
PARNI ČISTILNIK STEAM SHARK
Navodila za uporabo in vzdrževanje

SESALNIKI | LIKALNIKI | ČISTILNA TEHNIKA



Varnostna opozorila
Pred prvo uporabo skrbno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo
uporabo. 

f Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.

f Aparat lahko uporabljate le v namene opisane v navodilih za uporabo, 
vsaka druga uporaba je lahko nevarna.

f Aparata ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine.

f Priključnega kabla ne uporabljajte za dvigovanje aparata. Pri izklopu iz 
električnega omrežja ne vlecite za kabel. Aparata ne prijemajte z 
mokrimi rokami. Med uporabo ne smete biti bosi. 

f Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi predmeti. 
Priključnega kabla ne vlecite preko ostrih robov ali predmetov. Po 
uporabi počakajte, da se  aparat popolnoma ohladi, šele nato ga 
pospravite. Isto naredite tudi pred polnjenjem rezervoarja.

f Priključnega kabla ne navijajte okrog aparata.

f Pri uporabi električnih podaljškov se prepričajte, da so brezhibni in 
dovolj močni, sicer se bo kabel pregreval.

f V isto vtičnico ne priklapljajte še drugih aparatov.

f Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja:

– pred polnjenjem uparjalnega kotlička z vodo in pred izlivanjem ostale 
vode iz rezervoarja,  

– pred čiščenjem aparata,

– po uporabi.

f Zamašek rezervoarja vedno previdno delno odvijte in pustite, da izstopi-
jo morebitni ostanki pare, šele nato zamašek previdno odvijte v celoti.

f Ne uporabljajte poškodovanega aparata, aparata s poškodovanimi 
priključki ali aparata, ki ne deluje brezhibno.

f Morebitne okvare naj odpravi za to pooblaščeni serviser. Napake pri 
popravilih so za uporabnika lahko nevarne.
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f Aparata ne smejo uporabljati otroci in neprištevne osebe brez nadzora. 
Bodite pozorni, če so med uporabo otroci v bližini.

f Izhodna para je vroča in zato nevarna. Pare ne usmerjajte v ljudi, živali 
ali rastline. Nekateri deli aparata se med uporabo segrejejo, možne so
opekline, zato bodite previdni.

f Aparat uporabljajte v dovolj osvetljenih prostorih.

f Aparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih snovi.

f V vodo NE dodajate čistil ali drugih dodatkov. Uporabljajte vodo izpod 
pipe. V primeru, da je vsebnost apnenca v vodi zelo visoka, vam pri-
poročamo uporabo destilirane ali demineralizirane vode.

f Po uporabi aparat shranite na varno in suho mesto.

f Poškodovano priključno vrvico mora zamenjati proizvajalec, njegov 
serviser ali podobno usposobljena oseba, da se s tem uporabnik izogne 
nevarnosti.

f Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za nepravil-
no ravnanje v neskladju z danimi navodili, nestrokovne posege v aparat 
ali nepravilno vzdrževanje aparata.
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Opis aparata
q stikalo za izpust pare

w kontrolna luč (je prižgana, ko je aparat vklopljen v električno omrežje)

e zamašek z varnostnim ventilom

r ročaj

t gibljiva cev

y sestavljivi trdi cevi (2 kosa)

u krtača za tla

i ščetka za čiščenje na manjših površinah, še posebej za trdovratne 
madeže (čiščenje kuhinjske pečice…)

o nastavek za čiščenje steklenih in drugih gladkih navpičnih površin

a usmerjevalec pare (za čiščenje radiatorjev, sanitarne keramike, zuna-
njih avtomobilskih delov, umetnih rastlin ipd.)

s jermen za prenašanje

d adapter za krtačo (u)

f lij
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Tehnični podatki
priključna
napetost 220V/60Hz

moč uparjalnega
kotlička 1450W

prostornina
rezervoarja vode 900ml

maks. temp.
pare na izhodu 105 - 115°C

temperatura pare
(25cm od aparata) ~40°C

rezervoar nerjaveče jeklo,
varjen

s
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Polnjenje aparata
f Pred polnjenjem aparata se prepričajte, da ni vklopljen v električno 

omrežje.

f Zamašek odvijte (v nasprotni smeri urinih kazalcev).

f Rezervoar napolnite v pomočjo priloženega lija. V rezervoar lahko nalijete 
0,9 litra vode. Pazite, da se voda ne razlije čez rob. Ponovno privijte za-
mašek (v smeri urinih kazalcev). Ni potrebno uporabiti sile! Pri uporabi 
mrzle vode je potrebno 3-5 minut časa, da se voda segreje. Čas gretja 
skrajšate z uporabo tople vode.

f Aparat priklopite v električno omrežje. Vtičnica mora biti ozemljena. 
Kontrolna lučka w se prižge.

f Počakajte 3-5 minut, da voda doseže delovno temperaturo.

f Na gibljivo cev t dodajte priključek glede na namen uporabe.

f Na začetku bo iz aparata izhajala voda. Zaradi mrzle cevi po kateri potu-
je se namreč para ponovno utekočini. Ko se gibljiva cev ogreje, iz aparat 
izhaja samo še para. Priporočamo vam, da cev usmerite najprej v kakšno 
posodo, da vanjo prestrežete vodo.

f Ko zmanjka vode v rezervoarju, para preneha izhajati iz aparata.

f Pred ponovnim polnjenjem rezervoarja aparat najprej izklopite iz elektri-
čnega omrežja. Stisnite za  stikalo q, da se preostali pritisk in morebitni 
ostanki pare in tople vode v aparatu sprostijo. Počakajte približno
5 minut, da se aparat ohladi. Nato previdno delno odvijte zamašek, da 
morebitni ostanki pare izstopijo iz rezervoarja (sliši se piskanje pare). 
Pred polnjenjem počakajte, da se aparat ohladi. Nato previdno napolnite 
rezervoar. Pazite! Ker je aparat še vedno vroč, se lahko zgodi, da voda 
brizgne iz rezervoarja. 

f Ponovno privijte zamašek in ponovite zgoraj opisani postopek.
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Priprava aparata
f Na konec ročaja in gibljive cevi pritrdite trdi cevi, tako da se rdeči gumbi 

zaskočijo v za to predvideni odprtini na trdih ceveh. Pri sestavljanju ali 
razstavljanju je potrebno rdeče gumbe potisniti navzdol.

f Na konec trdih cevi pritrdite adapter d in krtačo u. Krtačo vstavite na 
adapter tako, da so ščetine obrnjene navzgor in šele nato jo zavrtite 
okrog lastne osi navzdol (180°).

f Na krtačo lahko pritrdite krpo dimenzije 25 cm x 50 cm. Krpo zložite na 
način, ki ga  prikazujejo skice in jo zataknite pod zaponki na zgornjem 
delu krtače.

f Krpa ne sme biti ovita okrog krtače. 

f Krpa mora biti iz 100% bombaža (gobasta). Če je krpa tanjša, priporo-
čamo uporabo dveh krp, sicer lahko poškodujete ščetine na ščetki. 

f Krpa vpije odvečno vlago in odstranjuje umazanijo.

f Po uporabi krpo operite s praškom.

f Če pri pranju uporabite tudi mehčala ali druge dišeče dodatke, se po 
prostoru  pri naslednji uporabi širi prijeten vonj.

Pri čiščenju upoštevajte sledeča navodila :
f Navpične površine čistite od zgoraj navzdol.

f Ščetke za tla u ne vlecite naprej in nazaj gi, saj se umazanija na ta 
način samo razmaže. Ščetko vedno vlecite samo proti sebi gg.

f Najprej očistite težje dostopne kotičke in vogale.

f Umazanijo takoj obrišite s suho krpo, saj se sicer ponovno sprime na 
površino.
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Priključke i, o in a uporabljajte tako, da jih pritrdite neposredno na ročaj r.

Nastavek za čiščenje steklenih površin o uporabljajte tako, da po steklu naj-
prej nabrizgate čistilo in z mehkejšo (debelejšo) gumico zdrgnete površino, ki
jo umivate. Nato s tanjšo gumico odstranite odvečno vodo in umazanijo. Pri
čiščenju višje ležečih površin lahko nastavek o pritrdite tudi na konec trdih
cevi. Na podoben način očistite tudi druge gladke navpične površine.

Ščetko i pritrdite na konec nastavka a. Pri višje ležečih površinah lahko na
gibljivo cev najprej pritrdite trdi cevi, nato pa še nastavek a in i.

Pri čiščenju stekla pazite, da vam zaradi velikih temperaturnih razlik (mrzlo
steklo - vroča para), ne poči steklo na oknu.

Nasveti pri uporabi aparata
Čiščenje tal, večjih površin (parket, marmor, razne umetne mase ipd…):

Na krtačo u pritrdite krpo in jo uporabljajte, kot da bi pometali. Ko je krpa
umazana, jo obrnite ali zamenjajte s čisto. Po zelo umazanih površinah kr-
tačo pomikajte počasneje. Na lesenih površinah krtače na zadržujte predol-
go na istem mestu. Z uporabo krpe ne boste poškodovali leska površine.

Čiščenje povoskanih površin:

Na krtačo u pritrdite krpo. Krtače ne zadržujte predolgo na istem mestu. S
takšnim načinom uporabe boste odstranili umazanijo, voska pa ne. Prav
tako vam priporočamo, da pri čiščenju umetnih mas ne zadržujete ščetke na
istem mestu predolgo. Zaradi toplote se tla lahko ukrivijo.
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Čiščenje keramike:

Keramiko čistite tako, da s ščetko i očistite fuge. Predhodno pripravite trdi
cevi in krtačo u, na katero ste pritrdili krpo. Nato s krtačo u in krpo očistite
celotno površino, kot je zgoraj opisano. Pri zelo umazani keramiki s krtačo u
najprej zdrgnite tla. Keramiko na stenah očistite na podoben način, le da
krtačo u z adapterjem pritrdite neposredno na ročaj. Madeži mila in kamna
v kopalnicah so lahko trdovratni. Madeže predhodno zmehčajte s kisom,
limono ali gazirano vodo. Nedostopne kotičke izpihajte s pomočjo usmerje-
valca pare a. Trdovratne madeže zdrgnite s pomočjo ščetke i.

Čiščenje madežev na preprogah, tapisonih, oblazinjenem pohištvu, ipd.:

Madeže odstranite s pomočjo usmerjevalca pare a, na nastavek lahko do-
date še ščetko i (Pazite, da se blago ne pomucka!). S čistilnikom pihajte pa-
ro na madež in s čisto krpo sproti odstranjujte umazane delce, ki so s pomoč-
jo pare odstopili. Postopek ponavljajte toliko časa, dokler madeža ne odstra-
nite. Trdovratne madeže najprej premažite s čistilom za odstranjevanje
madežev. Predhodno preverite obstojnost barve na manj vidnem mestu.
Bodite posebno pozorni pri rdeči in modri barvi. Z mokro krpo rahlo
podrgnite na manj vidnem mestu. Če so na krpi ostanki barve, ne smete či-
stiti s paro, potrebno bo kemično čiščenje. Navpične oblazinjene površine in
manjše površine očistite tako, da krtačo u z adapterjem d in krpo pritrdite
neposredno na ročaj. Krtače ne zadržujte predolgo na istem mestu, da ne bo
blago preveč mokro. Površino čistite s krožnimi gibi, z navpičnimi ali vodo-
ravnimi gibi, tako da para doseže vlakna z vseh strani. Čiščenje zaključite
tako, da nastavek vlečete samo v eno stran in s tem dosežete enotni videz.

Usnja ne drgnite s krtačo u ali i, vedno pritrdite krpo na krtačo u. S pomoč-
jo pare lahko zravnate tudi gube na oblekah. Na blago pihajte paro z razda-
lje 10 cm. Madeže nikotina, katrana in voska lahko "odpihnete" s pomočjo
usmerjevalca pare a. Svetujemo vam, da umazanijo, ki jo izpihate, sproti
pobrišete s čisto krpo. 

Pri čiščenju gospodinjskih aparatov kot so pečica, mikrovalovna pečica,
hladilnik…, aparat, ki ga boste čistili, najprej izklopite iz električnega
omrežja.
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Po uporabi
f Priključke aparata očistite tako, da jih z aparatom izpihate. Ščetko i

lahko pomivate v pomivalnem stroju.

f Priporočamo vam, da rezervoar izpraznite (ni nujno potrebno).

f Na vsakih 10 -15 polnih rezervoarjev, je potrebno rezervoar očistiti tako, 
da ga delno napolnete z vodo in ga pretresete. Nato rezervoar izpraznete.

f V primeru, da je vsebnost apnenca v vodi visoka, vam priporočamo, da 
aparat na vsakih 10-15 rezervoarjev očistite tako, da v rezervoar nalijete 
kis in vodo v razmerju: 1 enoto kisa in 4 enote vode. Rezervoarja ne 
zaprite z zamaškom. Aparat pustite napolnjen čez noč (približno 8 ur). 

f Tako napolnjenega aparata ne uporabljajte za čiščenje!

f Po osmih urah aparat izpraznite. Rezervoar večkrat splaknite s čisto vodo.

Z uporabo priloženega jermena si delo z aparatom olajšate. Omogoča vam
večjo svobodo gibanja. Jermen pripnite v za to predvideni odprtini na apara-
tu. Pri uporabi jermena bodite pozorni, da aparat ne spreminja lege (gor-dol)
preveč sunkovito, sicer se vam lahko zgodi, da bo iz gibljive cevi pritekla voda.
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f Opisani postopki pri čiščenju raznih površin so le okvirni.

f V primeru, da niste prepričani, kakšna bo reakcija materiala, ki ga čisti-
te s paro, vam čiščenje s SteamSharkom odsvetujemo.

f Kupec uporablja aparat na lastno odgovornost.




