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UPOZORNĚNÍ 
1. Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. 
2. ZDROJ NAPÁJENÍ 

• Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 230 V, 50 Hz. 
• Je-li hlavní spínač energie vypnutý, zařízení ještě není zcela odpojené od sítě, dokud 

nebude odpojen také napájecí kabel. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
1. Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku. 
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po 

pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu 
nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu. 



4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte a netřísněte šňůru, zástrčku nebo přístroj 
vodou či jinou kapalinou. 

5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, případně před nasazením, odnímáním 
částí či jeho čištěním. 

6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo v blízkosti horkého povrchu. 
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit vaše zranění či 

poškození přístroje. 
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob. 
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen. 
10. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může 

vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály. 
11. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. 
3. Pro vypnutí uvolněte spínač, pak vyjměte kabel ze zásuvky. 
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen. 
13. Nepoužívejte ve venkovních prostorech. 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 

dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 

nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí 

provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo 

dosah dětí mladších 8 let. 

 

 
DĚTI 

 pro bezpečnost dětí, nenechávejte v jejich dosahu žádné části balicího materiálu 
(plastové obaly, krabice, polystyren aj.) 

VÝSTRAHA: zabraňte malým dětem hrát si s obalovými fóliemi — riziko udušení! 

 děti by měly být pod neustálým dohledem, zařízení není hračka. 
 
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ SYMBOLY NA VÝROBKU: 
na zařízení naleznete symboly upozorňující na nebezpečí spojená s nesprávným používáním: 
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ UNIKAJÍCÍ PÁROU! 
VÝSTRAHA 

 před čištěním a uložením nechejte zařízení zcela vychladnout! jako dodatečnou ochranu 
zařízení doporučujeme použití přepěťové ochrany se stanoveným proudem ne více jak 
30mA ve vedení. V takovém případě kontaktujte autorizovaného pracovníka 
elektroservisu. 

 Nepoužívejte zařízení s externím časovačem nebo jiným samospínacím systémem 

 Nikdy nemiřte tryskou na jiné osoby, zvířata či elektrická zařízení 

 Po použití a při doplňování vody vždy odpojte zařízení ze sítě. 

 Nepřeplňujte! Nepřekračujte maximální objem 
nádobky, vyznačený ryskou! 

 Zařízení používejte pouze, je-li v nádobce voda 

 Zařízení nepoužívejte pro čištění 
elektrických zařízení či instalací 

 Do vody nepřidávejte žádné přísady ani 
čistidla — hrozí riziko zničení zařízení či vzniku 
jiného nebezpečného efektu. 

 
POPIS ZAŘÍZENÍ 
   1 rukojeť 

   2. kabel  
   3. zámek 



   4. On / off vypínač 
   5. Nádrž na vodu 
   6. průchodka 
   7 podlahový čistič 
   8 mop 
   9 kobercový nástavec 

10 adapter pro nástavce 
11 multi-účelový nástavec 
12 nástavec na čištění oděvů 
13 kartáč - dlouhý 
14 stěrka 
15 + 16 kartáče 

                                                                                                                           17 tryska 
 
 
 
 
Rozbalení zařízení 
• Vyjměte hlavní zařízení a příslušenství z krabice. 
• Také odstraňte všechny obalové materiály. 
• Zkontrolujte, zda rozsah dodávky odpovídá. 
Návod k použití 
Můžete použít parní mop ve verzi A nebo B. 
Verze: Stojanové použití 
• Pro verzi A můžete použít podlahový čistič, který má blokovací mechanismus a parní mop může 
volně stát. 
• K průchodce můžete připojit mop nebo příslušenství pro čištění koberců.  
• Délka teleskopické tyče se nastavuje pomocí zámku. Věnujte pozornost přiloženým symbolům. 
Verze B: Ruční použití 
• Stiskněte tlačítko na přístroji pro uvolnění teleskopické tyče. 
• Příslušenství 11-17 mohou být použity při ručním provozu. 
• Tyto díly lze namontovat na adaptér 10. 
• Nejprve nasaďte adaptér na pouzdro na zařízení. Adaptér lze umístit pouze v jedné poloze. 
• Nyní můžete vybrat a připojit příslušenství. 
• Víceúčelový nástavec 11 může být kombinován s částmi 12 nebo 13. 
Uvolnění příslušenství 
• Části 8, 9, 11 až 17 lze snadno oddělit. 
• Jiné díly, jako je podlahový čistič, jsou připevněny k základně tlačítkem. 
• Stiskněte tlačítko a vytáhněte části od sebe. 
NAPLNĚNÍ VODOU 
Poznámka: 
• max. kapacita naplnění je 300 ml 
• doporučení: používejte destilovanou vodu, zabráníte tím vápenatění. 
1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. 
2. Je-li přístroj ještě teplý, počkejte cca. 5 minut. Pak sejměte kryt. 
3. Víčko lze na nádrž našroubovat. Věnujte pozornost vyobrazeným symbolům. 
4. Naplňte vodu až po maximální značku. 
5. Zavřete nádrž. 
NAPÁJENÍ 
• před zapojením zařízení do sítě se ujistěte, že informace na štítku zařízení souhlasí s vaším místním 
nastavením sítě 
• zapojte napájecí kabel do řádně instalované zásuvky o napětí 230 V ~, 50 Hz 
Používání zařízení 
POZOR: 
• Přesvědčte se, že zařízení je také vhodné pro zvolený povrch! 
• Zkontrolujte čistící účinek nejprve na skryté ploše! 
• Nedržte parní trysku příliš dlouho a příliš blízko povrchu v jedné poloze. 
1. Stiskněte tlačítko. ʘ 
2. Parní mop je připraven k použití po cca. 30 sekundách. 
Plnění zásobníku na vodu během provozu 



Žádaná pára se nevytvoří, pokud je nádržka na vodu prázdná. Voda musí být doplněna takto: 
1. Stiskněte tlačítko. ʘ 
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! 
3. Naplňte vodu až po maximální značku. 
4. Znovu připojte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj a pokračujte v čištění.  
Ukončení provozu 
1. Stiskněte tlačítko. ʘ 
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! 
3. Nechte vychladnout úplně. 
4. Vyprázdněte nádržku na vodu. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
VAROVÁNÍ: 

 vždy před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel.  

 styk s vodou během čištění může zapříčinit zkrat či požár 
UPOZORNĚNÍ: 

 nepoužívejte kartáče a hrubé čističe 

 zařízení nečistěte dříve, dokud nebude kompletně vychladlé 

 zařízení čistěte pouze jemně navlhčenou látkou 

 žínku lze prát v pračce na 40 °C; nepoužívejte změkčovadla, nesušte v sušičce na prádlo 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Model DR 3539 
Napájení: 230 V ~, 50 Hz 
Spotřeba: 1500 W 
Ochranná třída: I 
Max. objem páry: 25 g/min 
Objem nádobky cca. 300 ml 
Čistá váha: 1.60 kg 
Zařízení neustále podléhá změnám z důvodu vývoje a zlepšování zařízení! 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme 
přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, 
pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého 
obchodníka nebo přímo na servisní organizaci 
firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji 
shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován 
v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. 

 
 
OBAL: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
VÝROBEK: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE)  
 
 
INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
(DOMÁCNOSTI) 
 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické 
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma. 



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty. 


