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Vážený zákazník, 

ďakujeme, že ste si vybral TESLA SteamPower FX30. 

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 prístroj 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 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 dezinfikoval oblasť použitia. To znamená, že parná hlava 

a čistiaci mop z mikrovlákna sa počas používania veľmi zahrievajú. 

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

otvorenou špičkou. 

 Veko Zásobníka na vodu môže byť počas používania horúce. 

 Nepoužívajte spotrebič, ak v Zásobníku na vodu nie je voda. 

 Do zásobníka na vodu nikdy nepridávajte prísady. 

 Do zásobníka na čistiaci prostriedok používajte iba bežné čističe podlahy. Nepoužívajte parfumy, 

odstraňovače škvŕn alebo látky obsahujúce alkohol. 

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

sa mohli počas používania zahriať. 

 Pred použitím sa uistite, že je uzáver Zásobníka na vodu je úplne zaskrutkovaný. 

 Nepoužívajte bez riadne nainštalovaného čistiaceho mopu z mikrovlákna. 

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

 Nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky. 
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 Neotvárajte a neopravujte prístroj, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým 

prúdom a strate záruky. 

 Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako 

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 Rukoväť 

2 Háčik pre upevnenie napájacieho kábla 

3 Tlačidlo pre zloženie/rozloženie parného mopu 

4 Tlačidlo pre uvoľnenie ručného čističa 

5 Rukoväť ručného čističe 

6 Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie 

7 Uzáver zásobníka na vodu 

8 Tlačidlá pre uvoľnenie zásobníka na vodu 

9 Regulátor množstvo vypúšťanej pary 

10 Ovládač pre vypúšťanie čistiaceho roztoku 

(ON - vypúšťanie /OFF - uzavretie) 

11 Uzáver zásobníka na čistiaci prostriedok 

12 Kobercový klzák 
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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. 

Zaistenie rukoväte v polohe/uvoľnenie rukoväte 

Ak chcete uzamknúť držadlo do zvislej polohy, jednoducho zdvihnite držadlo, kým nezapadne miesto. 

Pred použitím parného mopu skontrolujte držadlo. Ak chcete uvoľniť rukoväť a zložiť spotrebič pre 

skladovanie, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) na rukoväti a potom jemne sklopte rukoväť dolu. 

 

Pripevnite základňu k hlavnému telu, kým nezapadne miesto. Parné hlava môže byť odstránená z 

hlavného tela spotrebiča stlačením uvoľňovacieho tlačidla na zadnej strane hlavného tela spotrebiča. 

Potom jednoducho zatlačte mop z mikrovlákna na spodnú stranu základne.  

Pripojenie klzáku na koberce  

Pre ľahší pohyb parného mopu po koberci odporúčame pripevniť klzák na koberce. 

Po pripojení mopu z mikrovlákna položte biely plastový kobercový klzák na rovnú plochu podlahy, 

otvorenou stranou smerom nahor. Parný mop jednoducho zapadne na svoje miesto zatlačením do 

klzáku. Ak chcete klzák odobrať, opatrne uvoľnite zaisťovacie spony a kobercový klzák sa uvoľní. 

NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU 
1. spôsob naplnenia 

Otvorte uzáver zásobníka na vodu a naplňte ho s pomocou plastovej odmerky na vodu. Nasaďte uzáver 

a uzavrite ho otočením v smere hodinových ručičiek. 

2. spôsob naplnenia 

Vytiahnite Zásobník na vodu z hlavného tela, stlačením tlačidiel na strane (8). Otvorte viečko zásobníka 

a nalejte do neho vodu priamo z kohútika. Potom nasaďte uzáver a zatvorte ho otočením v smere 

hodinových ručičiek. Vložte zásobník späť do hlavného tela, kým nezapadne miesto. 

Do Zásobníka na vodu nepridávajte žiadne čistiace prostriedky, chemikálie alebo parfum. Aby ste 

výrazne znížili tvorbu vodného kameňa a predĺžili životnosť vášho parného mopu, odporúčame 

používať k upratovaniu destilovanú vodu. NIKDY neprepĺňajte kapacitu zásobníka na vodu.  

ČISTENIE PODLAHY 
Pripojte spotrebič k uzemnenej zásuvke. 

1. Po zapnutí spotrebiča sa pod zásobníkom na vodu (po stranách) rozsvieti červené svetlo, čo 

znamená predhrievanie. 

2. Predhriatie trvá približne 20 sekúnd. Akonáhle je parný mop pripravený na použitie, svetlo začne 

svietiť na modro a vypúšťa automaticky paru. Z tohto dôvodu je dôležité nenechávať ho bez dozoru 

počas procesu predhrievanie. 

3. Pri čistení povrchu znečisteného mastnotou, olejom atď. Je možné k horúcej pare pridať tiež 

čistiaci prostriedok. Otvorte Uzáver zásobníka na čistiaci roztok (11), nalejte do neho čistiaci 

roztok a potom zásobník opäť uzavrite. Stlačte tlačidlo pre vypúšťanie čistiaceho roztoku (10) do 

polohy ON - zapnuté.  
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4. Množstvo vypúšťanej pary je možné regulovať pomocou otočného ovládača (9). 

 

ČISTENIE RUČNÝM PARNÝM ČISTIČOM  
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (4) vyberiete z hlavného tela Ručné čistič.  

 

 

Vyberte si vhodný nástavec na čistenie (A), ktorý chcete 

použiť, nasaďte ho na adaptér (B) a otočte ním v smere 

hodinových ručičiek pre pevne uzamknutie oboch dielov. 

Adaptér (B) potom zasuňte do tela Ručného čističa. 

Odstránenie Adaptéra (B) vykonáte stlačením sivého tlačidla 

na zadnej strane Ručného čističa. 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Ujistěte se, že je parní mop odpojený od napájení a je zcela vychladlý. 

1. Vypustite zvyšnú vodu do umývadla. 

2. Čistiace nástavce možno umyť v teplej vode s malým množstvom mydla na riad, ak sú špinavé. 

3. Ak je to potrebné, vyperte mop z mikrovlákna v teplej mydlovej vode, maximálne na 30 - 40°C, 

bez bielidlá alebo aviváže. Nechajte ho prirodzene vysušiť, nepoužívajte sušičku na bielizeň. 

 

Ak váš parný mop začne produkovať paru pomalšie ako obvykle alebo prestane produkovať paru 

úplne, môže byť príčinou nahromadenie vodného kameňa. Odporúčame odstraňovať vodný kameň 

pravidelne približne raz za mesiac, v závislosti od tvrdosti vody a frekvencie použitia parného mopu. 

ROZTOK PRE ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA 

1. Pripravte si roztok: 1/3 bieleho octu a 2/3 vody z kohútika a nalejte ho do Zásobníka na vodu. 

2. Zaistite, uvoľnená para nesmerovala na podlahu alebo na okolité objekty a zapnite parný mop. 

Počkajte, až bude všetka voda spotrebovaná, tento postup môžete niekoľkokrát zopakovať, kým 

nebude prietok pary opäť dostatočný. 

3. Vypláchnite dôkladne Zásobník na vodu. 

4. Naplňte Zásobník na vodu čistou vodou a opakujte vypúšťanie pary tak, aby sa z parného mopu 

úplne vypláchol všetok zvyškový čistiaci roztok. 

 

UPOZORNENIE 

Počas procesu odstraňovania vodného kameňa nenechávajte parný mop bez dozoru. Po každom 

odstránenie vodného kameňa vykonajte skúšobný čistenia na vhodné izolované ploche, aby ste sa 

ubezpečili, že v parnom mopu nezostali žiadne nežiaduce zvyšky. 

Spotrebič neobsahuje žiadne opraviteľné vnútornej súčasti. Neskúšajte ho opraviť sami. Údržba alebo 

oprava, ktorá vyžaduje demontáž alebo akékoľvek iné kroky, ako sú uvedené v tomto užívateľskom 

manuáli musia byť vykonané alebo schválené servisným oddelením TESLA. 
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SKLADOVANIE 
Po použití vypnite napájanie parného mopu a odpojte napájací kábel. Vytiahnite Zásobník na vodu, 

vylejte zvyškovú vodu a utrite parný mop dosucha. Parný mop skladujte na suchom a čistom mieste. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém Príčina 

Znížené množstvo pary alebo 

žiadna para. 

Zásobník na vodu je prázdny alebo je zle nasadený do tela 

spotrebiča 

Parná tryska môže byť upchatá alebo je zanesená vodným 

kameňom. 

Spotrebič nie je napájaný. 

Regulátor množstvo vypúšťanej pary je v polohe MIN. 

 

TECHNICKÁ PODPORA 
Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA SteamPower FX30?  

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu 

SPOTREBNÝ MATERIÁL 
Spotrebný materiál pre TESLA SteamPower FX30 môžete zakúpiť na www.tesla-electronics.eu 

 

ZÁRUČNÁ OPRAVA 
Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili. 

 

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 
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VYHLÁSENIE O ZHODE 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, 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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