienia wewnątrz zbiornika; szary/srebrny 
obszar oznacza idealne ciśnienie do użytku. 
Ustaw wymaganą temperaturę za pomocą pokrętła znajdującego się na żelazku 
(34)(rys. 42). 
Świecący przycisk (33) będzie wskazywał nagrzanie żelazka (rys. 43). 
Żelazko będzie gotowe do użycia, gdy zgaśnie przycisk (33). 
W celu regulacji pary pokręć pokrętłem (J) znajdującym się na urządzeniu. 
Aby pracować parą, ustaw wyższą temperaturę niż symbol pary wskazany na 
pokrętle. 
 
 
Urządzenie będzie gotowe do pracy po zapaleniu się kontrolki (F)(rys.43). 
Naciśnij przycisk (33) w celu wytwarzania pary (rys.44). 

OSTRZEŻENIE: Urządzenie może być wyposażone w różne rodzaje żelazek. 

UWAGA! 
• Przed podłączeniem żelazka 
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NAPRAWY – CZĘŚCI ZAMIENNE 
W sprawie innych niedogodności, niezawartych w tabeli 
zalecamy udać się do autoryzowanego serwisu, który 
dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi. 
 
WARUNKI GWARANCJI 
To urządzenie zostało wykonane z najwyższej jakości, 
bezpiecznych materiałów oraz zgodnie z 
obowiązującymi standardami. Jest to potwierdzone 24 
miesięczną gwarancją – rozpoczynającą się od 
dostarczenia urządzenia. Aby gwarancja została uznana 
musisz posiadać i okazać paragon lub fakturę. W czasie 
trwania gwarancji centrum pomocy naprawi wszelkie 
usterki, które powstały pomimo poprawnego stosowania 
urządzenia lub są wynikiem wadliwych materiałów. 
Części uznane za wadliwe będą wymienione lub 
naprawione w związku z gwarancją. Wymienione lub 
naprawione części pozostają naszą własnością. 
Wymiana lub naprawa nie przedłużają gwarancji. Na 
części wymienione obowiązuje ten sam czas gwarancji 
co na urządzenie. Nie bierzemy odpowiedzialności za 
uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego 

użytkowania urządzenia. To samo dotyczy stosowania 
akcesoriów, które nie należą do zestawu.  
Gwarancja traci swoją ważność jeśli jakiekolwiek 
naprawy zostały dokonane poza autoryzowanym 
serwisem. Gwarancja nie obejmuje części, których 
zużywanie się jest naturalnym rezultatem użytkowania 
urządzenia ( dysze, ruchome części, uszczelki). 
 
 
POSTĘPOWANIE 
Jako producent wyrobów elektrycznych lub 
elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani (godnie 
z dyrektywą UE 202/96/EC z 27 stycznia 2003r. w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz poszczególnych przepisów 
krajowych) do zutylizowania 
elektrycznych/elektronicznych części lub akcesoriów, 
które są nie możliwe do posortowania w domowych 
warunkach. Powinieneś skorzystać z darmowej 
możliwości utylizacji części lub akcesoriów. 
Nowe produkty również muszą być usuwane. 
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