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SteamForce / SteamForce Plus

MNOHOKRÁT DĚKUJI ZA UMÍSTĚNÍ SVOU DŮVĚRU V NÁS
Návod k obsluze je nedílnou součást dodávky přístroje. Prosím uschovejte! 
Tento návod k obsluze si celý a pečlivě přečtěte, než přístroj uvedete do provozu.

Rozsah dodávky

1 Základní přístroj

2 Parní hadice

3 Parní deska velký

4 Parní deska malý*

5 Stěrač*

6 Návodu k obsluze
* K dispozici jen u SteamForce Plus

Vysvětlení použitých symbolů

Tento symbol označuje potenciální nebezpečí pro vás nebo pro 
nástroj. Pod tímto symbolem naleznete důležité informace, jak 
předejít zraněním a poškození elektrického nářadí.

i
Uvádí tipy ohledně používání a další obzvláště užitečné informace.

Upozornění: Z hran parního talíře může unikat pára

!

Nebezpečí opaření: Při práci nad hlavou nezapomeňte na 
nebezpečí horkých kapek vody.

Pozor: nebezpečí popálení: Během používání se povrch může 
zahřát. 

Při práci noste vhodné ochranné rukavice.

Při práci noste vhodné ochranné brýle.
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SteamForce / SteamForce Plus

Obecné bezpečnostní pokyny 
UPOZORNĚNÍ!   Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže uvedených 

pokynů může mít zá následek elektrický šok, vznik požáru 
a/nebo vážná zranění osob. 

a) Pracoviště udržujte v  čistotě a dobře osvětlené. Následkem 
nepořádku nebo špatného osvětlení pracoviště mohou být nehody 

b) Nikdy nepoužívejte nástroje v rizikových oblastech, které obsahují 
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí produkuje jiskry, 
které mohou způsobit vznícení prachu nebo par. 

c) Při používání elektrického nářadí udržujte děti i další osoby 
mimo jeho dosah.  V případě rozptylování můžete nad nástrojem ztratit 
kontrolu. 

d)  Zástrčka nástroje musí odpovídat elektrické zásuvce. Zástrčka 
se nesmí žádným způsobem upravovat. Nepoužívejte adaptérové 
zástrčky s nářadím s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a 
vhodné zásuvky snižují riziko elektrického šoku. 

e) Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud byli pod dohledem nebo 
instruováni v bezpečném používání zařízení a rozuměli výsledným 
rizikům. 

f) Děti si s tímto přístrojem nesmějí hrát. Mohou utrpět opaření nebo 
elektrický šok.
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Bezpečnostní pokyny
Pozor Při práci s horkou párou (min. 100 °C) vzniká riziko 

vážných popálenin. Je-li aktivován pojistný ventil 
vlivem přetlaku způsobeného chybnou funkcí 
jednotky, může dojít k úniku horké páry a vroucí vody. 
Pozici měňte pouze během provozu a dbejte opatrnosti. 
Parní jednotka, hadice a parní deska mohou být velmi horké.  
Vždy noste vhodný ochranný oděv/rukavice. Přístroj provozujte 
pouze s použitím čisté vody bez přípravků nebo přísad. 
Nezapínejte  jednotku, je-li prázdná.

Napařovací desku/rameno nikdy nesměrujte proti osobám, zvířatům 
nebo předmětům citlivým na teplotu. Nepřipojujte kapalinu ani páru 
přímo k elektrickým zařízením a zařízením, které obsahuje elektrické 
součásti. Vždy dbejte na bezpečné, vodorovné postavení přístroje (na 
podlaze). (viz graf . 6). 

Nikdy se nestavte na přístroj nebo na parní hadici ani na ně neodkládejte 
předměty. Parní hadici nepřehýbejte ani nezalamujte a nikdy neblokujte 
ventil na hadici. 

Přístroj přenášejte jen za držadlo zvláště jej netahejte za parní hadici nebo 
síťový kabel. Přístroj nesmí být používán, pokud spadl, pokud je zjevné 
poškození nebo je netěsný.

Přístroj nikdy neponořujte do kapaliny. Pokaždé, když se příslušenství 
vyměňuje, opravuje, nabíjí/vybíjí nebo vyprazdňuje a parní přístroj se 
nepoužívá (včetně přestávek), odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Přístroj 
by měl být chráněn před dětmi při zapnutí nebo při chlazení.

Nikdy přístroj nepřeplňujte! Při přeplněn nebo poruše také vytáhněte 
síťovou vidlici ze zásuvky. Používejte výhradně originální náhradní díly 
a příslušenství WAGNER! 

Pozor na nebezpečí zkratu! Zásuvky a vypínače zakryjte a nikdy na ně 
nepouštějte páru! Při použití prodlužovacího kabelu: do maximální délky 
10 m musí být průřez vodičů alespoň 3x1mm2.
Dejte pozor na nebezpečí poškození! Při práci v blízkosti dřeva, 
sádrových podkladů a materiálů opatřených povlaky mohou být tyto 
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nepříznivě ovlivněny působením tepla nebo vodní páry. Opatření: 
Použijte stínění před teplem nebo parou z kartonu nebo plechu. 
Přístroj se při nebezpečí přehřát automaticky vypíná. Po 10 minutách 
se přístroj automaticky opět zapne. Doba vyvíjení páry je cca 70 minut 
na jedno naplnění nádrže. Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, 
pokud je připojen k síti. Přístroj udržujte mimo dosah dětí a zvířat! Nikdy 
nenechávejte obsah nádobky úplně vypařit. 

Zamýšlené použití
Parní odstraňovač tapet je vhodný výhradně k odstraňování tapet a čištění pomocí 
originálního speciálního příslušenství značky Wagner.  
Chcete-li zaručit dlouhou životnost parního odstraňovače tapet, po každém použití 
svůj nástroj okamžitě a důkladně vyčistěte.
UPOZORNĚNÍ! - Pára může způsobit uvolnění slabé, prasklé, pórovité nebo chybně spojené 
omítky. Před zahájením prací zkontrolujte malou oblast. Nedržte parní desku příliš dlouho 
v jedné pozici a vypněte zařízení, pokud začne praskat omítka
CHRAŇTE SVŮJ DOMOV - TZ důvodů zamezení vzniku skvrn od páry na koberci a bytovém 
textilu je doporučeno jednotku podkládat na pevnou rovnou desku. Dbejte na to, aby 
nedošlo k převrácení nebo náklonu jednotky. Prachové utěrky nebo noviny jsou nevhodné. 

Příprava

Obzvláště u vícevrstvých a přemalovatelných tapet nebo u tapet, které 
nepropouští vodu, doporučujeme zpracovat odstraňované oblasti 
pomocí stěrky na tapety v křížovém rastru.

Provoz 
• Odstraňte uzávěr plnicího hrdla a naplňte jednotku čistou vodou na úroveň indikátoru 

MAX. Nasaďte zpět uzávěr (obr. 1+2).
• Našroubujte hadice na závitové výstupy kotle a parní desky. Utažení rukou je dostačující.

Dbejte na to, aby nedošlo k přetažení (obr. 3+4).
• Připojte napájecí kabel jednotky do síťové zásuvky na stěně (obr. 5). 
• Začátek generování páry může trvat až 12 minut (přibližně) v závislosti na objemu 

vodní náplně a její teplotě (obr. 7).
• Neponechávejte jednotku bez dozoru a nedovolte do místnosti vstup dětem a 

domácím zvířatům.
• Těsně před začátkem plné produkce páry se na parní desce vytvoří malé množství 

bublin a vody .
•  Před emisí páry dbejte opatrnosti na možný výtok horké vody.
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• Podržte parní desku rovnoběžně s tapetou po dobu přibližně 10 sekund. Nyní by mělo 
být možné tapetu snadno odstranit pomocí stěnové škrabky (obr. 9).

• Některé tapety mohou vyžadovat více páry, než ostatní. Parní odstraňovač provozujte, 
dokud nebude dosažen nízké hladiny vody, poté jednotku odpojte od sítě a ponechte 
ji nejméně 2 minuty vychladnout (obr. 11). 

UPOZORNĚNÍ! Varování: Horká kapalina nebo pára může způsobit popáleniny 
Nebezpeční opaření. Pára může také zkondenzovat do vroucích 
kapek. Pára nesmí být směrována přímo na elektrické spotřebiče. Na 
uzávěru je umístěn symbol upozorňující na nebezpečí opaření.   
Dbejte opatrnosti na páru - Při otevírání víka nádrže a doplňování přístroje 
může dojít k úniku horké páry. Po dokončení prací nechte přístroj zcela 
vychladnout a poté jej vyprázdněte. Přístroj uskladněte až poté, co bude 
zcela suchý a vyprázdněný.
Před povolením uzávěru plnicího hrdla vždy ponechte jednotku 
vychladnout po dobu nejméně 2 minut. Upozornění! Nebezpečí 
opaření! (Obr. 11).  
Během fáze zahřívání může z parní desky unikat horká voda. Při 
výškových pracích může dojít k odkapávání horké vody.

Odstranění vodního kamene 

i
Přístroj se vlivem usazeného vodního kamene poškozuje. Pravidelné 
odvápnění je předpokladem, že váš přístroj zůstane funkční. Proveďte 
odvápnění přístroje v závislosti na stupni tvrdosti použité vody, jako 
vodítko použijte údaje v níže uvedené tabulce. Závady z důvodu 
nedostatečného odvápnění jsou ze záruky vyloučeny!

Stupeň tvrdosti mmol/l Doporučená četnost odvápnění
Nízký < 1,50 Po 11 naplněních nádrže (44 l)

Střední 1,50 - 2,50 Po 9 naplněních nádrže (36 l)

Vysoký > 2,50 Po 6 naplněních nádrže (24 l)

• Použijte běžné odvápňovací tekutiny nebo tablety a naplňte 1,5 litru vody do odměrky.
• Přidejte potřebné množství odvápňovacího prostředku dle údajů výrobce a směs řádně 

promíchejte.
• Naplňte přístroj roztokem k odvápnění.
• Roztok odstraňovače vodního kamene nechejte působit ještě dalších asi 30 minut.
• Po uplynutí této doby roztok z parního odstraňovače tapet důkladně vypusťte.
• Zařízení dva až třikrát důkladně propláchněte vodou, abyste se zbavili všech zbytků 

roztoku odstraňovače vodního kamene.
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Skladování
Přístroj uchovávejte vyprázdněný a vysušený ve stojaté poloze.

Technické údaje

Napětí: 220 - 240 V ~ Příkon: 2000 W
Doba vyvíjení páry:* 70 min. Parní rychlost: 45 g/min.
Max. plněné množství: 4,0 L Hmotnost parní desky velký: 150 g
Hmotnost (zařízení, 
parní hadice, velká parní 
deska parní desky):

1,8 kg Hmotnost parní desky malý: 60 g

Délka hadice: 3,7 m
*Přibližný čas vývinu páry před vypnutím ochrany.

Odstraňování poruch

Porucha Příčina Náprava

Parní odstraňovač 
tapet nefunguje.

• Topný článek je zanesený vodním 
kamenem

• Nedostatečné množství vody v 
nádržce.

• Zařízení je nakloněné, topný článek 
není ponořený ve vodě.

 � Provádějte 
odstranění

 � Dolijte vodu. 

 � Zařízení postavte na 
rovnou plochu.

Náhradní díly

Poz. Název Objednací číslo
1 Parní hadice 2414575 
2 Parní deska velký 2414572
3 Parní deska malý 2414573 
4 Stěrač 2414574 
5 Víko nádrže 2414576 

Ochrana Životního prostředí
Přistroj včetně přislušenstvi by měl být likvidován v systému pro 
zhodnocováni surovin. Při likvidaci nedávejte přistroj do domovniho odpadu. 
Podporujte životni prostředi a přineste Váš přistroj do mistniho sběrného 
mista určeného pro likvidaci přistrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě.
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Důležité upozornění související se zárukou na produkt!
Na základě vyhlášky EU platné od 01.01.1990 ruči výrobce za produkt jen tehdy, když 
všechny dily pocházeji od výrobce nebo jim byly schváleny, přip. byly přistroje odborně 
smontovány a použivány. Při použiti ciziho přislušenstvi a náhradnich dilů může záruka 
úplně nebo částečně odpadnout.

 

3+1 roky záruka
Platnost záruky je 3 roky, počitáno ode dne nákupu (datum na pokladni stvrzence).  
Záruka se prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud je zařízení do 4 týdnů od zakoupení 
zaregistrováno na internetových stránkách www.wagner-group.com/3plus1. 
Registrace je možná pouze tehdy, jestliže kupující prohlásí, že souhlasí s uložením 
svých údajů, které při registraci uvede. Záruka zahrnuje a je omezena na bezplatné 
odstranění nedostatků, které prokazatelně souvisí s použitím závadných materiálů 
při výrobě nebo s montážní chybou, nebo na bezplatnou výměnu vadných částí. 
Použiti nebo uvedeni do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo 
opravy, při nichž neni postupováno v souladu s našim návodem k obsluze, vylučuji 
nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny dily podléhajici opotřebeni. Ze 
záruky je rovněž vyloučeno použiti pro živnostenské podnikáni. Vyhrazujeme si 
výslovné právo na plněni ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přistroj ote vřen jinými 
osobami než servisnim personálem firmy WAGNER. Na poškozeni při přepravě, 
pracich na údržbě a rovněž poškozeni a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné 
údržby se záruky rovněž nevztahuji. Jako doklad o nabyti přistroje musi být při 
uplatněni nároku na plněni ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud 
to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zraněni osob, poškozeni věci 
a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přistroj použiván jinak než pro účely 
stanovené v návodu k obsluze, neni uváděn do provozu podle našeho návodu k 
obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na 
opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto 
návodu k obsluze, si vyhrazujeme provádět v podniku. V připadě záručni nebo 
pozáručni opravy se prosim obrat’te na prodejce, u kterého jste přistroj koupili.

EU prohlášení o shodě
Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovidá následujicim 
přislušným podminkám:  
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU 
Přibuzné harmonizované normy:  
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 62233

EU prohlášení o shodě je přiloženo k produktu. V případě potřeby je možné ho znovu 
objednat pod objednacím číslem 2410392.
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Čas na nové tapety!

Hledáte právě svůj nový projekt?  Tak se zastavte u nás a projděte si náš vyhledávač projektů. 
Najdete zde praktické návody k tématům renovace, zkrášlování a „udělám si sám“. 
Váš domov se stane něčím jedinečným. Pusťte se do toho a zkrášlete si jej!

INSPIRACE ZVLÁŠTNÍHO DRUHU

Terasa v novém laku!

Tvořte svůj interiér a exteriér pomocí úžasných 
barev!

Více inspirace?    
wagner-group.com/projects
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Další příslušenství a ještě více 
informací najdete na adrese:  
go.wagner-group.com/diy-faqs

Vhodné příslušenství pro mnoho různých projektů! Všestranné, snadná výměna. Práce s našimi přístroji bude ještě 
příjemnější a efektivnější, a bude vás ještě více bavit! Více informací na adrese:  
go.wagner-group.com/diy-accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ K WAGNER PRODUKTŮM
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