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POĎAKOVANIE

Technické parametre

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
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Napätie
Príkon

Hladina akustického hluku

220-240 V ~ 50/60 Hz
1600 W

<80 dB (A)

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

spotrebič v prítomnosti výbušných alebo horľavých výparov.

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 oboznámení s týmto návodom.
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• 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.

Ak 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
1 Háčik na uvoľnenie/uchytenie kábla
2 Páčka na uvoľnenie nádržky na vodu
3 Nádržka na vodu
4 Vymeniteľný filter na tvrdú vodu
5 Nádobka na nečistoty
6 Páčka rozprašovača pary
7 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
8 Kontrolka napájania
9 Tlačidlo zapnutia vysávača

10 Kontrolka zapnutia vysávača
11 Tlačidlo horúcej pary

(nastavenie malého/veľkého prúdu pary)
12 Kontrolka horúcej pary
13 Držiak poťahu parného mopu
14 Poťah parného mopu z mikrovlákna
15 Napájací kábel
16 Nasávacia hubica
17 Nasávací otvor
18 Kobercový klzák

Pohľad zospodu

VAC

Steam
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NÁVOD NA OBSLUHU
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Zloženie
1. Nasaďte rukoväť na telo spotrebiča; spojovací jazýček

rukoväte musí zapadnúť do otvoru v tele. Zatlačte,
dokým sa neozve cvaknutie.

2. Zámok - prišliapnite nohou nasávaciu hubicu                         
a rukoväť nakloňte zľahka dozadu. Tak sa uvoľní zámok                     
a spotrebič je pripravený na použitie. Ak rukoväť vrátite
do zvislej polohy, zámok sa aktivuje.

3. Uvoľnenie napájacieho kábla - na uvoľnenie kábla
otočte háčik o 45° a kábel vytiahnite.

4. Ľahké uloženie napájacieho kábla - háčik otočte do
zvislej polohy, kábel omotajte okolo horného háčika              
a spodného háčika umiestneného pod rukoväťou.

5. Držadlo na prenášanie - držadlo je umiestnené na
zadnej strane tela spotrebiča pre ľahké zdvíhanie,
prenášanie a použitie na schodoch.

6. Držiak poťahu parného mopu z mikrovlákna
A. Aby ste mohli pripevniť držiak poťahu parného

mopu z mikrovlákna, položte naňho nasávaciu
hlavu.

B Na uvoľnenie držiaka poťahu parného mopu                  
z mikrovlákna zašliapnite nohou uvoľňovací pedál
a celý spotrebič z držiaka naddvihnite.

Ovládanie vysávača
POZNÁMKA: Pri vysávaní nepoužívajte držiak poťahu
parného mopu.

7. Stlačte tlačidlo „VAC“ a spusťte funkciu vysávania.
8. Ak chcete vyprázdniť nádobku na nečistoty, uchopteru-

koväť nádobky, stlačte tlačidlo na uvoľneniea nádobku
vyberte.

9. Na prednej strane nádobky stlačte tlačidlo navyprázd-
nenie, otvorte ju a vyprázdnite.

10. Nádobku na nečistoty vráťte späť na miesto.

POZNÁMKA: Vysávač nepoužívajte, ak nádobka na nečistoty
nie je správne nasadená.

Tlačidlo na
uvoľnenie

VAC

STEAM
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Páčka
rozprašovača

pary

VAC VAC

Steam Steam
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Ovládanie parného mopu
1. Na držiak poťahu parného mopu nasaďte

poťah z mikrovlákna.
2. Prichytenie držiaka poťahu parného mopu: prednú

časť vysávača nasaďte na držiak poťahu, nožný
pedál zarovnajte na stred nasávacej hubice
a nasávaciu hubicu ZĽAHKA pritlačte k držiaku
poťahu, dokým nezapadne na správne miesto.
POZNÁMKA: Parný čistič nikdy nepoužívajte
bez správne nasadeného poťahu z mikrovlákna.

3. Iba v prípade čistenia kobercov postupujte podľa
kroku 3 a na nasávaciu hubicu nasaďte kobercový
klzák. Ak parný čistič používate na tvrdých podlahách,
kobercový klzák odstráňte.

4. Uchopte páčku na uvoľnenie nádržky na
vodu, zatiahnite ju smerom dopredu a nahor
a vyberte nádržku na vodu.

5. Uvoľnite uzáver zo spodnej časti nádržky a nádržku
naplňte vodou. Ubezpečte sa, že tesnenie uzáveru
je na svojom mieste. Uzáver opäť priskrutkujte
a nádržku na vodu zasuňte späť do tela spotrebiča.
POZNÁMKA:  Nepoužívajte parný mop bez toho, 
aby v nádržke na vodu bola voda.

6. Stlačte tlačidlo zapnutia a rozsvieti sa kontrolka
napájania.

7. Pomocou tlačidla pary nastavte silu horúcej pary.
Základné nastavenie je na maximum, ale môžete
ho nastaviť na minimum.

8. Len čo kontrolka MIN alebo MAX prestane blikať (bude
nepretržite svietiť), stlačte páčku rozprašovača pary
(na vnútornej strane rukoväte) a môžete začať
parné čistenie.

9. Keď parný mop prestane produkovať horúcu paru,
spotrebič vypnite a nádržku na vodu naplňte vodou.

10. Nastavenie pary: 
dlaždice/kameň - maximum utesnená 
drevená podlaha - minimum

POZNÁMKA: Ak je poťah z mikrovlákna príliš mokrý alebo
špinavý, vymeňte ho za čistý.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
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Údržba
1. Po dokončení parného čistenia spotrebič vypnite a napájací kábel odpojte zo zásuvky.
2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky.
3. Odstráňte poťah parného mopu z mikrovlákna Poťahy z mikrovlákna možno prať v práčke pri teplote

až 100 °C. Ak je poťah silne znečistený, namočte ho do teplej vody s pracím prostriedkom alebo
odstraňovačom škvŕn. Pred uskladnením poťah dobre osušte. POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE AVIVÁŽ.

Výmena vodného filtra
Vodný filter pomáha filtrovať minerály obsiahnuté vo vode, ktoré znižujú účinnosť parného čističa.
V závislosti od tvrdosti vody a frekvencie využitia spotrebiča by sa mal filter meniť po 80 až 100 hodinách.
Do parného mopu môžete používať obyčajnú vodu z vodovodu. Ak však bývate v oblasti s tvrdou
vodou, minerály obsiahnuté vo vode znížia životnosť vodného filtra inštalovaného v spotrebiči. To povedie  
k tvorbe usadenín na vykurovacom telese, čo povedie k zníženiu výkonu parného čističa. Aby ste predĺžili
životnosť vodného filtra a vykurovacieho telesa, tak v oblastiach s tvrdou vodou odporúčame používať
destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

VAROVANIE: Pred každou údržbou spotrebič najprv vytiahnite zo zásuvky.

Údržba výstupného filtra
Zatlačte na jazýček krytu filtra smerom nadol a vyberte ho z tela
spotrebiča. Zo zadnej časti krytu vyberte filter a umývajte ho, dokým
nie je úplne  čistý. Než filter vrátite na miesto, nechajte ho dôkladne
vyschnúť. Kryt s filtrom zasuňte späť do spotrebiča - spodnú časť
krytu zarovnajte s telom spotrebiča a pootočením ho vráťte na svoje
miesto. Keď sa kryt dostane do správnej polohy, ozve sa cvaknutie.

Údržba filtra nádoby na nečistoty
Z vysávača vyberte nádobku na nečistoty. Z nádobky na nečistoty
uvoľnite jednotku filtra. Hrubý vonkajší filter otočte proti smeru
hodinových ručičiek a uvoľnite ho. Hlavný filter otočte proti smeru
hodinových ručičiek a uvoľnite ho. Zo spodnej časti hlavného filtra
vytiahnite vonkajší penový filter. Všetky filtre umyte a pred
skompletizovaním ich nechajte dôkladne vyschnúť. Na spodnú časť
hlavného filtra umiestnite penový filter. Hlavný filter vložte späť do
puzdra. Hlavný filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, dokým
nezapadne na miesto. Hrubý vonkajší filter nasaďte na hlavný filter
a symbol odomknutia zarovnajte so symbolom šípky na hrubom filtri.
H1r6ubý vonkajší filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, dokým sa
neozve cvaknutie a filter nezapadne na svoje miesto. Jednotku filtra
vráťte do nádoby na nečistoty. Nádobku na nečistoty umiestnite späť
do tela spotrebiča.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Príčina Riešenie

Do spotrebiča
nejde prúd.

Spotrebič nie je správne zapoje-
ný do elektrickej zásuvky alebo
nie je zapnutý.

Zástrčku zapojte do zásuvky a zapnite parný
čistič.

Elektrická zástrčka je chybná.
Zásuvku skontrolujte odpojením spotrebiča
a zapojením parného čističa do inej
elektrickej zásuvky.

Vysávač
nevysáva.

Nádobka na nečistoty je plná. Vyprázdnite nádobku na nečistoty.

Žiadny alebo len
veľmi slabý prúd pary

pri zapnutí parného
čističa.

Nádržka na vodu je prázdna. Skontrolujte, či nádržka na vodu je plná.

Parný čistič stále
nefunguje tak, ako

by mal.

Skontrolujte všetky vyššie uvedené
body.

Nečistoty veľkých rozmerov
upchali nasávací otvor.

Odstráňte nečistoty z nasávacieho otvoru.

Treba vyčistiť filter. Pozri kapitolu Údržba filtra.
Kontaktujte servisné stredisko Concept.

Nestlačili ste páčku rozprašovača
pary.

Stlačte páčku rozprašovača pary a aktivujte
čerpadlo.

Nezvolili ste funkciu para. Skontrolujte, či je vybraná funkcia „STEAM“.

Kontrolka pary nesvieti.
Počkajte, kým sa kontrolka nerozsvieti. Ak sa
kontrolka nerozsvieti ani po jednej minúte,
kontaktujte servisné stredisko Concept.

Treba vymeniť vodný filter. Pozri kapitolu Výmena vodného filtra.

SK

Problémy spojené s funkciou spotrebiča, ktoré sa niekedy môžu zdať závažné, idú často ľahko vyriešiť.
S niektorými problémami si môžete poradiť sami s pomocou nasledovného sprievodcu po problémoch.
Akúkoľvek ďalšiu údržbu treba zveriť autorizovanému servisnému stredisku.
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Kontaktujte servisné stredisko Concept.

www.robotworld.sk



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 .

DOKÚPITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Všetko príslušenstvo a náhradné diely možno dokúpiť samostatne.
Pri objednávke uveďte číslo modelu vášho spotrebiča uvedené na typovom štítku na spodnej strane výrobku.
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