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Vážený zákazník, 

ďakujeme, že ste si vybral TESLA PowerStar GT400. 

Pred použitím vysávača si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a 

dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá. 

 pred použitím si dôkladne prečítajte celý návod na používanie 

 tento užívateľský návod si uschovajte 

 dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode pre zníženie rizika poškodenia vysávača 

alebo pre prípad vášho zranenia 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH. 

Tento spotrebič je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom: 

 Tento spotrebič je výhradne určený pre domáce použitie; za nevhodné použitie alebo za použitie v 

rozpore s návodom na použitie nenesie značka žiadnu zodpovednosť a nevzťahuje sa naň záruka. 

 Spotrebič je určený iba pre vnútorné použitie pri izbovej teplote (max. 40 ° C). 

 Nesmerujte vypustenú páru na ľudí, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky. 

 Neponárajte spotrebič do vody. 

 Nenechávajte spotrebič bez dozoru. 

 Nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej zásuvke, ak sa nepoužíva. 

 Nikdy neodpájajte spotrebič zo zásuvky ťahom za napájací kábel. 

 Napájací kábel spotrebiča udržujte mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán. 

 Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel. 

 Nemanipulujte so spotrebičom mokrými rukami. 

 Nepoužívajte pre čistenie bazéna. 

 Nepoužívajte spotrebič v uzavretom priestore naplnenom parou uvoľnenú z olejových farieb, 

riedidlom na farby, niektorými látkami chrániacim proti moliam, horľavým prachom alebo inými 

výbušnými alebo toxickými výparmi. 

 Spotrebič vydáva veľmi horúcu paru, aby dezinfikovali oblasť použitia. To znamená, že parné 

hlava a čistiace mop z mikrovlákna sa počas používania veľmi zahrievajú. 

 Pri manipulácii so spotrebičom používajte vždy vhodnú obuv. Nenoste šľapky ani obuv s 

otvorenou špičkou. 

 Do vody alebo do zásobníka na čistiaci prostriedok nikdy nepridávajte prísady, ako sú parfumy, 

odstraňovač škvŕn alebo látky obsahujúce alkohol. Spotrebič by sa mohol poškodiť alebo by sa 

pre používateľov mohol stať nebezpečným. 

 Pri používaní tohto spotrebiča by ste mali byť opatrní. NEDOTÝKAJTE sa žiadnych častí, ktoré by 

sa mohli počas používania zahriať. 

 Používajte len originálne príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu. 

 Nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky. 

 Neotvárajte a neopravujte prístroj, vystavujete sa tak nebezpečenstvo poranenia elektrickým 

prúdom a strate záruky. 

 Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako 
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napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod. 

 

 

 
 

 

Nepoužívajte na kožu, voskovaný leštený nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, 

zamat alebo iné jemné materiály citlivé na paru. Nepoužívajte na žiadne neuzavreté 

tvrdé podlahové povrchy. Navyše na povrchy, ktoré boli ošetrené voskom alebo 

niektorými podlahami bez vosku, môže byť lesk odstránený pôsobeniu tepla a pary. 

Vždy sa odporúča vyskúšať izolovanou oblasť povrchu, ktorý sa má vyčistiť pred 

začatím upratovania. Odporúčame tiež skontrolovať návod na použitie a starostlivosť 

výrobcu podlahy. 

 

OBSAH BALENIA 
Skontrolujte starostlivo, že ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám ponechať si 

počas záručnej doby originálnej papierovú krabicu, manuál a baliaci materiál. 

POPIS 

 

1 Ovládač pre vypúšťanie pary 

2 Držiak HEPA filtru 

3 Rám HEPA filtru 

4 Nádoba na nečistoty 

5 Telo spotrebiča 

6 Kobercový klzák 

7 Rukoväť 

8 Tlačidlá elektronického dotykového 

ovládania 

9 Háčik pre upevnenie napájacieho kábla 

10 Držadlo 

11 Držadlo hlavného rámu 

12 Napájací kábel 

13 Zásobník na vodu 

14 Kryt otvoru vzduchu 

15 Vodný filter 

16 Čistiaca hlava 

17 Mop z mikrovlákna 

18 Držiak mopu z mikrovlákna 

19 Mop z mikrovlákna 

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 
Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte spotrebič a príslušenstvo. Odstráňte všetky fólie, 

samolepky alebo papier. Skontrolujte, že spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.  

 

VAROVANIE: Pred vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich operácií sa uistite, že je spotrebič 

vypnutý, odpojený od elektrickej siete a obsahuje minimálne alebo žiadne množstvo vody. 
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ZOSTAVENIE SPOTREBIČA 

 

1. Vložte držadlo do hlavného tela spotrebiča až začujete cvaknutie. Pripevnite základňu k hlavnému 

telu, kým nezapadne miesto.  

 

 

2. Otvorte nádobu na vodu a naplňte ju čistou vlažnou vodou po značku MAX, potom kryt uzavrite a 

dotiahnite. Nepoužívajte žiadne chemické prípravky a iné tekutiny, ako napr. odhrdzovače, 

aromatické látky, alkohol, saponát pod. Vložte nádobu na vodu do tela spotrebiča tak, aby bola 

zarovnaná s prívodom vody; kým „nezapadne“ na miesto. 

 

Pre dokonalú dezinfekciu vašej podlahy očistite miesto najmenej trikrát pomalým rovnomerným 

pohybom, s pomocou horúcej pary. Nikdy nepoužívajte parný mop bez správne nasadeného mopu z 

mikrovlákna. 
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Uistite sa, že tesnenie ventilu je vždy na svojom mieste, ako je 

znázornené na obrázku. 

  

  
 

3. Pripevnite mop z mikrovlákna (19) do držiaka (18) a ten zacvaknite do stredu čistiacej hlavy (16).  
4. Pripojte napájací kábel (12) do elektrickej zásuvky.  
5. Pri čistení koberca nainštalujte kobercový klzák (6), čo vám uľahčí jeho čistenie. 
 

POPIS FUNKCIE 

 

Zapnutie/Vypnutie vysávača: stlačte tlačidlo „POWER“. Spotrebič môže byť používaný súčasne s 

horúcou parou alebo samostatne iba ako vysávač. 

 

Intenzita vypúšťania pary: Nízka - tlačidlo MIN (pre každodenné čistenie, drevená podlaha a pod.) 
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alebo Vysoká - tlačidlo MAX (pre odolné podlahy, na mastné povrchy, dlažba alebo kameň). Horúca 

para môže byť použitá zároveň s vysávaním podlahy alebo samostatne iba ako parný mop. 

Pripravenosť vypúšťať paru: indikátor „STEAM READY“ počas nahrievania bliká. Plne rozvícený 

indikátor signalizuje, že je možné vypúšťať paru, stlačením tlačidla Ovládač pre vypúšťanie pary (1).  

 

UPOZORNENIE: Voda, ktorá sa objavuje na podlahe pri používaní funkcie čistenia horúcou parou, je 

súčasťou normálnej prevádzky spotrebiča. 

 

 

 

 

POZOR! 

Nedotýkajte sa povrchu zobrazeného na obrázku, 

aby nedošlo k obareniu. 

 

Ak je hladina vody pod minimálnou úrovňou hladiny alebo úplne bez vody, prestaňte používať funkciu 

pary, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Uistite sa, že je spotrebič odpojený od napájania a je úplne vychladnutý. 

 

 

A: Stlačením spínača uvoľnite zásobník na nečistoty. 

B, C, D: Vyberte zásobník na nečistoty a vyprázdnite ho do odpadkového koša. 
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Vyberte nádrž na vodu a nalejte vodu do umývadla. Pravidelne kontrolujte vodný filter (15). Ak sa 

vodný filter včas nevymení, môžu sa v ňom začať hromadiť usadeniny vápnika, čo môže viesť k 

poškodeniu zariadenia alebo k zníženiu jeho výkonu. 

 

 

Vyčistenie prívodu vzduchu 

Pokiaľ spotrebič nasaje väčšie predmet, môže byť niekedy 

nutné vyčistiť tiež prívod vzduchu. Po vybratí zásobníka na 

vodu a filtra z hlavného tela odstráňte tiež krytku prívodu 

vzduchu (14), uchopte plastový diel do klieští a potiahnite ho 

von. Vyčistite prívod vzduchu. 

 

Spotrebič by mal byť prevádzkovaný iba s nainštalovanou 

plastovou krytkou prívodu vzduchu. 

 

 

Vyčistenie HEPA filtru 

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na nečistoty a vytiahnite 

ho z tela spotrebiča. 

Držiak HEPA filtru (2) a Rám HEPA filtru (3) je možné umyť v 

teplej mydlovej vode a potom nechajte je prirodzene úplne 

vyschnúť. 

 

Filter HEPA by sa mal čistiť aspoň raz mesačne. Ak je na filtri 

zrejmá akumulácia nečistôt, mal by byť okamžite očistený. Pred 

ďalším použitím filter úplne vysušte. Spotrebič musí byť 

prevádzkovaný iba so nainštalovaným HEPA filtrom, aby 

nedošlo k jeho poškodeniu.  
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Výměna a čistění mopů z mikrovlákna 

 

1. Vypustite zvyšnú vodu do umývadla. 

2. Čistiaci nástavec možno umyť v teplej vode s malým 

množstvom mydla na riad, ak sú špinavé. 

3. Ak je to potrebné, vyperte oba dva mopy z mikrovlákna v 

teplej mydlovej vode, maximálne pri 30 - 40°C, bez 

bielidlá alebo aviváže. Nechajte ich prirodzene vysušiť, 

nepoužívajte sušičku bielizne. 

 

SKLADOVANIE 
Po použití vypnite napájanie spotrebiča a odpojte napájací kábel. Vytiahnite Zásobník na vodu a vylejte 

zvyškovú vodu. Spotrebič skladujte na suchom a čistom mieste. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém Príčina Riešenie 

Znížené množstvo 

pary alebo žiadna 

para. 

 

Zásobník na vodu je prázdny 

alebo je zle nasadený do tela 

spotrebiča. 

Skontrolujte, či je v zásobníku na vodu 

dostatočné množstvo vody. 

Nestlačili ste ovládač pre 

vypúšťanie pary. 

Stlačte ovládač pre vypúšťanie pary (1) 

Nezvolili ste intenzitu 

vypúšťanie pary. 

Zvoľte intenzitu vypúšťanie pary. 

Nesvieti indikátor 

pripravenosti vypúšťať paru. 

Skontrolujte, že je spotrebič pripojený k 

elektrickej sieti a počkajte kým sa 

indikátor nerozsvieti. 

Spotrebič nie je 

napájaný. 

Spotrebič nie je správne 

zapojený alebo je chybná 

zástrčka napájacieho kábla. 

Zapojte spotrebič k elektircké sieti a 

skontrolujte napájací kábel. 

Spotrebič nevysáva. Filter je zanesený nečistotou. Vyčistite filter. 

Je upchaté sania spotrebiča. Odstráňte nečistotu zo sacieho otvoru. 

Zásobník na nečistoty je 

zaplnený. 

Vysypte zásobník na nečistoty. 

 

TECHNICKÁ PODPORA 
Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA PowerStar GT400?  

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu 

SPOTREBNÝ MATERIÁL 
Spotrebný materiál a náhradné diely pre TESLA PowerStar GT400 môžete zakúpiť na  

www.tesla-electronics.eu 

 

ZÁRUČNÁ OPRAVA 
Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili. 
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SLEDUJTE NÁS NA INTERNETE 

 
 

 
 

   

     

 

Záruka sa NEVZŤAHUJE na: 

 použitie prístroja na iné účely 

 bežné opotrebovanie 

 nedodržanie nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom 

manuáli 

 elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobenom nevhodným použitím 

 škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätiu, atď. 

 škodu spôsobenú neoprávnenou opravou 

 nečitateľné sériové číslu prístroje 

 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými 

požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ 

zariadenia. 

 

 

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie. 

 

 

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená 

to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa 

prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických 

výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky 

nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu 

pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské 

zdravie. 

 

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského 

manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu. 

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.  
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