
Návod k obsluze parního generátoru  
 

Návod k instalaci 
 

- Tento přístroj nainstalujte spolehlivě a bezpečně. 
- Přívodní kabely je nutné uzemnit.  
- Hlavní motor pro páru nainstalujte vertikálně na zadní stranu kabiny, na podlahu nebo na vhodné 

místo za sprchovou kabinou. 
- Síťový zdroj nainstalujte na zadní stranu kabiny. 
- Anténu natáhněte směrem nahoru a připevněte. 
- Ovládací skříň připevněte na stěnu kabiny. 

 
 
Ovládací panel  

 
 
Funkce kontrolního panelu 
 

- Zapnutí systému: stiskněte vypínač (10), aktuální nastavení se zobrazí na displeji.  
- Nastavení času: stiskněte 1x tlačítko TEPLOTA / ČAS (7). Přístroj je v režimu nastavení délky parní 

koupele, na displeji se zobrazí délka parní koupele a světelný indikátor začne blikat. Zmáčkněte 
tlačítko TEPLOTA / ČAS ZVYŠOVÁNÍ (11) nebo  TEPLOTA / ČAS SNIŽENÍ (9), abyste dosáhli 
požadovaného času pro parní koupel (20 minut je nastaveno po zapnutí přístroje). 

- Nastavení teploty: stiskněte znovu tlačítko TEPLOTA / ČAS (7), indikátor pro teplotu začne blikat,  
nastavení poslední teploty je okamžitě ukázáno (40°C p řednastaveno od výrobce) Zmáčkněte 
tlačítko TEPLOTA / ČAS ZVYŠOVÁNÍ (11) nebo  TEPLOTA / ČAS SNIŽENÍ (9) pro požadovanou 
teplotu páry.  

Opakovaným stlačením tlačítek TEPLOTA/ČAS ZVÝŠENÍ (11) nebo SNÍŽENÍ (9), se teplota 
bude zvyšovat nebo snižovat po jedné hodnotě (1°C nebo 1 minuta). 8 sekund po zmá čknutí 
tlačítka TEPLOTA/ČAS (7) je nastavení dokončeno, teplota v kabině a nastavení času nebo 
frekvence rádia je ukázáno na LED displeji. 

- Pára: zmáčkněte tlačítko PÁRA (1), pára se zapne / vypne. 
- Čistící ventilátor: zmáčkněte tlačítko VENTILÁTOR (6), ventilátor se zapne / vypne. 
- Osvětlení: zmáčkněte tlačítko SVĚTLO (8), světlo se zapne / vypne. 
- Rádio: zmáčkněte tlačítko RÁDIO (12), rádio se zapne / vypne. 

o Zmáčknutím TUN+ nebo TUN- (2,3) si vyberete předchozí nebo další frekvenci kterou 
preferujete. Zmáčknutím TUN+ nebo TUN- (2,3) po dobu 2 sekund, rádio začne vyhledávat 
směrem nahoru a dolů současné frekvence a zastaví se s lepším signálem.  

o Zmáčkněte tlačítko HLASITOST (4,5) a nastavte požadovanou hlasitost.   
- Termoset / roztok přidávání: přidejte několik kapek termosetu / roztoku do šroubů matic v místě 

výstupu páry. 
- Vypnutí: zmáčkněte VYPÍNAČ (10), vypnou se všechny funkce, 10 sekund po ukončení začne 

odtékat voda z přístroje a 3 minuty po ukončení se vypne vypouštění vody. 
 
Pokud nebude p řístroj dlouhodob ě používán vypn ěte hlavní p řívod energie. 

 

 
 
 

 1. Pára 
 2. Frekvence / Program – snížení 
 3. Frekvence / Program – zvýšení 
 4. Zvýšení hlasitosti 
 5. Snížení hlasitosti 
 6. Ventilátor 
 7. Teplota / Čas 
 8. Světlo 
 9. Teplota / Čas snížení 
 10. Vypínač 
 11. Teplota / Čas zvýšení 
 12. Vypínač rádia 
 



 
Upozorn ění 
 

- Před uvedením do provozu je nutné zkontrolovat: přívod vody, potrubí pro přívod páry, síťový zdroj a  
elektrické vedení.  

- Přístroj nemůže být používán při přerušení dodávky vody.  
- Hlavní  motor pro páru a síťový zdroj by měl být nainstalován vertikálně jako je ukázáno pomocí 

šipky na jeho vnějším obalu.  
- Vnitřní průměr potrubí pro páru by měl být kolem 15mm. Nepřipevňujte ventil na výstup páry.  
- Nespojujte tento přístroj s ostatními elektrickými zařízeními, které nejsou doporučovány výrobcem a 

nedemontujte hermeticky uzavřené těsnění nebo lišty pro přívod energie ze síťového zdroje a 
nevytahujte výměnné jednotky. 

- Zajistěte, aby voda odtékala do odpadu. 
- Parogenerátor by měl být pravidelně čištěn od vodního kamene v té oblasti kde je tvrdá voda. Měl by 

být kontrolován a odvápněn obvykle  každé 3 měsíce. Zde jsou přípustné způsoby pro odvápnění:  
použijte kyselinu citrónovou asi 5-10 gramů zředěnou s vlažnou vodou asi 1,4 litru, odmontujte část 
potrubí pro páru od hlavního přívodu energie, kyselinu citrónovou dejte do hlavního motoru ze strany 
kde je výstup pro páru, pak opět spojte potrubí, nechejte působit 60 minut, nechejte rozehřát motor 
30 minut a pak jej zastavte a vypusťte vodu z přístroje ven.  

- Aby nedošlo k poškození přístroje, předcházejte zkratu způsobeným el. proudem. 
- Přístroj pro páru by měl být nainstalován kvalifikovanou a oprávněnou osobou.  

  
 

Funkce p řístroje 
 

- Automatické napuštění a vypuštění vody při zapnutí / vypnutí přístroje. 
- Rozsah času a teploty páry je 0-99 minut a 0-60°C. 
- Automatická kontrola teploty a ochrana proti přehřátí, vznícení, přetlaku a poškození el. proudem. 
- Digitálně laděné FM rádio. 
- Napětí: AC 220V (+10% ~ -20%) - 50 ~ 60Hz 
- Příkon parogenerátoru 3000W. 

 
 
 
 
 
Upozorn ění: 
K čišt ění povrchu doporu čujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak m ěkký had řík. 
V žádném p řípadě se nesmí používat čistící p řípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by 
mohly poškodit povrchovou úpravu. Na vady vzniklé n edodržením tohoto doporu čení se nevztahuje 
záruka. 


