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POPIS VÝROBKU 
1. Čistič těla 
2. Krátká tryska 
3. Bezpečnostní závitový 
uzávěr 
4. Tlačítko páry 
5. Rukojeť 
6. Elektrický kabel a 
zástrčka 
7. Kontrolka 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ 
8. Trychtýř 
9. Plnicí nádoba 
10. Tryska s kartáčem 
11. Úhlová tryska 
12. Dlouhá tryska 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k 
obsluze a mějte jej po ruce, abyste se do něj mohli kdykoli podívat. 
-JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné 
použití, které není popsáno v této příručce. 
-Před prvním použitím výrobku vybalte výrobek a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. 
Pokud ne, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte společnost JOCCA, protože záruka se vztahuje 
na jakékoli poškození způsobené původem nebo výrobní vady. 
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte 
zařízení klimatickým vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. Jsou škodlivé pro provozní podmínky 
zařízení. 
 - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby se zdravotním 
postižením, osoby se sníženými smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl spolehlivým způsobem poskytnut příslušný 
dohled a návod k použití. a chápou nebezpečí, které s sebou nese. Čištění a údržbu může 



provádět uživatel, nesmí je provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a pouze pod dozorem. 
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. 
-Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, nepoužívejte spotřebič nebo se 
pokuste kabel vyměnit sami. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde 
vám jej správně vymění. 
- Nikdy nenechávejte kabel spotřebiče viset. 
- Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny. 
- Při odpojování spotřebiče ze sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky. 
-Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej 
nepokoušejte opravit. Odneste jej do technické služby JOCCA. 
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a 
příslušenství JOCCA. 
-Úplně rozviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí. 
- Tento spotřebič se úplně vypne, když bude odpojen od sítě. 
-Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že je bezpečnostní uzávěr zcela uzavřen. 
- Ujistěte se, že výstupy páry na spotřebiči i na příslušenství jsou volné. 
-Při používání by čistič neměl být nikdy nakloněn o více než 45 stupňů. 
- Tento spotřebič uvolňuje páru, která může způsobit popáleniny. Nikdy nemiřte parním 
proudem na zvířata nebo osoby a nikdy nevypouštějte páru přes oděvy, které právě nosíte 
a jsou v kontaktu s tělem. Vypouštění horké páry musí být označeno následujícím symbolem: 
-Před připojením vysavače k elektrické síti se ujistěte, že máte suché ruce a obuté nohy. 
-Nikdy nepřidávejte antioxidanty, alkohol nebo jakýkoli jiný produkt, který není speciálně 
doporučen pro zařízení, protože by mohlo dojít k poškození nádrže. 
- Trysky a příslušenství vyměňte, jakmile vychladnou a při odpojeném zařízení. 
- Nádrž nikdy nepřeplňujte, protože by to mohlo způsobit nadměrný tlak páry.  
 
VAROVÁNÍ: Odpojte spotřebič v následujících případech: 
-Když se chystáte doplnit spotřebič. 
-Při výměně příslušenství, které budete používat poté, co jste počkali, až spotřebič dostatečně 
vychladne. 
-Až ji přestanete používat. 
-Když dojde k výpadku elektřiny. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
-Položte parní čistič na rovnou plochu, zatlačte dolů a odšroubujte bezpečnostní uzávěr a 
nasaďte trychtýř na místo. 
-Nalijte 175 ml čisté vody do plnicí nádoby a přidejte vodu do nádrže čističe. (Maximální objem 
nádržky je 300 ml. Tuto kapacitu nepřekračujte, v nádržce by měl být prázdný prostor). 
Nasaďte bezpečnostní uzávěr zpět na své místo. 
- Připojte spotřebič k elektrické síti. Kontrolka se rozsvítí. 
-Asi po 6 minutách bude pára připravena. Když k tomu dojde, stiskněte tlačítko páry a 
zkontrolujte, zda pára tryskou správně vystřikuje. 
-Nainstalujte příslušenství, které potřebujete, ale vždy to provádějte se spotřebičem 
odpojeným od elektrické sítě, poté, co jste to zkontrolovali, dávejte velký pozor, abyste 
zároveň nestiskli tlačítko páry, aby nedošlo k vystříknutí páry. 
- Stiskněte ještě jednou tlačítko páry pro spuštění operací, které chcete provést. 
- Pro dezinfekci a sterilizaci vložte dlouhou trysku do krátké trysky a nasměrujte ji směrem k 
oblasti, která má být sterilizována; poté stiskněte tlačítko tohoto týmu. 



 
PLNĚNÍ NÁDRŽE BĚHEM PROVOZU 
- Odpojte zástrčku ze sítě. 
- Stiskněte tlačítko páry, abyste uvolnili tlak, dokud nebude vycházet žádná pára. 
-Velmi pomalu odšroubujte bezpečnostní uzávěr, ale neodstraňujte jej, protože uvnitř může 
být stále pára. Víčko musí být ponecháno na místě, dokud se neuvolní veškerá pára. 
-Pokud uzávěr nelze odšroubovat, protože má ``křížový závit'', znamená to, že tlak uvnitř 
nádrže je velmi vysoký; pro odšroubování uzávěru je třeba stisknout tlačítko páry tolikrát, 
kolikrát je potřeba, aby se odstranila veškerá pára a poté bylo možné uzávěr odšroubovat. 
- Po uvolnění veškeré páry položte čistič na studený povrch asi na pět minut, aby vychladl. 
Nyní lze sejmout bezpečnostní uzávěr. 
- Použijte nálevku a plnicí nádobu k doplnění vodní nádrže potřebným množstvím vody. 
-Nasaďte zpět bezpečnostní víčko na čistič a zašroubujte jej na místo. 
 
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 
-Po použití parního čističe odpojte zástrčku od elektrické sítě. 
- Stiskněte tlačítko páry, dokud se neuvolní veškerý tlak a také všechna pára zevnitř. 
- Po uvolnění veškeré páry položte čistič na studený povrch asi na pět minut, aby vychladl. 
Nyní lze sejmout bezpečnostní uzávěr. 
- Vypusťte veškerou vodu, která může zůstat v nádrži, a očistěte vnější boční povrch suchým 
hadříkem. 
-Nasaďte zpět bezpečnostní víčko na čistič a zašroubujte jej na místo. 
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo pod kohoutek. 
 
TECHNICKÁ DATA 
Objem nádržky: 300 ml 
Maximální kapacita plnicí nádoby: 175 ml  
Tlak páry: 0,25 mpa – 0,42 mpa 
220V-240V ~ 50Hz 1000W 
 
Toto zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnice 2014/35/EU o 
nízkonapěťových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. 
 
RECYKLACE PRODUKTU - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Obal 
Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, 
třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste 
použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou 
vhodné pro každý druh materiálu. 
Elektrický a elektronický výrobek 
Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek na konci jeho životnosti 
zlikvidovat, musíte jej odevzdat do sběrny odpadu autorizovaného pro selektivní 
sběr odpadu z elektronických a elektrických zařízení (WEEE). 
Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro 
životní prostředí. 


