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ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU
Návod na obsluhu je súčasťou prístroja. Uchovávajte ho na bezpečnom mieste! Pred prvým 
použitím prístroja si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu.

Obsah dodávky
1   základný prístroj
2   parná hadica
3   naparovacie dosky veľká
4   naparovacie dosky malá*
5   špachtľa*
6   návod na obsluhu
* Dodáva sa iba so SteamForce Plus

Vysvetlivky k použitým symbolom
Tento symbol varuje pred potenciálnym ohrozením vás, resp. 
prístroja. Pod týmto symbolom nájdete dôležité informácie o 
prevencii zranení a škôd na prístroji.

i
Označuje tipy na využitie prístroja a iné užitočné informácie.

POZOR: Z okrajov naparovacej dosky môže unikať para

!

Nebezpečenstvo obarenia: Pri prácach nad hlavou môžu z prístroja 
unikať kvapky horúcej vody.

Pozor, nebezpečenstvo popálenia: Počas prevádzky sa povrch 
môže zahriať. 

Pri práci noste vhodné ochranné rukavice.

Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare.

1 2

3

45
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Všeobecné bezpečnostné pokyny 
VÝSTRAHA!  Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nasledovných pokynov 

môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo 
ťažkým poraneniam.    

a) Udržujte svoje pracovisko čisté a zabezpečte jeho dostatočné 
osvetlenie. Neudržiavané alebo zle osvetlené pracovisko zvyšuje riziko 
vzniku úrazov. 

b) Udržujte deti, nepovolané osoby a zvieratá mimo dosahu parného 
prístroja. Plne sa sústreďte na prevádzku prístroja. V opačnom prípade 
by ste nad ním mohli stratiť kontrolu. 

c) Ubezpečte sa, že zástrčka parného prístroja je kompatibilná so 
zásuvkou. Zástrčku v žiadnom prípade neupravujte. U prístrojov s 
ochranným uzemnením nepoužívajte sieťové adaptéry. Používaním 
originálnych zástrčiek a kompatibilných zásuviek znížite nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom. 

d) Minimalizujte akýkoľvek fyzický kontakt s uzemnenými plochami, 
ako napr. rozvodmi, vyhrievacími prvkami, rúrami na pečenie alebo 
chladiacimi zariadeniami. Ak je vaše telo uzemnené, nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom sa zvyšuje. 

e) Osoby so zhoršenými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu 
tento prístroj obsluhovať pod dozorom, alebo po poučení o 
bezpečnej prevádzke prístroja a s ňou súvisiacich rizikách.

f) Deťom je zakázané hrať sa so zariadením. Nebezpečenstvo obarenia 
alebo úrazu elektrickým šokom.
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Bezpečnostné pokyny k prevádzke parného odstraňovača 
tapiet
Varovanie! Pri prácach s horúcom parou (min. 100 °C) hrozí 

nebezpečenstvo ťažkého obarenia.     
Ak dôjde v dôsledku chybného fungovania prístroja pri 
pretlaku k aktivácii bezpečnostného ventilu (5 A), môže 
dôjsť k úniku horúcej pary a vriacej vody z prístroja.  
Počas používania prístroja meňte jeho polohu veľmi opatrne. 
Parná jednotka, hadica a naparovacia doska môžu byť veľmi 
horúce. Počas prevádzky prístroja vždy noste vhodný ochranný 
odev/rukavice. 

Na prevádzku prístroja používajte výhradne čistú vodu bez účinných látok 
a prísad. Prístroj nezapínajte , keď je prázdny.

Naparovaciu dosku/predlžovák nikdy nesmerujte na osoby, zvieratá a 
predmety citlivé na vysoké teploty. Nikdy priamo na elektrické prístroje a 
zariadenia obsahujúce elektrické časti nesmerujte kvapaliny a pary. Vždy sa 
ubezpečte, že prístroj stabilne stojí na horizontálnom povrchu (na 
zemi) (obr. 6).

Nestúpajte na prístroj ani parnú hadicu a neklaďte na ne predmety. 
Parnú hadicu v žiadnom prípade nezamotávajte a neohýbajte, nikdy 
neupchávajte ventil. Prístroj držte výhradne za držadlo. 

Nikdy neťahajte za parnú hadicu alebo sieťový kábel. Nepoužívajte prístroj, 
ak spadol, je viditeľne poškodený, alebo netesní.

Prístroj nikdy neponárajte do kvapaliny. Pri každej výmene príslušenstva, 
údržbe, pri plnení/dopĺňaní, vyprázdňovaní alebo v prípade, že parný prístroj 
nepoužívate (s výnimkou pracovných prestávok), je nutné vytiahnuť zástrčku 
sieťového kábla zo zásuvky. Udržujte prístroj mimo dosahu detí, keď je 
zapnutý, alebo nie je vychladnutý.

Nikdy do prístroja nedopĺňajte viac kvapaliny ako je povolené množstvo. 
V prípade preplnenia alebo inej poruchy vytiahnite sieťový kábel zo 
zásuvky. Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo 
WAGNER!

Pozor! Nebezpečenstvo skratu! Zásuvky a spínače musia byť prikryté a 
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nesmú prísť do styku s parou. V prípade použitia predlžovacieho kábla: 
max. dĺžka 10 m – prierez kábla musí byť minimálne 3 x 1 mm². Zabráňte 
poškodeniu! Pri prácach v blízkosti drevených/sadrových povrchov a 
obkladov môže dôjsť pôsobením tepla alebo pary k ich poškodeniu. 
Riešenie: Použitie ochranný štít z lepenky alebo kovu, ktorý eliminuje 
pôsobenie tepla/pary. Pri prehriatí sa prístroj automaticky vypne. Po 
cca 10 minútach sa prístroj automaticky opäť zapne. Čas naparovania 
predstavuje cca 70 minút. Nikdy prístroj nenechávajte bez dozoru, keď je 
zapojený do elektrickej siete. Prístroj nikdy nenechávajte v blízkosti detí a 
zvierat. Zásobník parnej jednotky sa počas prevádzky v žiadnom prípade 
nesmie úplne vyprázdniť. 

Použitie v súlade so stanoveným účelom použitia
Parný odstraňovač tapiet je určený výhradne na odstraňovanie tapiet.

Aby ste zabezpečili optimálnu životnosť svojho parného odstraňovača tapiet, po každom 
použití vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky a prístroj starostlivo vyčistite. 
POZOR! - Para môže spôsobiť opadávanie uvoľnenej, poškodenej, poréznej alebo 
nesprávne aplikovanej omietky. Pred začiatkom prác si pôsobenie prístroja otestujte na 
malej ploche. Naparovaciu dosku nedržte príliš dlho na jednom mieste a odtiahnite ju 
vždy, keď uvidíte, že omietka sa začína drobiť.

CHRÁŇTE SVOJ DOMOV - Prístroj klaďte na tvrdé, rovné plochy, aby nedošlo 
k poškodeniu kobercov a nábytku parou. Ubezpečte sa, že prístroj sa nekĺže a 
neprevracia. Nepoužívajte ochranné fólie a noviny. 

Príprava
Najmä v prípade viacvrstvových, premaľovaných alebo vodu 
nepriepustných tapiet je vhodné najskôr tapety mriežkovito rozrezať 
pomocou špachtle na tapety.

Prevádzka 
• Vytiahnite zátku a naplňte prístroj čistou vodou doplna po označenie MAX. Opäť 

zazátkujte (obr. 1+2).
• Hadicu pevne rukou priskrutkujte na závity zásobníka na horúcu vodu a naparovacej 

dosky. NEUŤAHUJTE PRÍLIŠ PEVNE (obr. 3+4). Počas prevádzky pravidelne 
kontrolujte pevnosť závitov.

• Sieťový kábel prístroja zapojte do zásuvky (obr. 5). 
• Vytvorenie pary môže trvať cca 12 minút. Celkový čas závisí od množstva a teploty 
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použitej vody (obr. 7).
• Prístroj nenechávajte bez dozoru. Zabráňte prístupu detí a zvierat do miestnosti.
• Chvíľku pred dokončením produkcie pary sa začnú na naparovacej doske tvoriť 

bubliny a vystupovať malé množstvo vody.
• Pozor. Pred vystreknutím pary môže z prístroja uniknúť horúca voda.
• Naparovaciu dosku podržte cca 10 sekúnd priloženú na tapete – následne by malo byť 

možné tapetu jednoducho odstrániť pomocou tapetovacej špachtle (obr. 9).
• Potrebné množstvo pary sa líši v závislosti od typu tapety. S parným prístrojom je 

možné pracovať, kým hladina vody neklesne. Následne prístroj odpojte z elektrickej 
siete a nechajte 2 minúty vychladnúť (obr. 11).

Varovanie! Pozor: Horúce kvapaliny a para môžu spôsobiť popáleniny.  
Nebezpečenstvo obarenia! Horúca para môže spôsobovať tvorbu 
kondenzovaných horúcich kvapôčok. Nesmerujte paru na elektrické 
prístroje. Nebezpečenstvo obarenia je znázornené symbolom na zátke.

Pozor na paru - Pri otváraní veka plniacej nádoby a doplňovaní 
zariadenia môže unikať horúca para. Po dokončení prác nechajte prístroj 
úplne vychladnúť a vyprázdnite ho. Prístroj skladujte iba vtedy, keď je 
prázdny a suchý.

Prístroj vždy skladujte vyprázdnený. Pred priskrutkovaním zátky 
nechajte prístroj vždy minimálne 2 minúty vychladnúť. Pozor! 
Nebezpečenstvo obarenia! (obr. 11). 
Počas zahrievania môže z naparovacej dosky unikať horúca voda. Pri 
prácach nad hlavou môže z prístroja unikať horúca voda.

Odvápnenie

i
Skladovanie zavápneného prístroja vedie k jeho poškodeniu. 
Pravidelné odvápňovanie prístroja je predpokladom zachovania jeho 
funkčných vlastností. Prístroj odvápnite v závislosti od tvrdosti vody 
podľa informácií v tabuľke nižšie. Na prístroje, ktoré sú nesprávne, resp. 
nedostatočne odvápňované, sa nevzťahuje záruka!

Stupeň tvrdosti mmol/l Odporúčame odvápniť
Nízky < 1,50 Po 11 naplneniach (44 l)

Stredný 1,50 - 2,50 Po 9 naplneniach (36 l)

Vysoký > 2,50 Po 6 naplneniach (24 l)

• Použite bežný odvápňovací tekutý prípravok alebo tabletu a naplňte odmerku 1,5 l 
vody.

• Do vody pridajte príslušné množstvo odvápňovacieho prípravku podľa pokynov 
výrobcu a roztok dôkladne premiešajte.

• NALEJTEodvápňovací roztok do prístroja.
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• Nechajte odvápňovací roztok pôsobiť cca 30 minút.
• Následne parný odstraňovač tapiet úplne vyprázdnite.
• Prístroj dva až trikrát dôkladne prepláchnite čistou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky 

odvápňovacieho roztoku.

Skladovanie
Prístroj skladujte prázdny, suchý a vo vodorovnej polohe.

Technické údaje
Napájanie elektrickou 
energiou:

220-240 V ~ Spotreba elektrickej 
energie:

2000W

Čas naparovania:* 70 min. Parná kapacita: 45 g/ min
Max. množstvo náplne: 4,0 l Hmotnosť veľkej 

naparovacej dosky:
150 g

Hmotnosť (prístroj, parná 
hadica, veľká naparovacia 
doska):

1,8 kg Hmotnosť malej 
naparovacej dosky:

60 g

Dĺžka hadice: 3,7 m

*Odhadovaný čas naparovania pred aktiváciou bezpečnostného vypnutia.

Odstraňovanie porúch
Porucha Príčina Riešenie
Parný odstraňovač 
tapiet nepracuje

• Vyhrievací prvok je prikrytý 
káblami

• Príliš málo vody v nádrži. Keď sa 
v nádrži nachádza málo vody, 
aktivuje sa príslušná ochrana pred 
prehriatím prvku.

• Prístroj stojí šikmo, vyhrievací 
prvok nie je ponorený vo vode.

 ➞ Vyčistiť 

 ➞ Doplniť vodu. 2 minúty 
počkať. Doplnením 
kvapaliny odblokujete 
zabezpečenie prvku.
 ➞ Prístroj uložte do 
vodorovnej polohy.
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Náhradné diely

Pol. Názov Č. art.
1 Parná hadica 2414575 

2 Naparovacia doska veľká 2414572

3 Naparovacia doska malá 2414573 

4 Špachtľa 2414574 

5 Kryt nádrže 2414576 

Upozornenie k likvidácii
Náradie vrátane príslušenstva a obalu by sa malo odovzdať na ekologickú 
recykláciu. Neodhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Podporte ochranu 
životného prostredia a odovzdajte prístroj v mieste likvidácie odpadu alebo sa 
informujte v špecializovanom obchode.

Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!
Podľa nariadenia EÚ zodpovedá výrobca za chyby svojho výrobku neobmedzene iba 
v prípade, že všetky diely pochádzajú od tohto výrobcu alebo boli týmto schválené, 
zariadenia boli správne a odborne namontované a sú správnym spôsobom prevádzkované. 
V prípade použitia cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môže dôjsť k úplnému 
alebo čiastočnému zániku zodpovednosti, ak vedie použitie cudzieho príslušenstva alebo 
náhradných dielov k vadám výrobku.
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Vyhlásenie o zhode EÚ
Vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim 
príslušným ustanoveniam:  
2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, 2012/19/EÚ 
Použité harmonizované normy:  
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3

Vyhlásenie o zhode EÚ je priložené k výrobku. V prípade potreby o neho môžete 
dodatočne požiadať s uvedením čísla objednávky 2410392.

3+1 roky záruky
Záruka činí 3 roky, počnúc dòom predaja (pokladničný bloček). Záruka sa predĺži o 
ďalších 12 mesiacov, ak sa zariadenie počas 4 týždňov po zakúpení zaregistruje na 
internete na  www.wagner-group.com/3plus1.  Registrácia je možná len vtedy, ak 
kupujúci súhlasí s uchovaním svojich údajov, ktoré sa tam majú zadať. Záruka zahrňuje 
a obmedzuje sa na bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré preukázateľne vyplývajú 
z použitia nie bezchybného materiálu pri výrobe alebo z chyby pri montáži, alebo 
bezplatnú výmenu chybných dielov. Pre prípad takého použitia alebo prevádzky, ako 
aj svojvoľnej montáže alebo opravy, ktoré neboli uvedené v našom návode sa záruka 
nevzťahuje. Opotrebovateľné diely sú taktiež vylúčené zo záruky. Záruka sa nevzťahuje 
na priemyselné nasadenie. Vyslovene si vyhradzujeme zabezpečenie záruky. 
Záruka sa stratí, ak zariadenie bolo otvorené inou osobou ako zamestnancom 
WAGNER Service. Škody spôsobené prepravou, údržbovými prácami, ako aj 
škody spôsobené nedostatočnými údržbovými prácami nespadajú pod záruku. 
Pri žiadaní záruky sa musí dokázat spôsob nadobudnutia zariadenia predložením 
originálnych dokladov. Pokiaľ zákon nestanovuje inak, vylučujeme každé 
ručenie za každú škodu na osobách, vecnú a následnú škodu, obzvlášť 
ked´ zariadenie bolo použité na iný účel ako je uvedené v návode, nie 
nášmu návodu zodpovedajúcim spôsobom bolo uvedené do prevádzky 
alebo udržované, alebo boli prevedené svojvoľné neodborné opravy. 
Vyhradzujeme si opravy alebo údržbové práce, ktoré presahujú údaje návodu pre 
obsluhu, u nás v závode.  V prípade uplatnenia záruky, alebo opravy obráťte sa prosím 
na Vaše predajné miesto.
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Čas na výmenu tapiet!

Hľadáte ďalší projekt?  Potom sa pozrite na náš vyhľadávač projektov. 
Tu nájdete praktické pokyny týkajúce sa všetkého okolo tém renovácia, skrášlenie a urob si sám. 
Váš domov bude jedinečný. Urobte sa krásnymi!

INŠPIRÁCIA ŠPECIÁLNEHO DRUHU

Nalakujte si vašu terasu nanovo!

Navrhujte vnútorné a vonkajšie priestory v 
skvelých farbách!

Viac inšpirácie?    
wagner-group.com/projects



Material No.  2420443  A 
09/2020 
© Copyright by J.Wagner GmbH

 
 
 
 
Nu raspundem pentru greseli sau schimbari.

J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49  0180 -  55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD
Innovation Centre
Silverstone Park
Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410 

WAGNER FRANCE S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33  0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57 

MAKIMPORT 
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6   
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
T 902 199 021   /   91 879 72 00
F 91 883 19 59

ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S 
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00  
F +45 47 33 74 01 

WAGNER SPRAYTECH 
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61  9587 2000
F +61  9580 9120

J. WAGNER AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41  71 - 7 57 22 11 
F +41  71 - 7 57 23 23 

DINOCOOP KFT.
Radvány u. 24.
1118 Budapest
T +36 1 3193064  
F +36 1 3193066

E-CORECO SK S.R.O.
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850 
F +42 1313700077 

PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00  
F +48/32/346 37 13 

D

F

DK

S CH

AUS

H

PL

GB

E

SK

P

ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19 

NOR

E-CORECO S.R.O.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42  734 792 823  
F +42  227 077 364 

CZ EL-ME-HO
Horvatinčićev put 2
HR-10436 Rakov Potok
T +385 (-1)65 86 - 028
F +385 (-1)65 86 - 028

HR

ООО «ВИНТЕХ РУС»
143960 МО, г. Реутов
улица Железнодорожная, 
д. 11, кв./оф. V
T +7 (499) 705-11-31 
info@wagner.ru 

RUS

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

TEHOMIX OY
Telekatu 10
20360 TURKU
T +385 (0) 2 2755 999
F +385 (0) 2 2755 995

SF

FHC SRL
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T  0373 204839  
F  0373 204845

I

DELOS S.A.
Gonetsa area
Markopoulo Mesogaias 190 03
Attiki, Greece
P.O. BOX 293
T  22990 41056
F  22990 41059

GR


