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Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral TESLA SteamPower FX30.  

 

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 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. 

 Víko Zásobníku na vodu může být během používání horké. 

 Nepoužívejte spotřebič, pokud v Zásobníku na vodu není voda. 

 Do zásobníku na vodu nikdy nepřidávejte přísady. 

 Do zásobníku na čistící prostředek používejte pouze běžné čističe podlahy. Nepoužívejte parfémy, 

odstraňovače skvrn nebo látky obsahující alkohol. 

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

se mohly během používání zahřát. 

 Před použitím se ujistěte, že je uzávěr Zásobníku na vodu je zcela zašroubován. 

 Nepoužívejte bez řádně nainstalovaného čisticího mopu z mikrovlákna. 

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

 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 Rukojeť 

2 Háček pro upevnění napájecího kabelu 

3 Tlačítko pro složení/rozložení parního mopu 
4 Tlačítko pro uvolnění ručního čističe 
5 Rukojeť ručního čističe 
6 Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 

7 Uzávěr zásobníku na vodu 

8 Tlačítka pro uvolnění zásobníku na vodu 

9 Regulátor množství vypouštěné páry 
10 Ovladač pro vypouštění čistícího roztoku 

(ON - vypouštění/OFF - uzavření) 
11 Uzávěr zásobníku na čisticí prostředek 
12 Kobercový kluzák 
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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. 

Zajištění rukojeti v poloze/uvolnění rukojeti 

Chcete-li uzamknout držadlo do svislé polohy, jednoduše zvedněte držadlo, dokud nezaklapne místo. 

Před použitím parního mopu zkontrolujte držadlo. Chcete-li uvolnit rukojeť a složit spotřebič pro 

skladování, stiskněte uvolňovací tlačítko (3) na rukojeti a poté jemně sklopte rukojeť dolů. 

 

Připevněte základnu k hlavnímu tělu, dokud nezaklapne místo. Parní hlava může být odstraněna 

z hlavního těla spotřebiče stisknutím uvolňovacího tlačítka na zadní straně hlavního těla spotřebiče. 

Poté jednoduše zatlačte mop z mikrovlákna na spodní stranu základny.  

Připojení kluzáku na koberce  

Pro snadnější pohyb parního mopu po koberci doporučujeme připevnit kluzák na koberce.  

Po připojení mopu z mikrovlákna položte bílý plastový kobercový kluzák na rovnou plochu podlahy, 

otevřenou stranou směrem nahoru. Parní mop jednoduše zapadne na své místo zatlačením do 

kluzáku. Chcete-li kluzák odebrat, opatrně uvolněte zajišťovací spony a kobercový kluzák se uvolní. 

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU 
1. způsob naplnění 

Otevřete uzávěr zásobníku na vodu a naplňte jej s pomocí plastové odměrky na vodu. Nasaďte uzávěr 

a uzavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček. 

2. způsob naplnění 

Vyjměte Zásobník na vodu z hlavního těla, stisknutím tlačítek na straně (8). Otevřete víčko zásobníku a 

nalejte do něj vodu přímo z kohoutku. Poté nasaďte uzávěr a zavřete jej otočením ve směru 

hodinových ručiček. Vložte zásobník zpátky do hlavního těla, dokud nezaklapne místo. 

Do Zásobníku na vodu nepřidávejte žádné čisticí prostředky, chemikálie nebo parfém. Abyste výrazně 

snížili tvorbu vodního kamene a prodloužili životnost vašeho parního mopu, doporučujeme používat 

k úklidu destilovanou vodu. NIKDY nepřeplňujte kapacitu zásobníku na vodu.  

ČIŠTĚNÍ PODLAHY 
Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce. 

1. Po zapnutí spotřebiče se pod zásobníkem na vodu (po stranách) rozsvítí červené světlo, což 

znamená předehřívání.  

2. Předehřátí trvá přibližně 20 sekund. Jakmile je parní mop připraven k použití, světlo začne svítit 

modře a vypouští automaticky páru. Z tohoto důvodu je důležité nenechávat jej bez dozoru 

během procesu předehřívání. 

3. Při čištění povrchu znečištěného mastnotou, olejem atd. je možné k horké páře přidat také čistící 

prostředek. Otevřete Uzávěr zásobníku na čisticí roztok (11), nalejte do něj čistící roztok a poté 

zásobník opět uzavřete. Stiskněte tlačítko pro vypouštění čistícího roztoku (10) do polohy ON - 

zapnuto.  

4. Množství vypouštěné páry lze regulovat pomocí otočného ovladače (9). 
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ČIŠTĚNÍ RUČNÍM PARNÍM ČISTIČEM  
Stisknutím uvolňovacího tlačítka (4) vyjmete z hlavního těla Ruční čistič.  

 

 

Vyberte si vhodný nástavec na čistění (A), který chcete 

použít, nasaďte jej na adaptér (B) a otočte jím ve směru 

hodinových ručiček pro pevně uzamknutí obou dílů. Adaptér 

(B) poté zasuňte do těla Ručního čističe.  

Odebrání Adaptéru (B) provedete stisknutím šedého tlačítka 

na zadní straně Ručního čističe. 

 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

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

1. Vypusťte zbývající vodu do umyvadla. 

2. Čisticí nástavce lze umýt v teplé vodě s malým množstvím mýdla na nádobí, pokud jsou špinavé. 

3. Pokud je to nutné, vyperte mop z mikrovlákna v teplé mýdlové vodě, maximálně na 30 - 40°C, 

bez bělidla nebo aviváže. Nechte jej přirozeně vysušit, nepoužívejte sušičku na prádlo. 

 

Pokud váš parní mop začne produkovat páru pomaleji než obvykle nebo přestane produkovat páru 

úplně, může být příčinou nahromadění vodního kamene. Doporučujeme odstraňovat vodní kámen 

pravidelně přibližně jednou za měsíc, v závislosti na tvrdosti vody a četnosti použití parního mopu. 

ROZTOK PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE 

1. Připravte si roztok: 1/3 bílého octa a 2/3 vody z kohoutku a nalejte jej do Zásobníku na vodu. 

2. Zajistěte, uvolněná pára nesměřovala na podlahu nebo na okolní objekty a zapněte parní mop. 

Počkejte, až bude všechna voda spotřebována, tento postup můžete několikrát zopakovat, dokud 

nebude průtok páry opět dostatečný. 

3. Vypláchněte důkladně Zásobník na vodu. 

4. Naplňte Zásobník na vodu čistou vodou a opakujte vypouštění páry tak, aby se z parního mopu 

úplně vypláchl veškerý zbytkový čisticí roztok. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Během procesu odstraňování vodního kamene nenechávejte parní mop bez dozoru. Po každém 

odstranění vodního kamene proveďte zkušební čištění na vhodné izolované ploše, abyste se ubezpečili, 

že v parním mopu nezůstaly žádné nežádoucí zbytky. 

Tento spotřebič neobsahuje žádné opravitelné vnitřní součásti. Nezkoušejte jej opravit sami. Údržba 

nebo oprava, která vyžaduje demontáž nebo jakékoli jiné kroky, než které jsou uvedeny v tomto 

uživatelském manuálu musí být provedeny nebo schváleny servisním oddělením TESLA. 
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SKLADOVÁNÍ 
Po použití vypněte napájení parního mopu a odpojte napájecí kabel. Vyjměte Zásobník na vodu, vylejte 

zbytkovou vodu a otřete parní mop dosucha. Parní mop 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 

Parní tryska může být ucpaná nebo je zanesená vodním 

kamenem. 

Spotřebič není napájen. 

Regulátor množství vypouštěné páry je v poloze MIN. 

 

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU 

 
 

 
 

   

     

 

TECHNICKÁ PODPORA 
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA SteamPower FX30?  

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 
Spotřební materiál pro TESLA SteamPower FX30 můžete zakoupit na www.tesla-electronics.eu. 

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