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Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral TESLA PowerStar GT400. 

Před použitím zařízení si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a 

dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla. 

 před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití

 tento uživatelský návod si uschovejte

 dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení

nebo pro případ vašeho zranění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. 

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům: 

 Tento spotřebič je výhradně určen pro domácí použití; za nevhodné použití nebo za použití v

rozporu s návodem k použití nenese značka žádnou odpovědnost a nevztahuje se něj záruka.

 Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).

 Nesměřujte vypouštěnou páru na lidi, zvířata, elektrické spotřebiče nebo elektrické zásuvky.

 Neponořujte spotřebič do vody.

 Nenechávejte spotřebič bez dozoru.

 Nenechávejte spotřebič připojen k elektrické zásuvce, pokud se nepoužívá.

 Nikdy neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

 Napájecí kabel spotřebiče udržujte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.

 Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

 Nemanipulujte se spotřebičem mokrýma rukama.

 Nepoužívejte pro čistění bazénu.

 Nepoužívejte spotřebič v uzavřeném prostoru naplněném parou uvolněnou z olejových barev,

ředidlem na barvy, některými látkami chránícím proti molům, hořlavým prachem nebo jinými

výbušnými nebo toxickými výpary.

 Spotřebič vydává velmi horkou páru, aby dezinfikoval oblast použití. To znamená, že parní hlava a

čisticí mop z mikrovlákna se během používání velmi zahřívají.

 Při manipulaci se spotřebičem používejte vždy vhodnou obuv. Nenoste pantofle ani obuv s

otevřenou špičkou.

 Do vody nebo do zásobníku na čistící prostředek 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.

 Při používání tohoto spotřebiče byste měli být opatrní. NEDOTÝKEJTE se žádných částí, které by

se mohly během používání zahřát.

 Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.

 Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.

 Neotevírejte a neopravujte přístroj, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a

ztrátě záruky.
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 Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako

např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

Nepoužívejte na kůži, voskovaný leštěný nábytek nebo podlahy, syntetické tkaniny, 

samet nebo jiné jemné materiály citlivé na páru. Nepoužívejte na žádné neuzavřené 

tvrdé podlahové povrchy. Navíc na povrchech, které byly ošetřeny voskem nebo 

některými podlahami bez vosku, může být lesk odstraněn působení tepla a páry. 

Vždy se doporučuje vyzkoušet izolovanou oblast povrchu, který se má vyčistit před 

započetím úklidu. Doporučujeme také zkontrolovat návod na použití a péči výrobce 

podlahy. 

OBSAH BALENÍ 
Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si 

během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál. 

POPIS 

1 Ovladač pro vypouštění páry 

2 Držák HEPA filtru 

3 Rám HEPA filtru 

4 Nádoba na nečistoty 

5 Tělo spotřebiče 

6 Kobercový kluzák 

7 Rukojeť 

8 Tlačítka elektronického dotykového 

ovládání 

9 Háček pro upevnění napájecího kabelu 

10 Držadlo 

11 Držadlo hlavního rámu 

12 Napájecí kabel 

13 Zásobník na vodu 

14 Kryt otvoru vzduchu 

15 Vodní filtr 

16 Čistící hlava 

17 Mop z mikrovlákna 

18 Držák mopu z mikrovlákna 

19 Mop z mikrovlákna 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte spotřebič a příslušenství. Odstraňte všechny fólie, 

samolepky nebo papír. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.  

VAROVÁNÍ: Před provedením kterékoliv z následujících operací se ujistěte, že je spotřebič 

vypnutý, odpojený od elektrické sítě a obsahuje minimální nebo žádné množství vody. 
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SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE 

1. Vložte držadlo do hlavního těla spotřebiče až uslyšíte cvaknutí. Připevněte základnu k hlavnímu

tělu, dokud nezaklapne místo.

2. Otevřete nádobu na vodu a naplňte ji čistou vlažnou vodou po značku MAX, poté kryt uzavřete a

dotáhněte. Nepoužívejte žádné chemické přípravky a jiné tekutiny, jako např. odrezovače,

aromatické látky, alkohol, saponát apod. Vložte nádobu na vodu do těla spotřebiče tak, aby byla

zarovnána s přívodem vody; dokud „nezaklapne“ na místo.

Pro dokonalou dezinfekci vaší podlahy očistěte místo nejméně třikrát pomalým rovnoměrným 

pohybem, s pomocí horké páry. Nikdy nepoužívejte parní mop bez správně nasazeného mopu 

z mikrovlákna. 
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Ujistěte se, že těsnění ventilu je vždy na svém místě, jak je 

znázorněno na obrázku. 

3. Připevněte mop z mikrovlákna (19) do držáku (18) a ten zacvakněte do středu čistící hlavy (16).

4. Připojte napájecí kabel (12) do elektrické zásuvky.

5. Při čištění koberce nainstalujte kobercový kluzák (6), což vám usnadní jeho čištění.

POPIS FUNKCE 

Zapnutí/Vypnutí vysavače: stiskněte tlačítko „POWER“. Spotřebič může být používán současně 

s horkou párou nebo samostatně pouze jako vysavač. 
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Intenzita vypouštění páry: Nízká - tlačítko MIN (pro každodenní čištění, dřevěná podlaha apod.) nebo 

Vysoká - tlačítko MAX (pro odolné podlahy, na mastné povrchy, dlažba nebo kámen). Horká pára 

může být použita zároveň s vysáváním podlahy nebo samostatně pouze jako parní mop. 

Připravenost vypouštět páru: indikátor „STEAM READY“ během nahřívání bliká. Plně rozvícený 

indikátor signalizuje, že je možné vypouštět páru, stisknutím tlačítka Ovladač pro vypouštění páry (1). 

UPOZORNĚNÍ: Voda, která se objevuje na podlaze při používání funkce čištění horkou parou, je 

součástí normálního provozu spotřebiče. 

POZOR! 

Nedotýkejte se povrchu zobrazeného na obrázku, 

aby nedošlo k opaření. 

Pokud je hladina vody pod minimální úrovní hladiny nebo zcela bez vody, přestaňte používat funkci 

páry, abyste zabránili poškození spotřebiče. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

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

A: Stisknutím spínače uvolněte zásobník na nečistoty. 

B, C, D: Vyjměte zásobník na nečistoty a vyprázdněte jej do odpadkového koše. 
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Vyjměte zásobník na vodu a vylejte vodu do dřezu. Pravidelně kontrolujte vodní filtr (15). Utřete 

případný kondenzát nebo kapky vody. Pokud není vodní filtr včas vyměněn, může se v něm začít 

hromadit vápník, což způsobuje poškození zařízení nebo snižuje jeho výkon.  

Vyčistění přívodu vzduchu 

Pokud spotřebič nasaje větší předmět, může být někdy 

nutné vyčistit také přívod vzduchu.  

Po vyjmutí zásobníku na vodu a filtru z hlavního těla 

sejměte také krytku přívodu vzduchu (14), uchopte 

plastový díl do kleští a potáhněte jej ven.  

Vyčistěte přívod vzduchu.  

Spotřebič by měl být provozován pouze s nainstalovanou 

plastovou krytkou přívodu vzduchu. 

Vyčistění HEPA filtru 

Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na nečistoty a 

vytáhněte jej z těla spotřebiče. 

Držák HEPA filtru (2) a Rám HEPA filtru (3) je možné 

omýt v teplé mýdlové vodě a poté nechte je přirozeně 

zcela vyschout. 

Filtr HEPA by se měl čistit nejméně jednou měsíčně. 

Pokud je na filtru patrná akumulace nečistot, měl by být 

okamžitě očištěn. Před dalším použitím filtr zcela 

vysušte. Spotřebič musí být provozován pouze se 

nainstalovaným HEPA filtrem, aby nedošlo k jeho 

poškození.  
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Výměna a čistění mopů z mikrovlákna 

1. Vypusťte zbývající vodu do umyvadla.

2. Čisticí nástavec lze umýt v teplé vodě s malým

množstvím mýdla na nádobí, pokud jsou špinavé.

3. Pokud je to nutné, vyperte oba dva mopy z

mikrovlákna v teplé mýdlové vodě, maximálně

30 - 40°C, bez bělidla nebo aviváže. Nechte je

přirozeně vysušit, nepoužívejte sušičku prádla.

SKLADOVÁNÍ 
Po použití vypněte napájení spotřebiče a odpojte napájecí kabel. Vyjměte Zásobník na vodu a vylejte 

zbytkovou vodu. Spotřebič skladujte na suchém a čistém místě. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Příčina Řešení

Snížené množství páry 

nebo žádná pára.

Zásobník na vodu je prázdný 

nebo je špatně nasazený do 

těla spotřebiče 

Zkontrolujte, že je v zásobníku na 

vodu dostatečné množství vody.  

Nestlačili jste ovladač pro 

vypouštění páry. 

Stiskněte ovladač pro vypouštění páry 

(1)

Nezvolili jste intenzitu 

vypouštění páry. 

Zvolte intenzitu vypouštění páry.

Nesvítí indikátor 

připravenosti vypouštět 

páru. 

Zkontrolujte, že je spotřebič připojený 

k elektrické síti a počkejte, dokud se 

indikátor nerozsvítí.

Spotřebič není 

napájen.

Spotřebič není správně 

zapojen nebo je vadná 

zástrčka napájecího kabelu.

Zapojte spotřebič k elektircké síti a 

zkontrolujte napájecí kabel.

Spotřebič nevysává. Filtr je zanesený nečistotou. Vyčistěte filtr. 

Je ucpané sání spotřebiče. Odeberte nečistotu ze sacího otvoru. 

Zásobník na nečistoty je 

zaplněný. 

Vysypejte zásobník na nečistoty. 

TECHNICKÁ PODPORA 
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA PowerStar GT400? 

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 
Spotřební materiál a náhradní díly pro TESLA PowerStar GT400 můžete zakoupit na 

www.tesla-electronics.eu 

ZÁRUČNÍ OPRAVA  
Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili. 

www.robotworld.cz

http://www.tesla-electronics.eu/
http://www.tesla-electronics.eu/


SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU 

Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 použití zařízení k jiným účelům

 běžné opotřebení

 nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu

 elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím

 škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.

 škodě způsobené neoprávněnou opravou

 nečitelném sériovém číslu zařízení

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky 

a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení. 

Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie. 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, 

že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o 

místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. 

Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném 

domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním 

negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského 

manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu. 

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny. 
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