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1. Návod k obsluze

1. Návod k obsluhe

1.1. Komponenty systému na generování páry

1.1. Komponenty systému na generovanie pary

1. Ovládací panel
2. Teplotní èidlo
3. Vedení páry
4. Parní tryska
5. Pøívod vody
6. Uzávìr pøívodu vody
7. Vypou¹tìcí vedení
8. Výpustný ventil
9. Odtok v podlaze
10. Pojistný ventil
11. Napájecí kabel
12. Pøipojovací krabice
13. Pumpa na vhánìní vùnì

1. Ovládací panel
2. Teplotný snímaè
3. Rozvody pary
4. Parná tryska
5. Prívod vody
6. Uzáver prívodu vody
7. Vypú¹»acie vedenie
8. Vypú¹»ací ventil
9. Odtok v podlahe
10. Poistný ventil
11. Napájací kábel
12. Pripojovacia krabica
13. Pumpa na vháòanie vône
8
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Obrázek 1. Komponenty systému na generování páry
Obrázok 1. Komponenty systému na generovanie pary
Displej

Displej

Kontrolky

Kontrolky

Teploty
Ohøevu
Doby zapojení
Nabídka a navigaèní tlaèítka

Teploty
Ohrevu
Doby zapojenia
Ponuka a navigaèné tlaèidlo

Dolù
Zmìnit re¾im
Nahoru

Dole
Zmeni» re¾im
Hore

Ovládací tlaèítka

Ovládacie tlaèidlá

Generátor páry zapnout/vypnout
Vhánìní vùnì zapnout/vypnout
Osvìtlení zapnout/vypnout
Vìtrák zapnout/vypnout

Generátor pary zapnú»/vypnú»
Vháòanie vône zapnú»/vypnú»
Osvetlenie zapnú»/vypnú»
Vetrák zapnú»/vypnú»

Obrázek 2. Ovládací panel
Obrázok 2. Ovládací panel
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1.2. Obsluha generátoru páry

1.2. Obsluha generátora pary

Ne¾ zaøízení spustíte, pøesvìdète se, zda v parní kabinì
nejsou ¾ádné pøedmìty, které tam nepatøí. Dále se
pøesvìdète, zda jsou prùchodné parní trysky. Otevøete
pøívod vody. Má-li zaøízení ruèní výpustný ventil,
zásobník nejdøíve vyprázdnìte. Otevøete výpustný
ventil, zásobník nechte vytéct a pøed zapojením zaøízení
ventil znovu uzavøete.

Stisknutím vypínaèe na ovládacím panelu
generátor spus»te.
Jakmile se zaøízení spustí, na horním øádku displeje
se uká¾e nastavená teplota a na spodním øádku
nastavení èasu na pìt sekund.
Je-li
zaøízení
vybaveno
automatickým
výpustným ventilem (je volitelný), nejdøíve se
vyprázdní zásobník na vodu (co¾ trvá asi 2 minuty)
a pak se naplní èerstvou vodou (zhruba bìhem 10
sekund).
Jakmile se nádr¾ka naplní, topné prvky zaènou
ohøívat vodu. Vypnou se, kdy¾ teplota v parní
kabinì stoupne na po¾adovanou hodnotu,
anebo kdy¾ vypr¹í nastavený èas. Topné prvky se
vypnou také tehdy, kdy¾ dojde k poru¹e nebo kdy¾
stisknete tlaèítko I/O.
Pokud nedojde k poru¹e a neuplyne nastavený
èas, topné prvky se pravidelnì zapínají a vypínají,
aby se udr¾ela po¾adovaná teplota. Zaøízení si v
pøípadì potøeby samo doplòuje zásobník vody.
Kdy¾ uplyne nastavený èas, anebo kdy¾ stisknete
tlaèítko I/O, generátor páry se vypne. Souèasnì se vypne
i pumpa na vùnì. Ostatní zaøízení se pøíslu¹nými tlaèítky
zapínají a vypínají samostatnì.
Má-li zaøízení automatický výpustný ventil, po vypnutí
generátoru se na pìt minut otevøe. Rozsvítí se indikace
vyplachování a odpoèítává se èas na displeji.
Zmìna zbývajícího èasu zapojení a teploty v parní
kabinì je znázornìna na obr. 3. Zmìnu maximálního
èasu nastaveného výrobcem, doby výplachu a nastavení
pamìti naleznete rovnì¾ na obr. 3.

Pred tým ne¾ zariadenie zapnete, presvedète sa, èi
v parnej kabíne nie sú ¾iadne predmety, ktoré tam
nepatria. Ïalej sa presvedète, èi sú priechodné parné
trysky. Otvorte prívod vody. Keï má zariadenie ruèný
výpustný ventil, zásobník najskôr vyprázdnite. Otvorte
výpustný ventil, zásobník nechajte vytiec» a pred
zapojením zariadenia ventil znovu uzavrite.

Stlaèením vypínaèa na ovládacom panely
generátor spus»te.
Keï sa zariadenie spustí, na hornom riadku
displeja sa uká¾e nastavená teplota a na spodnom
riadku nastavenie èasu na pä» sekúnd.
Keï je zariadenie vybavené automatickým
výpustným ventilom (je voliteåný), najskôr sa
vyprázdni zásobník na vodu (trvá to asi 2 minúty)
a potom sa naplní èerstvou vodou (asi okolo 10
sekúnd).
A¾ je nádr¾ka plná, vykurovacie prvky zaènú
vodu ohrieva». Vypnú sa, keï teplota v parnej
kabínke stupne na po¾adovanú hodnotu, alebo
keï vypr¹í nastavený èas. Vykurovacie prvky sa
vypnú tie¾ vtedy, keï dôjde k poruche alebo keï
stlaèíte tlaèidlo I/O.
Pokiaå nedôjde k poruche a neuplynie nastavený
èas, vykurovacie prvky sa pravidelne zapínajú a
vypínajú, aby sa udr¾ala po¾adovaná teplota.
Zariadenie si v prípade potreby samo doplòuje
zásobník vody.
Po ubehnutí nastaveného èasu, alebo keï stlaèíte
tlaèidlo I/O generátor pary sa vypne. Súèasne sa vypne
i pumpa na vôòu. Ïal¹ie zariadenia sa príslu¹nými
tlaèidlami zapínajú a vypínajú samostatne.
V prípade, keï má zariadenie automaticky výpustný
ventil, po vypnutí generátora sa na pä» minút otvorí.
Rozsvieti sa indikácia vyplachovania a odpoèítava sa
èas na displeji.
Zmena zostávajúceho èasu zapojenia a teploty v parnej
kabíne je vyobrazená na obr. 3. Zmenu maximálneho
èasu nastaveného výrobcom, doby výplachu a nastavenie
pamäti nájdete tie¾ na obr. 3.

1.3. Pøíslu¹enství

1.3. Príslu¹enstvá

1.3.1. Pumpa na vùnì (volitelná)

1.3.1. Pumpa na vôòu (voliteåná)

Po zapnutí zaène pumpa do parního vedení vhánìt
vùni.
Pøed spu¹tìním generátoru páry naplòte zásobník s
vùní a k pumpì pøipojte sací hadici.
Pumpu spus»te stisknutím pøíslu¹ného
tlaèítka na ovládacím panelu.
Pumpa se zastaví buï dal¹ím stisknutím tlaèítka
nebo vypnutím generátoru páry. Pumpu lze uvést do
èinnosti pouze tehdy, kdy¾ jsou zapnutá topné prvky
v generátoru.
Doporuèujeme po ka¾dém pou¾ití pumpu
vypláchnout, zejména kdy¾ mìníte vùni.
POZNÁMKA! V prùbìhu èinnosti pumpy se obèas
podívejte, zda se nevyprázdnil zásobník na vùnì
– nesmí zùstat prázdný. Pou¾ívejte pouze vùnì urèené
pro pou¾ití v generátorech páry a zacházejte s nimi
podle pøilo¾eného návodu.



Po zapnutí zaène pumpa do parného vedenia vháòa»
vôòu.
Pred spustením generátora pary naplòte zásobník s
vôòou a k pumpe pripojte saciu hadicu.
Pumpu spus»te stlaèením príslu¹ného tlaèidla na ovládacom panely.
Pumpa sa zastaví buï ïal¹ím stisnutím tlaèidla alebo
vypnutím generátora pary. Pumpu mô¾me uvies» do
èinnosti iba vtedy, keï sú zapnuté vykurovacie prvky
v generátore.
Doporuèujeme po ka¾dom pou¾ití pumpu vypláchnu»,
hlavne vtedy keï meníte vôòu.
POZNÁMKA! V priebehu èinnosti pumpy sa obèas
pozrite, èi sa nevyprázdnil zásobník na vône – nesmie
osta» prázdny. Pou¾ívajte iba vône urèené pre pou¾itie
v generátoroch pary a zaobchádzajte s nimi podåa
prilo¾eného návodu.
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Základní re¾im. Na horním øádku je teplota
parní kabiny. Na spodním øádku je zbývající
èas zapojení.

Základný re¾im. Na hornom riadku je teplota parnej
kabíny. Na spodnom riadku je zostávajúci èas
zapojenia.

Zmìna nastavení zbývajícího èasu zapojení a teploty v parní kabinì
Zmena nastavenia zostávajúceho èasu zapojenia a teploty v parnej kabíne
Stisknìte MENU, zobrazí se nabídka
nastavení

Stlaète MENU, uká¾e sa ponuka nastavenia

Teplotu v parní kabinì lze mìnit pomocí
tlaèítek – a +, a to v rozsahu od 30 do 55 °C.

Teplotu v parnej kabíne mô¾ete zmeni» pomocou
tlaèidiel – a +, a to v rozmedzí od 30 do 55 °C.

Stisknutím tlaèítka MENU pøejdìte k
dal¹ímu nastavování

Stlaèením tlaèidla MENU prejdete k ïal¹iemu
nastavovaniu.

Zbývající èas lze zmìnit pomocí tlaèítek
– a +. Èas se mìní po desetiminutových
krocích. Hodnotu ni¾¹í ne¾ 1 hodina u¾
nelze dále sni¾ovat.

Zostávajúci èas mô¾ete zmeni» pomocou tlaèidiel
– a +. Èas sa mení po desa»minútových krokoch.
Hodnotu ni¾¹iu ako 1 hodina u¾ nejde ïalej
zni¾ova».

Do základního re¾imu se vrátíte
opìtovným stisknutím tlaèítka MENU.

Do základného re¾imu sa vrátite stlaèením
tlaèidla MENU.

Zmìna nastavení: maximální èas zapojení, délka výplachu (*, pamìti pro výpadek napìtí
Zmena nastavenia: maximálny èas zapojenia, dµ¾ka výplachu (*, pamäti pre výpadok napätia

*)
**)

Nabídku otevøete tak, ¾e na ovládacím
panelu po dobu 5 sekund souèasnì
stisknete tlaèítka –, MENU a +.

Ponuku otvoríte tak, ¾e na ovládacom panely po
dobu 5 sekúnd súèasne stlaèíte tlaèidla –, MENU
a +.

Maximální èas pøipojení zmìníte pomocí
tlaèítek – a +. Mù¾ete zvolit 6(**, 12 nebo
18 hodin.

Maximálny èas pripojenia zmeníte pomocou
tlaèidiel – a +. Mô¾ete zvoli» 6(**, 12 alebo 18
hodín.

Stisknutím tlaèítka MENU pøejdìte k
dal¹ímu nastavování

Stlaèením tlaèidla MENU prejdete k ïal¹iemu
nastavovaniu.

Pamì» pro výpadek napìtí mù¾e být
zapnutá (ON (**) nebo vypnutá (OFF).
Úprava bezpeènostních opatøení pøi
obsluze pamìti se v jednotlivých regionech
li¹í.

Pamä» pre výpadok napätia mô¾e by»
zapnutá (ON (**) alebo vypnutá (OFF). Úprava
bezpeènostných opatrení pri obsluhe pamäti sa v
jednotlivých regiónoch odli¹uje.

Stisknutím tlaèítka MENU pøejdìte k
dal¹ímu nastavování

Stlaèením tlaèidla MENU prejdete k ïal¹iemu
nastavovaniu.

Aktivace automatického výpustného
ventilu.
•
Automatický výpustný ventil: ON
•
Ruèní výpustný ventil: OFF

Aktivácia automatického výpustného ventila.
•
Automatický výpustný ventil: ON
•
Ruèný výpustný ventil: OFF

Stisknutím tlaèítka MENU pøejdìte k
dal¹ímu nastavování

Stlaèením tlaèidla MENU prejdete k ïal¹iemu
nastavovaniu.

Dobu výplachu (* lze zmìnit pomocí
tlaèítek – a +. Lze zvolit 0,5, 1, 2 (** nebo 4
hodiny.

Dobu výplachu (* mô¾me zmeni» pomocou
tlaèidiel – a +. Mô¾me nastavi» 0,5, 1, 2 (** alebo
4 hodiny.

Do základního re¾imu se vrátíte
opìtovným stisknutím tlaèítka MENU.

Do základného re¾imu sa vrátite stlaèením
tlaèidla MENU.

Pouze zaøízení s automatickým výpustným ventilem (je volitelný)/
Iba zariadenie s automatickým výpustným ventilom (je voliteåný)
Nastavení z výroby/
Nastavenie z výroby

Obrázek 3. Nastavení generátoru páry
Obrázok 3. Nastavenie generátora pary
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1.3.2. Osvìtlení

1.3.2. Osvetlenie

Osvìtlení parní kabiny lze nastavit tak, aby je bylo
mo¾né ovládat z ovládacího panelu generátoru páry.
(Max 100 W.)

Svìtlo se rozsvìcuje a zhasíná tlaèítkem
na ovládacím panelu.

Osvetlenie parnej kabíny mô¾eme natavi» tak, aby ho
bolo mo¾né ovláda» z ovládacieho panela generátora
pary. (Max 100 W.)

Svetlo sa rozsvecuje a zhasína tlaèidlom
na ovládacom panely.

1.3.3. Vìtrání

Pokud je v parní kabinì nainstalovaný vìtrák, lze jej
napojit na generátor páry. V takovém pøípadì se ovládá
z ovládacího panelu generátoru.

Vìtrák se zapíná tlaèítkem na ovládacím
panelu.

1.3.3. Vetranie

Pokiaå je v parnej kabíne nain¹talovaný vetrák, mô¾me
ho napoji» na generátor pary. V takomto prípade sa
ovláda z ovládacieho panela generátora.

Vetrák sa zapína tlaèidlom na ovládacom
panelu.

1.4. Údr¾ba generátoru páry

1.4. Údr¾ba generátora pary

1.4.1. Údr¾ba povrchových èidel

1.4.1. Údr¾ba povrchových snímaèov

1.4.2. Odstranìní vodního kamene

1.4.2. Odstránenie vodného kameòa

Odstranìní vodního kamene kyselinou citrónovou
Výpary roztoku kyseliny citrónové nejsou zdraví
¹kodlivé. Pokud byste chtìli pou¾ít jinou chemikálii, je
nutno dodr¾et pokyny uvedené na obalu.
1. Rozpus»te 50-80 g kyseliny citrónové v 1 litru vody.
2. Zapnìte generátor páry a nechte jej 10 minut v
provozu.

Odstránenie vodného kameòa kyselinou citrónovou
Výpary roztoku kyseliny citrónovej nie sú zdraviu
¹kodlivé. Pokiaå by ste chceli pou¾i» inú chemikáliu, je
nutné dodr¾a» pokyny na obale.
1. Rozpus»te 50-80 g kyseliny citrónovej v 1 litre vody.
2. Zapnite generátor pary a nechajte ho 10 minút v

Provádìjte pouze úkony dle tohoto seznamu. Ve¹kerou
dal¹í údr¾bu mohou provádìt pouze povìøené osoby.
Údr¾bu generátoru páry, který je nainstalovaný v
organizacích, pro veøejnost apod., je nutno provádìt
peèlivì alespoò dvakrát roènì (prohlídka a vyèi¹tìní
zásobníku, topných prvkù a povrchových èidel).

Sejmìte servisní kryt povrchového èidla, od èidla
odpojte kabel a èidlo vyjmìte (zapamatujte si poøadí
vodièù: zelený–H, èervený–L, ¾lutý–C). Obrázek 4. Pozor
na horkou páru a horké souèástky!
Jsou-li na kontaktech èidel usazeniny nebo jiné
neèistoty (obr. 5), oèistìte je smirkový papírem.
Nepou¾ívejte kovové nástroje. Po¹kodí-li se plastová
izolace vodièù, èidla je nutno vymìnit. Èidla kontrolujte
jednou mìsíènì.
Voda z kohoutkù obsahuje neèistoty, napø. vápenec,
kterým se po èase mohou zanést vnitøní èásti generátoru
páry. Mno¾ství vápenatých pøímìsí (tvrdost vody), kvùli
nim¾ je nutné odstraòovat vodní kámen, se v rùzných
regionech li¹í. Je-li voda z kohoutkù tvrdá, doporuèujeme
nainstalovat do rozvodù v domì zmìkèovaè. Po¾adavky
na kvalitu vody jsou uvedeny v tabulce 1.

Vykonávajte iba èinnosti podåa tohto zoznamu. Ïal¹iu
údr¾bu mô¾u vykonáva» iba oprávnené osoby.
Údr¾bu generátoru pary, ktorý je nain¹talovaný v
organizáciách, pre verejnos» apod., je nutné vykonáva»
zodpovedne aspoò dvakrát roène (kontrola a vyèistenia
zásobníka, vykurovacích prvkov a povrchových
snímaèov).
Dajte dole servisný kryt povrchového snímaèa, od
snímaèa odpojte kábel a snímaè vyberte (zapamätajte si
poradie vodièov: zelený–H, èervený–L, ¾ltý–C). Obrázok
4. Pozor na horúcu paru a horúce súèiastky!
V prípade, ¾e sú na kontaktoch snímaèov usadeniny
alebo iné neèistoty (obr. 5), oèistite ich brúsnym
papierom. Nepou¾ívajte kovové nástroje. V prípade, ¾e
sa po¹kodí plastová izolácia vodièov, snímaèe je nutné
vymeni». Snímaèe kontrolujte raz za mesiac.
Voda z kohútikov obsahuje neèistoty, napr. vodný
kameò, ktorým sa po èase mô¾u zanies» vnútorné èasti
generátora pary. Mno¾stvo vápenatých prímesí (tvrdos»
vody), kvôli ktorej je nutné odstraòova» vodný kameò,
sa v rôznych regiónoch odli¹uje. Ak je voda z kohútikov
tvrdá, doporuèujeme nain¹talova» do rozvodov v dome
zmäkèovaè vody. Po¾iadavky na kvalitu vody sú uvedené
v tabuåke 1.

C

L

H

Obrázek 4. Vyjmutí
povrchového èidla
Obrázok 4. Vybratie
povrchového snímaèa



Obrázek 5. ©pièky vodièù
povrchových èidel
Obrázok 5. ©pièky vodièov
povrchových snímaèov
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3. Vypnìte jej hlavním vypínaèem (na spodní stranì
generátoru, viz obr. 8).
4. Vyjmìte povrchové èidlo dle popisu v odst. 1.4.1.
5. Roztok kyseliny citrónové nalijte do zásobníku na
vodu a èidlo s vodièi vra»te zpìt na pùvodní místo.
6. Roztok kyseliny nechte pùsobit hodinu.
7. Zapnìte hlavní vypínaè. Pokud se udr¾í pamì»
pro výpadek napìtí (viz obr. 3), generátor páry se
zapne, ani¾ byste museli pou¾ít tlaèítko I/O.

prevádzke.
3. Vypnite ho hlavným vypínaèom (na spodnej strane
generátora, obr. 8).
4. Vyberte povrchový snímaè podåa popisu v odst. 1.4.1.
5. Roztok kyseliny citrónovej nalejte do zásobníka na
vodu a snímaè s vodièom vrá»te naspä» na pôvodné
miesto.
6. Roztok kyseliny nechajte pôsobi» hodinu.
7. Zapnite hlavní vypínaè. Pokiaå sa udr¾í pamä» pre
výpadok napätia (viï obr. 3), generátor pary sa
zapne, prièom nemusíte pou¾i» tlaèidlo I/O.

Vyplachování (ruèní výpustný ventil)
8. Vyprázdnìte zásobník na vodu a uzavøete výpustný
ventil.
9. Tlaèítkem I/O zapnìte generátor páry na jednu
minutu.
10. Generátor vypnìte tlaèítkem I/O, vypus»te vodu a
uzavøete výpustný ventil.
11. Kroky 9–10 opakujte tøikrát.
Vyplachování (automatický výpustný ventil)
8. Tlaèítkem I/O zapnìte generátor páry na 3 minuty
9. Generátor vypnìte tlaèítkem I/O a poèkejte 2
minuty
10. Kroky 8–9 opakujte tøikrát.

Vyplachovanie (ruèný výpustný ventil)
8. Vyprázdnite zásobník na vodu a uzatvorte výpustný
ventil.
9. Tlaèidlom I/O zapnite generátor pary na jednu
minútu.
10. Generátor vypnite tlaèidlom I/O, vypus»te vodu a
uzatvorte výpustný ventil.
11. Kroky 9–10 opakujte trikrát.
Vyplachovanie (automatický výpustný ventil)
8. Tlaèidlom I/O zapnite generátor pary na 3 minúty
9. Generátor vypnite tlaèidlom I/O a poèkajte 2
minúty
10. Kroky 8–9 opakujte trikrát.

1.4.3. Èi¹tìní parních trysk

1.4.3. Èistenie parných trysiek

1.5. Upozornìní

1.5. Upozornenie

•

•

Parní trysky èistìte slabým roztokem mýdlové vody.

•
•

•
•

Kohouty, vedení a trysky zapnutého parního
generátoru jsou vøelé. Nedotýkejte se jich holýma
rukama.
Vøelá je i pára, která proudí z trysek. Neopaøte se.
Pokud se parní trysky nebo vedení páry ucpou,
generátor vypou¹tí páru pøetlakovou tryskou.
Nesmíte ji zablokovat.
Do parní kabiny nenoste elektrické spotøebièe.
Po pou¾ití je nutno parní kabinu nechat dùkladnì
vyschnout.

Vlastnost vody
Vlastnos» vody
Neèistoty
Neèistoty
®elezitá voda
®elezitá voda
Tvrdost: nejdùle¾itìj¹ími slo¾kami jsou mangan
(Mn) a vápenec, resp. vápník (Ca)
Tvrdos»: najdôle¾itej¹ími zlo¾kami sú mangán (Mn)
a vápenec, resp. vápnik (Ca)
Chlorovaná voda
Chlorovaná voda
Moøská voda
Morská voda
Prùtok vody z pøívodu (zmìøte, kolik vody nateèe za
jednu minutu)
Prietok vody z prívodu (zmerajte, koåko vody
nateèie za jednu minútu)

Tabulka 1.
Tabuåka 1.

Parné trysky èistite slabým roztokom mydlovej vody.

•
•

•
•

Kohúty, rúrky a trysky zapnutého parného
generátora sú horúce. Nedotýkajte sa ich holými
rukami.
Horúca je i para, ktorá prúdi z trysiek. Neoparte sa.
Pokiaå sa parné trysky alebo rozvody pary
stanú nepriechodnými, generátor vypú¹»a paru
pretlakovou tryskou. Nesmiete ju zablokova».
Do parnej kabíny nenoste elektrické spotrebièe.
Po pou¾ití je nutné parnú kabínu necha» dôkladne
vyschnú».

Úèinek
Úèinok
Zbarvení, chu», usazeniny v generátoru páry
Zafarbenie, chu», usadeniny v generátore pary
Zbarvení, zápach, chu», usazeniny v generátoru páry
Zafarbenie, zápach, chu», usadeniny v generátore pary
Usazeniny v generátoru páry
Usadeniny v generátore pary

Doporuèení
Doporuèenie
< 12 mg/l

©kodí zdraví
©kodí zdraviu
Rychlá koroze
Rýchla korózia
Pøíli¹ nízký: porucha generátoru páry, E5
Pøíli¹ vysoký: z parního vedení vytéká voda
Príli¹ nízky: porucha generátora pary, E5
Príli¹ vysoký: z parného vedení vyteká voda

Nesmí se pou¾ívat
Nesmie sa pou¾íva»
Nesmí se pou¾ívat
Nesmie sa pou¾íva»
8–12 l/min

< 0,2 mg/l
Mn: < 0,05 mg/l
Ca: < 100 mg/l

Po¾adavky na kvalitu vody
Po¾iadavky na kvalitu vody
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1.6. Odstraòování závad

1.6. Odstraòovanie porúch

Vznikne-li nìjaká závada, na ovládacím panelu
se zobrazí chybové hlá¹ení ve tvaru E(èíslo). Podle
tohoto hlá¹ení mù¾eme usuzovat na pøíèinu závady.
Tabulka 2.
Upozornìní! U¾ivatel mù¾e odstraòovat jenom
závady oznaèené hvìzdièkou (*). V¹echny ostatní
servisní zásahy smí provádìt pouze osoba povìøená
údr¾bou.

E1

Popis závady
Popis poruchy
Pøeru¹ený obvod èidla pro mìøení teploty.
Preru¹ený obvod snímaèa pre meranie teploty.

E2

Zkrat v obvodu èidla pro mìøení teploty.
Skrat v obvode snímaèa pre meranie teploty.

E3

Pøeru¹ený obvod pro ochranu proti pøehøátí.
Preru¹ený obvod na ochranu proti prehratiu.

E5

Nízká hladina vody.
Nízka hladina vody.

E9

Pøeru¹ené spojení mezi ovládacím panelem a
generátorem páry.
Preru¹ené spojenie medzi ovládacím panelom a
generátorom pary.
Zásobník vody je po vypláchnutí prázdný.
Zásobník vody je po vypláchnutí prázdný.

E10

E11

E12
E13

Zásobník vody je plný, je¹tì ne¾ jej zaènete plnit
(pou¹tìní a zastavování vody pøi vyplachování).
Zásobník vody je plný, skôr ne¾ ho zaènete plni»
(pú¹»anie a zastavovanie vody pri preplachovaní).
Vadné povrchové èidlo.
Po¹kodený povrchový snímaè.
Nìkolikrát opakované plnìní bìhem pìti minut.
Niekoåkokrát opakované plnenie behom piatich
minút.

Tabulka 2.
Tabuåka 2.



Chybová hlá¹ení
Poruchové hlásenia

Ak vznikne nejaká porucha, na ovládacom panely sa
zobrazí chybové hlásenie vo tvare E(èíslo). Podåa tohto
hlásenia mô¾eme urèova» príèinu poruchy. Tabuåka 2.
Upozornenie! U¾ívateå mô¾e odstraòova» iba poruchy
oznaèené hviezdièkou (*). Ïal¹ie servisné zásahy mô¾e
odstráni» iba osoba poverená údr¾bou.

Odstranìní
Odstránenie
Zkontrolujte vodièe, které vedou od èidla ke konektorùm 3 a 4 a jejich
kontakty.
Skontrolujte vodièe, ktoré vedú od snímaèa ku konektorom 3 a 4 a ich
kontakty.
Zkontrolujte vodièe, které vedou od èidla ke konektorùm 3 a 4 a jejich
kontakty.
Skontrolujte vodièe, ktoré vedú od snímaèa ku konektorom 3 a 4 a ich
kontakty.
Stisknìte resetovací tlaèítko ochrany proti pøehøátí (viz odst. 2.11).
Zkontrolujte vodièe, které vedou od èidla ke konektorùm 1 a 2 a jejich
kontakty.
Stlaète resetovacie tlaèidlo ochrany proti prehratiu (viï odst. 2.11).
Skontrolujte vodièe, ktoré vedú od snímaèa ku konektorom 1 a 2 a ich
kontakty.
Zkontrolujte pøívod vody (*, elektromagnetický ventil, výpustný ventil a
povrchové èidlo (*.
Skontrolujte prívod vody (*, elektromagnetický ventil, výpustný ventil a
povrchový snímaè (*.
Zkontrolujte kabel a konektory.
Skontrolujte kábel a konektory.

Zkontrolujte pøívod vody (*, elektromagnetický ventil, výpustný ventil a
povrchové èidlo (*.
Skontrolujte prívod vody (*, elektromagnetický ventil, výpustný ventil a
povrchový snímaè (*.
Zkontrolujte výpustný ventil a povrchové èidlo (*.
Skontrolujte výpustný ventil a povrchový snímaè (*.

Zkontrolujte povrchové èidlo (*.
Skontrolujte povrchový snímaè (*.
Zkontrolujte pøívod vody (*, vydatnost prùtoku (tabulka 1),
elektromagnetický ventil, výpustný ventil a povrchové èidlo (*.
Skontrolujte prívod vody (*, výdatnos» prietoku (tabuåka 1),
elektromagnetický ventil, výpustný ventil a povrchový snímaè (*.
*) Mù¾e provádìt u¾ivatel
*) Mô¾e prevádza» u¾ívateå
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2. NÁVOD NA INSTALACI

2. NÁVOD NA IN©TALÁCIU

2.1. Ne¾ zaènete

Ne¾ zaènete s instalací generátoru páry, prostudujte si
návod a zkontrolujte následující body:
•
Výstup generátoru páry musí odpovídat velikosti
parní kabiny. Údaje o minimální a maximální
velikosti kabiny a o typu zdiva jsou pro jednotlivé
generátory uvedeny v tabulce 3.
•
Pøívod elektøiny má odpovídající napìtí
•
Zapojení fází a pøívodní kabely odpovídají
pøedpisùm a jejich rozmìry odpovídají tabulce 3.
•
Umístìní generátoru páry je v souladu s
minimálními po¾adavky na bezpeèné vzdálenosti
uvedenými na obr. 6 a odpovídá definicím
uvedeným v odst. 2.2.

Model Výstup Doporuèená velikost paní kabiny (m3)
Doporuèená veåkos» parnej kabíny (m3)
Lehká stìna
Lehká stìna s
(akrylátová apod.)
obklady
Åahká stena
Åahká stena s
(akrylátová apod.)
obkladmi

HGS45
HGS60
HGS90
HGS11

kW
4,5
5,7
9,0
10,8

Model
HGS45–HGS11

Tabulka 3.
Tabuåka 3.

Vìtraný
Vetraný
2,0–5,0
2,5–8,0
6,0–12,0
10,0–14,5

Nevìtraný
Nevetraný
2,0–7,0
3,5–11,0
9,0–17,0
15,0–21,0

©íøka
©írka
520 mm

Hloubka
HÍbka
196 mm

Vìtraný
Vetraný
2,0–4,0
2,0–6,0
4,5–10,0
8,0–12,0

Pred zaèatím in¹talácie generátora pary si pre¹tudujte
návod a skontrolujte následujúce body:
•
Výkon generátora pary musí odpoveda» veåkosti
parnej kabíny. Údaje o minimálnej a maximálnej
veåkosti kabíny a o type pou¾itého stavebného
materiálu sú pre jednotlivé generátory uvedené v
tabuåke 3.
•
Prívod elektriny má odpovedajúce napätie.
•
Zapojenie fáz a prívodné kabely odpovedajú
predpisom a ich rozmery odpovedajú tabuåke 3.
•
Umiestenie generátora pary je v súlade s
minimálnymi po¾iadavkami na bezpeèné
vzdialenosti uvedené na obr. 6 a odpovedajú
definíciam uvedeným v odst. 2.2.

Kamenná stìna s
obklady apod.
Kamenná stena s
obkladmi apod.

Nevìtraný
Nevetraný
2,0–6,0
3,0–9,0
7,5–14,0
12,0–17,0

Vý¹ka
Vý¹ka
411 mm

2.1. Pred zaèatím

Vìtraný
Vetraný
2,0–3,5
2,0–5,0
3,0–8,0
6,0–10,0

Nevìtraný
Nevetraný
2,0–4,5
2,0–7,5
6,0–11,5
10,0–14,0

Kapacita 230 V 1N~
výstupu
páry

kg/h
5,5
7,6
12,0
14,6

Váha (s prázdným zásobníkem vody)
Váha (s prázdnym zásobníkom vody)
11 kg

400 V 3N~

Kabel
Kábel

Fáze
Fáza

Kabel
Kábel

Fáze
Fáza

mm2
3x6
3x6
–
–

A
25
25
–
–

mm2
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5

A
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 16

Váha (s plným zásobníkem vody)
Váha (s plným zásobníkom vody)
14 kg

Pokyny pro instalaci generátoru páry HGS
Pokyny pre in¹taláciu generátora pary HGS

2.2. Umístìní a upevnìní generátoru páry

2.2. Umiestenie a upevnenie generátora pary

260 mm

min. 70 mm

Generátor páry umístìte v interiéru na suchém místì.
Generátor pary umiestnite v interiéry na suchom mieste.
Nesmí být umístìn tam, kde by mohl zamrznout, anebo
Nesmie by» umiestnený tam, kde by mohol zamrznú»,
tam, kde by byl vystaven pùsobení rùzných neèistot.
alebo tam, kde by bol vystavený pôsobeniu rôznych
Maximální teplota v okolí zaøízení nesmí pøesáhnout
neèistôt. Maximálna teplota okolo zariadenia nesmie
50 °C. V místnosti musí být kanálek na odtok vypou¹tìné
presiahnu» 50 °C. V miestnosti musí by» kanálik na odtok
vody.
vypú¹»anej vody.
Generátor páry zavìste na stìnu
Generátor pary zaveste na stenu
nejménì 400 mm nad podlahu
najmenej 400 mm nad podlahou
(obr. 5). Pøipevnìte jej vruty, které
(obr. 5). Pripevnite ho skrutkami,
min. 250 mm
jsou vhodné pro dané zdivo. Ke
ktoré sú vhodné pre daný stavebný
generátoru jsou pøibaleny ètyøi
materiál. Ku generátoru sú
vruty 5 x 40 mm a hmo¾dinky do
pribalené ¹tyri skrutky 5 x 40 mm
414 mm
kamenného zdiva.
a hmo¾dinky do kamennej steny.
190 mm
(min. 70 mm)
Je-li generátor páry umístìn
Keï je generátor pary umiestený
v parní kabinì anebo v jiném
v parnej kabíne alebo v inom
uzavøeném prostoru, kolem
uzatvorenom priestore, okolo
generátoru musí být zaji¹tìno
generátora musí by» zaistené
dostateèné vìtrání.
dostatoèné vetranie.
Na pravé stranì generátoru
Na pravej strane generátora musí
min. 400 mm
musí být nejménì 190 mm
by» najmenej 190 mm voåného
volného místa na montá¾ topných
miesta na montá¾ vykurovacích
prvkù. Pokud vedle generátoru
prvkov. Pokiaå vedåa generátora
toto místo není, musí se pøi
toto miesto není, musí sa pri
údr¾bì a pøi výmìnì topných Obrázek 6. Instalaèní vzdálenosti
údr¾be a pri výmene vykurovacích
prvkù sejmout ze zdi.
prvkov da» dole zo steny.
Obrázok 6. In¹talaèné vzdialenosti
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2.3. Pøipojení ke zdroji elektrické energie

2.3. Pripojenie ku zdroju elektrickej energie

2.4. Pøipojení generátoru páry k pøívodu vody

2.4. Pripojenie generátora pary k prívodu vody

2.5. Parní vedení

2.5. Parné vedenie

Generátor páry je nutno pøipojit k síti v souladu s
pøedpisy platnými v dané zemi nebo v dané lokalitì.
Pøipojit jej mù¾e pouze elektrikáø resp. firma s
pøíslu¹nými oprávnìními.
K rozvodné krabici ve zdi je generátor páry pøipojen
èásteènì stacionárnì. Povolené typy napájecích kabelù
jsou H05VV-F (60227 IEC 53) resp. H05RN-F (60245 IEC
57).
Pøipojení k elektøinì je znázornìno na obr. 7.
Pøívod vody napojte k pøípojce na generátoru (obr.
8). Pøívod musí být opatøen samostatným uzavíracím
ventilem. Maximální povolený tlak pøivádìné vody je
1 MPa (10 barù).
Výpustný ventil generátoru musí být odveden do
kanálku na podlaze. Upozornìní! Voda se nesmí
vypou¹tìt do parní kabiny, nebo» mù¾e být i vaøící
(100 °C)!
Do parní kabiny je pára z generátoru vedená mìdìnými
trubkami. Minimální vnitøní prùmìr trubek je 15 mm.
Parní vedení musí být peèlivì zaizolované a nesmí být
del¹í ne¾ 10 m. Doporuèujeme umístit generátor páry k
parní kabinì pokud mo¾no co nejblí¾e, aby bylo parní
vedení co nejkrat¹í.
Pokud pou¾íváte více ne¾ jednu parní trysku, v¹echny
pøívodní vìtve musí být opatøeny regulaèními ventily,
aby se pára do parní kabiny pøivádìla rovnomìrnì.

Obrázek 7. Napojení generátoru páry na pøívod elektøiny
Obrázok 7. Napojenie generátora pary na prívod elektriky

10

Generátor pary je potrebné pripoji» k sieti v súlade
s predpismi platnými v danej krajine alebo v danej
lokalite. Pripoji» ho mô¾e iba elektrikár resp. firma s
príslu¹nými oprávneniami.
K rozvodnej krabici v stene je generátor pary pripojený
èiastoène stacionárne. Povolené typy napájacích kabelov
sú H05VV-F (60227 IEC 53) resp. H05RN-F (60245 IEC
57).
Pripojenie k elektrike je znázornené na obr. 7.
Prívod vody napojte k prípojke na generátory (obr. 8).
Prívod musí by» opatrený samostatným uzatváracím
ventilom. Maximálny povolený tlak privádzanej vody
je 1 MPa (10 barov).
Výpustný ventil generátora musí by» odvedený do
kanálika na podlahe. Upozornenie! Voda sa nesmie
vypú¹»a» do parnej kabíny, preto¾e mô¾e by» i vriaca
(100 °C)!
Do parnej kabíny je para z generátora vedená
medenými trubkami. Minimálny vnútorný priemer
rúrok je 15 mm.
Parné vedenie musí by» zodpovedne zaizolované a
nesmie by» dlh¹ie ako 10 m. Odporúèame umiestni»
generátor pary k parnej kabíne pokiaå mo¾no èo
najbli¾¹ie, aby bolo parné potrubie èo najkrat¹ie.
Pokiaå pou¾ívate viac ako jednu parnú trysku, v¹etky
prívodné vetvy musia by» vybavené regulaènými
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Obrázek 9A. Nastavení ventilù:
•
Úplnì otevøete v¹echny ventily.
•
Pokud z nìkterého ventilu vychází výraznì víc
páry, sni¾te u nìho prùchodnost.
•
Nesni¾ujte prùchodnost u v¹ech ventilù souèasnì.
Upozornìní! Pára musí vycházet z ventilù volnì.
Pokud je nìkterá tryska nebo trubka neprùchodná,
pára bude unikat pojistným ventilem (obr. 8).
Zaèátek parního vedení musí být pøipevnìný ke
generátoru páry, konec musí ústit v parní kabinì.
Cestou nesmí být ¾ádné ohyby, vodní kapsy a vedení
ani nesmí být pøeru¹ené. Obrázek 9B.

ventilmi, aby sa para do parnej kabíny privádzala
rovnomerne. Obrázok 9A. Nastavenie ventilov:
•
Úplne otvorte v¹etky ventily.
•
Pokiaå z niektorého ventila vychádza podstatne
viac pary, zní¾te jeho priechodnos».
•
Nezni¾ujte priechodnos» vo v¹etkých ventiloch
súèasne.
Upozornenie! Para musí vychádza» z ventilov voåne.
Pokiaå je niektorá tryska alebo rúrka nepriechodná,
para bude unika» poistným ventilom (obr. 8).
Zaèiatok parného vedenia musí by» pripevnený ku
generátoru pary, koniec musí ústi» v parnej kabíne.
Cestou nesmú by» ¾iadne ohyby, vodné kapsy a vedenie
nesmie by» ani preru¹ené. Obrázok 9B.

2.6. Instalace parních trysek

2.6. In¹talácia parných trysiek.

2.7. Instalace pumpy na vùnì

2.7. In¹talácia pumpy na vône

Parní trysky pøipojte ke konci parního vedení a spoj
utìsnìte silikonem. Trysku umístìte 100–300 mm
nad úroveò podlahy. Tryska je opatøena závitem G ”
(samice). Obrázek 9A.
Upozornìní! Výstup trysky nasmìrujte dolù. Dbejte
na to, aby pára nemohla nikoho opaøit. Trysky umístìte
tak, aby nemohlo dojít k náhodnému dotyku.

Pumpa na vùnì je nainstalovaná tak, aby plnila vùní
parní vedení. Podrobnìj¹í návod na instalaci je pøilo¾en
k pumpì.

Parné trysky pripojte ku koncu parného vedenia a spoj
utesnite silikónom. Trysku umiestite 100–300 mm nad
úrovòou podlahy. Tryska je opatrená závitom G ”
(samica). Obrázok 9A.
Upozornenie! Výstup trysky nasmerujte smerom
dole. Dbajte na to, aby para nemohla nikoho oparit.
Trysky umiestnite tak, aby nemohlo dôjs» k náhodnému
dotyku.
Pumpa na vône je nain¹talovaná tak, aby plnila parné
vedenie vôòou. Podrobnej¹í návod na in¹taláciu je
prilo¾ený k pumpe.

Hlavní vypínaè
Servisní krytka povrchového èidla
Hlavný vypínaè
Servisná krytka povrchového snímaèa
Napojení na výpust vody G “ (samec)
Konektor parního vedení G “ (samice)
Napojenie na vypus» vody G “ (samec)
Konektor parného vedenia G “ (samica)
Napojení pøívodu vody G “ (samec)
Pojistný ventil
Napojenie prívodu vody G “ (samec)
Poistný ventil

Obrázek 8. Napojení generátoru páry
Obrázok 8. Napojenie generátora pary

A

B

Vedení páry
Vedenie pary

Øídicí ventil
Regulaèný ventil

100–300 mm
Obrázek 9. Vedení páry a trysky
Obrázok 9. Vedenie pary a trysky
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2.8. Instalace automatického výpustného
ventilu

2.8. In¹talácia automatického výpustného
ventilu

2.9. Místo pro instalaci a pøipevnìní ovládacího panelu

2.9. Miesto pre in¹taláciu a pripevnenie ovládacieho panelu

2.10. Instalace teplotního èidla

2.10. In¹talácia teplotného snímaèu

Automatický výpustný ventil nainstalujte podle
návodu, který je pøilo¾en k ventilu. Pøipojení ke zdroji
elektrického proudu viz obr. 7.
Po instalaci aktivujte výpustný ventil dle popisu na
obr. 3.

Automatický výpustný ventil nain¹talujte podåa návodu,
ktorý je prilo¾ený k ventilu. Pripojenie ku zdroju
elektrického prúdu viï obr. 7.
Po in¹talácii aktivujte výpustný ventil podåa popisu
na obr. 3.

Ovládací panel nainstalujte na suché, bì¾nì pøístupné
místo (s okolní teplotou >+0 °C). Obrázek 10.

Ovládací panel nain¹talujte na suché, be¾ne prístupné
miesto (s okolitou teplotou >+0 °C). Obrázok 10.

Teplotní èidlo nainstalujte na strop parní kabiny nebo
na její stìnu 1700–3000 mm nad úroveò podlahy.
Vyvrtejte otvor o prùmìru 7,5 mm, do nìj vlo¾te èidlo
a utìsnìte je silikonem.
Èidlo nesmí být umístìno poblí¾ dveøí nebo vìtracího
otvoru. Oblast pro umístìní èidla je znázornìna na
obr. 11.

A. Pøípojný kabel ovládacího panelu
provléknìte otvorem v zadní stranì panelu.
B. Zadní kryt pøipevnìte na stìnu ¹rouby.
C. Pøipojovací kabel zasuòte do konektoru.
D. Èelní kryt zatlaète do zadního krytu.
A. Prípojný kábel ovládacieho panelu
prevleète otvorom v zadnej strane
panelu.
B. Zadný kryt pripevnite na stenu ¹róbmi.
C. Prípojný kábel zasuòte do konektoru.
D. Predný kryt zatlaète do zadného
krytu.

Teplotný snímaè nain¹talujte na strop parnej kabíny
alebo na jej stenu 1700–3000 mm nad úroveò podlahy.
Vyvàtajte otvor o priemere 7,5 mm, vlo¾te do neho
snímaè a utesnite ho silikónom.
Snímaè nesmie by» umiestnený v blízkosti dverí alebo
vetracieho otvoru. Oblas» pre umiestnenie snímaèu je
znázornená na obr. 11.

D
B
5 x 40 mm

A

C

Obrázek 10. Upevnìní ovládacího panelu
Obrázok 10. Upevnenie ovládacieho panelu

1700 mm

500 mm

A.
B.
C.
D.
E.

Obrázek 11. Umístìní teplotního èidla
Obrázok 11. Umiestenie teplotného snímaèu
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Uvolnìte ¹rouby
Odstraòte kryt
Uvolnìte ¹rouby
Odstraòte zakonèení
Stisknìte tlaèítko

A.
B.
C.
D.

Uvoånite ¹róby
Odstráòte kryt
Uvoånite ¹róby
Odstráòte
zakonèenie
E. Stlaète tlaèidlo

Obrázek 12. Resetování ochrany proti pøehøátí
Obrázok 12. Resetovanie ochrany proti prehriatiu
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2.11. Resetování ochrany proti pøehøátí

2.11. Resetovanie ochrany proti prehriatiu

Otevøete kryt a zakonèení na pravé stranì. Ochranu
resetujte stlaèením tlaèítka na konci zaøízení.
Obrázek 12.
Nejdøíve je v¹ak nutno zjistit pøíèinu pøehøívání.
Ochranu mù¾e resetovat pouze osoba povìøená
údr¾bou zaøízení.

Otvorte kryt a zakonèenie na pravej strana. Ochranu
zresetujte stlaèením tlaèidla na konci zariadenia.
Obrázok 12.
Najskôr je v¹ak treba zaisti» príèinu prehrievania.
Ochranu mô¾e resetova» iba osoba poverená údr¾bou
zariadenia.

3. NÁHRADNÍ DÍLY

3. NÁHRADNÉ DIELY
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11

10

2

13

1

9
3

8
4

7

16

17
18

15

14

19
5

6

1

Topný prvek 1500 W/230 V
Topný prvek 1900 W/230 V
Topný prvek 3000 W/230 V
Topný prvek 3600 W/230 V

2
3

Model

Pcs

HGS45
HGS60
HGS90
HGS11

3
3
3
3

Vykurovací prvok 1500 W/230 V
Vykurovací prvok 1900 W/230 V
Vykurovací prvok 3000 W/230 V
Vykurovací prvok 3600 W/230 V

ZG-330
ZG-340
ZG-350
ZG-360

Deska s obvody

Doska s obvodmi

ZG-410

1

Rám

Rám

ZG-300

1

4

Zakonèení

Zakonèenie

ZG-140

2

5

Kryt

Kryt

ZG-310

1

6

Upevòovací deska

Upevòovacia doska

ZG-320

1

7

Silikonová hadice 12/8

Silikónová hadica 12/8

ZSS-615

1

8

Zásobník vody

Zásobník vody

ZG-110

1

9

Povrchové èidlo

Povrchový snímaè

ZG-150

1

10

Kryt montá¾ního otvoru

Kryt montá¾neho otvoru

ZG-380

1

11

T-kus

T-kus

ZG-570

1

12

Pojistný ventil

Poistný ventil

ZG-580

1

13

Ochrana proti pøehøátí

Ochrana proti prehriatiu

ZG-550

1

14

Elektromagnetický ventil

Elektromagnetický ventil

ZG-370

1

15

Hlavní vypínaè

Hlavní vypínaè

ZSK-684

1

16

Mìdìný mùstek

Medený mostík

ZG-640

1

17

Ovládací panel

Ovládací panel

WX370

1

18

Datový kabel

Dátový kábel

WX311

1

19

Teplotní èidlo

Teplotný snímaè

ZG-660

1
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