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Příslušenství 
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Uzavírací klapka,
připojení se zajištěním

proti použití dětmi 

Spínač ohřevu 

Rukojeť

Ukazatel funkcí 

Patentovaný
uzávěr nádrže

Prostor
pro uložení kabelu

Hlavní vypínač

Tlačítko prostoru
uložení kabelu

Zařízení 



Patentované trubice (dvojitá izolace
s větracími drá�kami - proto
nedochází k téměř �ádnému zahřátí)
spojte a zaji�ťovací krou�ek otočte
směrem doleva, trubice spojte.
Zaji�ťovací krou�ek přesuňte
z polohy        do polohy      .

Hubice, kartáče nebo stěrky
(zaji�ťovací krou�ek otočte doleva)
nasaďte na trubici a zaji�ťovací
krou�ek přesuňte z polohy
do polohy      .

Rukojeť hadice (zaji�ťovací krou�ek
otočte doleva) spojte s trubicí
a zaji�ťovací krou�ek přesuňte
z polohy        do polohy      . 
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Otevřete uzavírací kryt.

Patentované otvory pro připojení
hadice jsou uzavřeny a zaji�těny
proti přístupu dětí.  

Koncovku hadice zasuňte do otvoru
připojení. Pro zasunutí stiskněte
tlačítko na koncovce hadice. 

1. Sestavení zařízení 
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Od�roubujte patentovaný bezpečnostní
uzávěr (není mo�no jej otevřít, kdy�
je zařízení pod tlakem). 

Dávkovací láhev naplňte vodou (nikoliv
chemickými látkami). Láhev zasuňte
do hrdla a obsah vytlačte. Nádr�ka pojme
objem tří lahví.

Bezpečnostní uzávěr na�roubujte zpět
a příli� jej neutahujte. Otevřete prostor
pro ulo�ení kabelu. 

Kabel vytáhněte za smyčku a celý
jej odmotejte. 

2. Uvedení do provozu 

Zástrčku vyjměte z navijáku kabelu. 

Kabel vyveďte ze strany výřezem
pro kabel. 

Prostor pro ulo�ení kabelu uzavřete.



Zástrčku zasuňte do zásuvky. 
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Aby se zařízení rychle nahřálo,
nastavte spínač ohřevu na 100 %. 

Kontrolky "100 %" a "Ohřev" (červená)
se rozsvítí.  

Počkejte, ne� se rozsvítí �lutá
a zelená kontrolka. Tyto kontrolky
signalizují, �e zařízení je připraveno
k pou�ívání.  Zapněte zařízení pomocí

hlavního vypínače. 

Patentované automatické vypínání:
z bezpečnostních důvodů se zařízení
při vertikálním ulo�ení vypne.
Hlavní vypínač pak i nadále svítí,
ukazatele funkce zhasnou.



Málo páry (1. stupeň): spínač  !  
stiskněte směrem dopředu. 

Středně páry (2. stupeň): spínač  !!
stiskněte směrem dopředu.  
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Pokud chcete, aby pára vycházela ven,
musí být bezpečnostní spínač
na spodní straně rukojeti v�dy
stisknutý.

3. Regulace páry 

Během práce se několikrát rozsvítí
kontrolka "Ohřev" (červená)
a "Tlak páry" (�lutá). To je normální
a udr�uje se tak konstantní tlak páry.  

Před zahájením práce nejprve v�dy
odpusťte páru (cca 15 sekund). K tomu
zapněte spínače ! a !! na rukojeti
směrem dopředu a současně stiskněte
bezpečnostní spínač na spodní straně
rukojeti. Pak počkejte, ne� se zařízení
opět nahřeje na provozní teplotu
(zelená kontrolka).

Maximum páry (3. stupeň): spínač  !
a !! stiskněte směrem dopředu. 
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Vytírání dla�dic v interiérech (2. stupeň).

Vytírání na sucho (bez páry). 

Pro odstranění odolněj�í nečistoty
povrch drhněte (3. stupeň).

1

2

3

Či�tění v exteriérech (3. stupeň) 
Zajistěte podlahovou hubici,
aby bylo mo�no provádět drhnutí. 
Hubici je mo�no pou�ít
ke kartáčování a 
z druhé strany ke smetávání
a stahování kalu�í nečistot.

Připevnění hadru:
Podlahovou hubici polo�te na hadr. 
Jednu svorku stiskněte dolů,
okraje hadru připněte. 
Toté� proveďte u druhé svorky.

V zadní části zůstane hadr
nepřipnutý.

1

2

3
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4.Či�tění dla�dicové podlahy 

1

2 3



Černá parní hubice (bě�né či�tění)
a �edá parní hubice s velkým otvorem
(intenzivní či�tění). 

1514

Rukojeť hadice (zaji�ťovací  krou�ek
otočte doleva) spojte s parní hubicí:
zaji�ťovací krou�ek otočte z polohy
do polohy      . 

5.Či�tění citlivých podlah

1

2

3
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Připevnění hadru: 
Hadr přelo�te na polovinu, podlahovou
hubici polo�te doprostřed.
Jednu svorku stiskněte dolů,
konec hadru připněte.
Toté� proveďte na druhé straně. 
Toté� proveďte na předních svorkách.  

1

2

3
4

Hubicí přejí�dějte po podlaze,
netlačte na ni. Pou�ívá se pro či�tění
kobercových krytin, korku, laminátu,
parket (1. stupeň) pro PVC (2. stupeň). 

6. Parní hubice

Oblasti pou�ití parních hubic
(stupeň 2-3): krby, okraje domácích
zařízení, koupelny, WC, cívky,
topná tělesa, myčky na nádobí,
rostliny, mří�ka chladicího zařízení,
v exteriérech.       
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Příslu�enství k parní hubici: 
1 čistič odpadu, 1 velký kulatý kartáč,
3 malé kartáče. 

 

1

2
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Odstraňování skvrn
(nikoliv u vlněných koberců!):

Parní hubici polo�te vodorovně
nad podlahu a nasměrujte na skvrnu. 
Skvrny nikdy nečistěte ze shora. 
Na skvrnu vypusťte krátký a silný
proud páry (2. stupeň).
Prsty si chraňte pomocí hadru!
Skvrna je nyní na hadru. 
V případě potřeby postup opakujte.

1

2
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V�echny kartáče a nástavec
s kruhovým gumovým dílem
se nasazují na parní hubici. 

Čistič odpadu se pou�ívá pro či�tění 
odpadů pomocí páry (3. stupeň).

Oblasti pou�ití pro či�tění pomocí 
tohoto příslu�enství (1-2 stupeň):
desky sporáku, plochy pro odkapání,
krby, umývadla.



7. Kartáč diamantového tvaru

2

1

Aby bylo při práci mo�no více přitlačit,
je mo�no kartáč zajistit. 

Stisknutím tlačítka je mo�no
otáčet kartáčem. 

1
2
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2

3

1

Oblasti pou�ití: v�echny hladké
plochy, jako jsou dla�dice, kuchyňské
skříně, pracovní plochy, stěny sprch,
rámy oken a interiéry automobilů.

Upevnění utěrky:
Křídlovou svorku stiskněte
a podsuňte pod ní konec utěrky.
Druhý konec utěrky podsuňte
zepředu, zajistěte svorkou. 
Toté� proveďte na druhé straně.  

1

2

3
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8. Stěrka na okna 

Stěrka na okna je vybavena kartáčem
a gumovou stěrkou.  

Ke stěrce na okna se napojuje koleno. 

Okno se čistí stranou kartáče, toté� platí
pro aplikaci páry (1. stupeň).

Pozor v zimě!

Pokud jse sklo zamrzlé,
nepou�ívejte horkou páru,

proto�e by mohlo popraskat.  

Stěrka se pou�ívá v�dy směrem
odshora dolů.
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Napařovací �ehlička je opatřena
na spodní straně nepřilnavou
vrstvou Silver Stone a pracuje
s velmi suchou párou.  

Koncovku hadice �ehličky zasuňte
do otvoru pro připojení. Pro zasunutí
stiskněte tlačítko na koncovce hadice.

9. �ehlička

�ehličku postavte na odkládací destičku,
a to na stranu s výstupky.

Termostat nastavte na po�adovanou
teplotu. 

Zařízení zapněte. 

Kontrolky "100 %" a "Ohřev"
se rozsvítí. 

Počkejte, ne� se rozsvítí zelená
kontrolka, pak je zařízení připraveno
k provozu.
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Kontrolka na rukojeti se rozsvítí.
Po zhasnutí je �ehlička připravená
k provozu. 

�ehlička má tři stupně intenzity
výstupu páry. Normální mno�ství 
páry: stiskněte levý spínač.

Intenzivní mno�ství páry: 
stiskněte horní spínač. 

Velmi intenzivní mno�ství páry:
stiskněte pravý spínač a zároveň
horní spínač.

Dokonce je mo�né �ehlit oděvy,
obleky atd. umístěné ve vertikální
poloze.

Pomocí �ehličky mů�ete �ehlit 
i několik vrstev tkanin najednou. 

Před ka�dým započetím práce nebo
po del�í přestávce nechte asi 15 vteřin
páru odpou�tět (2. stupeň).
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10. Doplňování vody 

Zcela vypusťte ve�kerou
zbytkovou páru. 

Nedostatek vody je signalizován
vizuálně (signální kontrolka)
a akusticky (signální tón). 

Spínač ohřevu nastavte
do polohy 0. 

Plnění proveďte způsobem, 
který je uveden na začátku tohoto 
návodu (pou�ijte teplou vodu). 

Pokud u� ze zařízení �ádná pára 
nevychází, zařízení vypněte. Zástrčku
vyjměte ze zásuvky. 

Patentovaný bezpečnostní uzávěr
je mo�no od�roubovat pouze tehdy,
kdy� uvnitř zařízení není �ádný tlak. 
Abyste jej uvolnili, uzávěr stiskněte. 
Uzávěr opatrně od�roubujte.
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Prostor pro ulo�ení kabelu otevřete
a zástrčku ulo�te do svého lů�ka. 

Krátce zatáhněte za kabel, přitom
podr�te tlačítko stlačené - kabel
se zasune do zařízení. 

29

Prostor pro ulo�ení kabelu uzavřete.

11. Odpojení zařízení 

Zařízení vypněte.  

Odpojte hadici. 

Zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
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12.Či�tění zařízení 

Odstranění vodního kamene
ze zařízení není nutné. Patentovaný
automatický systém odvápňování
nedovoluje, aby se povlak vodního
kamene usazoval na stěnách ohřívací
nádoby, jen se musí občas prostor topné
nádoby vyčistit od zbytků vodního
kamene. Uzávěr nadr�e pou�ijte jako
klíč a od�roubujte výpustní zátku
na spodní straně zařízení. Topnou
nádobu propláchněte vodou, a� bude
zcela čistá. 

Rovně� �ehličku a ostatní části
příslu�enství není třeba vodního
kamene zbavovat. 

Kartáče a parní hubice pro či�tění
dejte do myčky na nádobí.

Vapozon "Kit Visage" (zařízení
na vytváření parní lázně)  se připojuje
stejně jako hadice pro páru
nebo �ehlička. Při zasouvání stiskněte
tlačítko.

Zapněte zařízení pomocí hlavního
vypínače a spínače ohřevu.

Vapozon - napařovací zařízení
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Pro různé přísady do páry (éterické oleje
na vatovém pol�tářku, vonné sáčky apod.)
je mo�no pou�ít vyjímatelné víčko. 

Počkejte, a� se na zařízení rozsvítí zelená
a �lutá kontrolka. Tyto koncovky signalizují,
�e je zařízení připraveno k provozu.

Pak zapněte odpařovací hlavu.

Rovně� je velmi vhodný jako inhalátor
a pro péči o krásný vzhled.
Nasměrujte parní hadici na obličej,
(dbejte na dostatečnou vzdálenost)
a pou�ijte páru ke kosmetickému
o�etření poko�ky.

Rameno je mo�no nastavit díky
jeho upevnění do různých úhlů. 

Rovně� odpařovací hlavu
je mo�né nastavit do různého úhlu.

Vapozon je mo�no pou�ít v ka�dém
prostoru jako zvlhčovač vzduchu
a zařízení pro zlep�ení kvality
vzduchu. 
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· Pou�ívejte pouze čistou vodu z vodovodu bez saponátů. 

· Ekolux 8000 je konstruován v souladu s ochrannou třídou IPX 4,
 co� znamená ochranu proti úniku páry/vody.  

· Zařízení splňuje normy VDE/GS. 
· Při plnění vodou je třeba přístroj odpojit od sítě.

· Přístroj neponořujte do vody, tlakovou tryskou nemiřte na osoby nebo zvířata. 

· Elektrická zařízení nikdy nečistěte pomocí páry, proto�e pára u nich mů�e
 způsobit funkční závady.

· Proud páry nikdy nesměrujte na materiály, které nejsou odolné proti
 působení tepla (např. na dýhované dřevo, tapety apod.), vyjma případů,
 kdy chcete odstranit tapety, odmořit nábytek, odstranit vosk z parket
 nebo odstranit staré nátěry. 

· Páru nikdy nesměrujte na hedvábí, dralon, ko�e�inu, ků�i, useň z divočiny, 
 samet nebo velurové látky. Před aplikací na citlivé materiály se doporučuje
 provést pokus na skrytém místě plochy, kterou chcete vyčistit. 

· Při zapojení nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru a odstraňte jej 
 z dosahu dětí.  

· Nikdy netahejte za přívodní kabel, přístroj nikdy nesmí být tak daleko
 od zásuvky, aby byl kabel napnutý.

· �ehličku je mo�no pou�ívat pouze společně s dodávaným zařízením
 na odlo�ení. 

· V případě po�kození zařízení jej okam�itě vypněte a kontaktujte
 autorizovaný servis. Opravy smí provádět pouze odborníci. V�dy pou�ívejte
 originální příslu�enství a náhradní díly. 

· Doporučujeme přístroj pou�ívat pouze v takovém elektrickém okruhu,
 který je vybaven bezpečnostním jističem.

 

· Dodavatel nepřebírá �ádnou odpovědnost za �kody vzniklé osobám nebo
 na majetku v důsledku nesprávného pou�ití nebo neuzemněného zapojení. 

V�eobecné bezpečnostní pokyny Technické údaje 
Ekolux
Napětí: 230 V / 50 Hz

Tepelný výkon: 2000 W max.

Vyu�itelný objem
ohřívací nádoby: 2,4 l

Nejvy��í tlak v ohřívací nádobě: 3,6 barů

Materiál ohřívací nádoby: Nerez ocel Inox
Patentovaný systém automatického odstraňování
vodního kamene. Kryt plá�tě z hliníku odolného
proti po�krábání.
�ehlička:
Napětí: 230 V / 50 Hz

Příkon: 800 W

Nejvy��í teplota �ehlicí plochy: 180 C

Silver Stone

Záruka

Záruka na přístroj je 2 roky.
Tento přístroj není určen ke komerčnímu pou�ití.

Záruka se vztahuje na výrobky pou�ívané
 v domácnostech v souladu s návodem k pou�ití. 

o

Materiál spodní části �ehličky:

· Zařízení nesmí být vyhozeno do domovního odpadu. Zařízení odlo�te
 do zařízení, které se zabývá likvidací, nebo do nejbli��ího recyklačního
 zařízení.

· Symbol       na rukojeti upozorňuje na to, �e mů�e dojít k opaření
 horkou párou.
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