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1 - TECHNICKÝ POPIS TUTTOLUXO 6SB
A
B
C
D
E
F
G

hlavní spínač motoru
rukojeť
regulátor páry
spínač páry
svorky víka nádrže
víko nádrže
zásuvka pro připojení hadice

H
I
J
K
L
M
N

zásuvka pro připojení konektoru
polyesterový filtr
navíječ elektrického kabelu
pohled na vnitřní uspořádání
nádrž na vodu, pohled zevnitř
pohled na spodní část
SLALOM SYSTÉMTM
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2 - SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ a FILTRů
Příslušenství
1
Prodlužovací trubky s rychlozámkem
2
Velký kartáč (držák příslušenství)
2.1 Kobercový nástavec
2.2 Nástavec pro vysávání kapalin
2.3 Podlahový nástavec
3
Držák příslušenství: speciální nástavec s jednou tryskou
3.1
Malá hubice
3.2 Široká hubice
3.3 Malý kulatý kartáč
4
Držák příslušenství: speciální nástavec s trojitou tryskou
4.1 Trojúhelníkový kartáč
5
Kulatý kartáč
6
Nálevka pro plnění nádrže ohřívače
7
Držák příslušenství
7.1
Nástavec pro vysávání kapalin s gumovou stěrkou
7.2
Nástavec pro vysávání pevných částic
8
Okenní stěrka

9
Podložka žehličky
10
Žehlička
11
Turbokartáč * volitelné příslušenství
12
Vaporizér * volitelné příslušenství
FILTRY
1
Filtr plováku
2
Filtr vstupního vzduchu
3
Polyesterový filtr
4
Vstupní filtr motoru
5
Hepa filtr * volitelné příslušenství
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3 - SEZNAM FUNKCÍ
1.
2.

Mokré a suché vysávání s vodním filtrem
Dokonalé parní čištění

3.
4.

Parní čištění a vysávání zároveň
Profesionální žehlení s párou nebo bez ní

5.
6.

Čištění vzduchu s aromatizací
Zvlhčování vzduchu

4 - PŘEHLED CHARAKTERISTIK
Několik charakteristik činí TUTTOLUXO 6SB vaším spolehlivým pomocníkem
v boji proti špíně a zažraným nečistotám. TUTTOLUXO 6SB se může otáčet
pohotově, bez námahy a účinně, a je tak současně bezpečný při manipulaci.

4.1 PAtENtovANÉ CHARAKtERIstIKY

➋ Uvnitř přístroje TUTTOLUXO 6SB se rozprašuje voda a vzniká nejjemnější mlha,
která na sebe neustále váže nečistoty a prachové částice a vytváří tak jedinečný
vodní filtr, jenž odstraňuje tyto částice ze vzduchu a nasává je do vodní nádrže. ➍
- ➎ Čtyřstupňový systém filtrů zachytává zbývající jemné nečistoty. ➏ vzduch,
který vychází ven, je čistý, svěží a dýchatelný – je dokonale vyčištěný!

sYstÉM voDNí MLHY tM, sLALoM sYstÉM tM,
sYstÉM sNADNÉHo ČIštĚNítM
TUTTOLUXO 6SB je vybaven exkluzivním sYstÉMEM voDNí MLHY™,
sofistikovaným systémem filtrace prostřednictvím velmi účinně rozprašované
vody (podobná mraku, vodní cloně), která na sebe váže i ty nejmenší části špíny
a prachu, odstraní je ze vzduchu a pak se vysají do vodní nádrže.
Navíc nabízí inteligentní a ekologický čtyřstupňový filtrační systém: není již třeba
kupovat papírové sáčky a filtry a pak je likvidovat. Kromě úspory provozních
nákladů TUTTOLUXO 6SB šetří váš čas, protože už nemusíte chodit nakupovat
chemické čisticí prostředky nebo sáčky na prach, a produkuje méně odpadu.
6
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Rozprašování

3
5 6
Zachycená špína Vyčištěný vzduch
a nečistoty

sLALoM sYstÉMtM
Vložte pryžovou hadici s její přípojkou do otvoru SLALOM SySTÉMU™ vpředu a
připojte konektor do zásuvky (obr. 1). Slyšitelné pípnutí vás informuje, že hadice
byla připojena k síti.
Speciální patentovaný design TUTTOLUXO 6SB činí vysavač překvapivě
snadným k manipulaci. Malá přední kolečka jsou stejně jako i připojení hadice
otočná a umožňují vám maximální volnost pohybu a rovněž chrání hadici před
opotřebením. Není zapotřebí jí tahat, jak se obvykle děje u běžných vysavačů,
aby se vysavač posunul vpřed (obr. 2).
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Exkluzivní Systém vodní mlhyTM je založen na procesu zvaném „rozprašování”,
který je součástí čtyřstupňového filtračního systému a zachytává i ty nejmenší
prachové částice. ➊ TUTTOLUXO 6SB vysává veškerý prach a jakékoli nečistoty.
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2

SYSTÉM SNADNÉho ČIŠTĚNÍTM viz Kapitola 9 – Údržba

4.2 BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
4.2.1. Mechanické bezpečnostní charakteristiky:
• Bezpečnostní tlakový ventil je umístěn ve spodní části přístroje, takže pára
v případě přetlaku vychází ze spodní části spotřebiče a nepředstavuje tak
žádné nebezpečí pro osoby. Pracovní tlak v ohřívači je 4,5 bar a bezpečnostní
ventil se otevře v rozsahu maximálně +2 bar. Ventil zabezpečí vypuštění
více páry, než může ohřívač vyrobit, takže tlak poklesne.
• Dvě INCOLOY 800 topné spirály jsou mimořádně odolné proti vysokým
teplotám a usazeninám vodního kamene.
• Vstupní a výstupní vzduch motoru vysavače je veden samostatně, což
umožňuje chlazení motoru.
4.2.2. Elektrické bezpečnostní charakteristiky:
• Ohřívač je vybaven tlakovým snímačem, který zajišťuje, že tlak je vždy
přibližně 4,5 bar.
• Má vícekolíkovou konstrukci a pouhým zasunutím zástrčky, která má
speciální řazení, bude elektrický proud přiveden do ovládacích prvků na
hadici, do žehličky nebo jiného elektrického příslušenství.
• Je-li řazení správné, rezistor v ovládacích prvcích sdělí, že naše příslušenství
je připojeno; žádné cizí příslušenství nebo předmět nejsou zjištěny.
• Je-li toto kritérium splněno, pak se zhruba po 7 vteřinách (zpoždění) uvolní
elektrický obvod.
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Prodlužovací trubky s bezpečnostní
tepelnou izolací: samostatné trubky pro 1
páru a 2 vysávání, 3 vnější trubka chrání před
popálením a izoluje elektrickou část 4.

4.3 TECHNICKÁ DATA					

Štítek s technickými parametry 				
VAROVÁNÍ! Přesvědčte se, zda technická data na štítku odpovídají vašemu
elektrickému přívodu.
Technická data
• Napětí: 230 V +/- 6 %, 50 Hz
• Příkon ohřívače: 2100 W (1050 + 1050 W)
• Příkon motoru vysávání: 1200 W, zdokonalená technologie poskytuje stejný
výkon jako motor o 1600 W, ale je mnohem tišší, s nižšími vibracemi, menší
spotřebou energie, vyšší spolehlivostí a větším množstvím nasátého vzduchu.
• Příkon žehličky: 850 W
• Tlak páry: (450 kPa) 4,5 bar
• Průtok páry: 55 g/min
• Max. teplota páry v ohřívači: 148 °C
• Průtok vzduchu: 23,51 l/s (motor)
• Tlak vysávání: 2000 mm H2O (~ 19,6 kPa)
• Doba ohřátí: cca 2 min. po stisknutí tlačítka pro zapnutí páry, jen pár sekund
při doplnění vody
• Objem ohřívače: 0,8 litru
• Kapacita ohřívače: 0,4 litru
• Objem obnovovací nádrže: 1,2 litru
• Délka pružné hadice: 2,0 m
• Pracovní dosah: 8 m
• Délka přívodního kabelu: 5 m
• Hlučnost: 71 dB(A)					
Bezpečnostní charakteristiky:				
• Spínač provozního tlaku: 2 ± 6 bar 0,3+/-0,15
• Bezpečnostní termostat: 170 °C
• Bezpečnostní ventil ohřívače: 6 bar +/- 0,5
• Nízkonapěťové elektronické ovládací prvky na rukojeti: 5 V
• Bezpečnostní plovák
• Tepelná izolace v trubicových nástavcích
• Bezpečnostní zámek páry
PATENTOVANÉ SYTÉMY:
• SYSTÉM VODNÍ MLHY TM
• SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍTM
• SLALOM SYSTÉMTM
KÓD VÝROBKU: PWC-700B
• Hmotnost: 9,7 kg
• Rozměry: 336 x 332 x 479 mm
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5 - DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Manuál používá specifická zdůraznění, aby vás upozornil na některé detaily:
VÝSTRAHA! Z bezpečnostních důvodů buďte opatrní.
VAROVÁNÍ! Obsahuje další informace a užitečné rady pro řádné používání
spotřebiče.
1. Tento uživatelský manuál je nedílnou součástí spotřebiče. Přečtěte si
pečlivě všechny instrukce a bezpečnostní upozornění obsažená v něm,
neboť vám poskytují důležité informace o používání a údržbě vysavače.
Uschovejte manuál pro budoucí užití.
2. Tento spotřebič umožňuje použití vody a páry. Dodržujte přesně veškeré
instrukce obsažené v tomto manuálu.
3. Po vyjmutí z obalu se přesvědčte, že vysavač je neporušený, pečlivě
zkontrolujte těleso vysavače a soupravu příslušenství.
4. Jestliže neporozumíte informacím, nepoužívejte spotřebič a obraťte se na
vašeho prodejce nebo pracovníky servisního střediska Zepter.
5. Před připojením spotřebiče k síti se přesvědčte, že údaje na výkonovém
štítku souhlasí s parametry vaší elektrické sítě. Elektrický datový štítek je
umístěn na spodku spotřebiče.
6. Jestliže vaše síťová zásuvka není kompatibilní se zástrčkou vysavače,
zajistěte si u kvalifikovaného elektrikáře výměnu zásuvky za odpovídající.
Ti by měli rovněž zkontrolovat, zda je síťová zásuvka vhodná pro příkon
vyžadovaný spotřebičem.
7. Použití adaptérů, rozdvojek anebo prodlužovacích kabelů by obecně
mělo být vyloučeno; jestliže se bez nich nemůžete obejít, zajistěte, aby
byly používány pouze standardní nebo násobné adaptéry a prodlužovací
kabely, které odpovídají současným bezpečnostním předpisům.
8. Nepoužívejte spotřebič, jestliže se objeví jakékoli poškození na přívodním
kabelu nebo zástrčce. V případě nesprávné funkce vypněte spotřebič
a nepokoušejte se ho opravit. S jakoukoli opravou se obraťte pouze na
servisní středisko Zepter.
9. V případě, že spotřebič spadne nebo se převrátí, okamžitě ho vypněte
a odpojte od sítě. Chvilku počkejte, dejte zařízení zpět do jeho pracovní
polohy a po několika vteřinách ho opět zapněte. Nikdy nepřevracejte
vysavač, když je voda v nádrži: voda se může dostat do elektrických částí.
10. V případě nouze odpojte spotřebič od sítě.
11. Tento spotřebič lze použít pouze pro funkce, pro které byl konstruován,
tj. domovní čištění a obohacení vzduchu. Výrobce nemůže být odpovědný

za jakoukoli škodu způsobenou nevhodným, nesprávným nebo
nerozumným použitím.
12. Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti výbušnin, vysoce hořlavých
materiálů, plynů nebo otevřeného ohně.
13. Nikdy nezakrývejte výstup vzduchu umístěný na zadní části vysavače. Před
použitím se přesvědčte, zda otvor není ucpán špínou, vodním kamenem,
suchými listy atd. Odstraňte veškerou usazenou špínu, jak je popsáno
v kapitole 9, Údržba.
14. Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí
mladších 8 let) se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní schopností
nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud je
o použití spotřebiče nepoučila osoba odpovědná za jejich bezpečnost
nebo pokud nejsou pod dohledem takové osoby. Děti je třeba hlídat, aby si
se spotřebičem nehrály.
15. Nepoužívejte příslušenství, které nedodal výrobce, neboť takové
příslušenství může způsobit vážné nebezpečí.
16. Spotřebič používejte pouze v horizontální poloze, se všemi čtyřmi koly na
podlaze.
17. Přívodní kabel musí být před použitím zcela rozvinut. Nepoškozujte
kabel mačkáním, stoupáním na něj, taháním, zauzlováním nebo dotykem
horkých nebo ostrých předmětů.
18. Spotřebič odpojte od sítě, když není používán.
19. Buďte velmi opatrní, abyste během používání nepřišli do styku s horkým
povrchem spotřebiče nebo párou.
20. Nikdy nevysávejte z jakýchkoli příčin toxické nebo vysoce hořlavé látky,
výbušniny, stavebí suť, žhavé uhlíky či zapálené cigarety. Nepoužívejte
spotřebič pro čištění komínů nebo kouřovodů či k odstraňování olejových
látek (např. sazí).
21. Nikdy nemiřte tryskou páry na osoby nebo zvířata, elektrické instalace,
materiály obsahující azbest nebo na toxické a nebezpečné materiály.
22. Nepoužívejte páru k čištění samotného spotřebiče, když je v provozu, nebo
k čištění šatů nebo bot, které máte na sobě.
23. Zastavte přívod páry při výměně příslušenství.
24. Nikdy netahejte za přívodní kabel při odpojování vysavače od síťové zásuvky.
25. Nevystavujte vysavač působení nevhodných povětrnostních podmínek, jako
jsou: déšť, kroupy, sníh, vítr atd.
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26. Jsou-li nablízku děti, používejte spotřebič s maximální opatrností.

Údržba:

27. Nepoužívejte přívodní kabel ke zvedání spotřebiče nebo jeho tahání,

•

provádíte-li s ním čištění!
28. Jestliže se rozhodnete spotřebič již dále nepoužívat, doporučujeme ho
zabezpečit vyjmutím přívodního kabelu po jeho odpojení ze sítě! Rovněž
doporučujeme nemanipulovat s ním jako s běžným odpadem, ale odevzdat
ho firmě oprávněné ke sběru takového materiálu. Tímto způsobem bude
náležitě zlikvidován, ale většinu z jeho komponent bude možné recyklovat
a znovu je použít k výrobě jiných předmětů; přitom budete šetřit životní
prostředí, které patří nám všem.
29. Žehlička musí být používána a odkládána na stabilní a pevný povrch.
30. Když odkládáte žehličku, ujistěte se, že podstavec, na který ji pokládáte, je
stabilní.
31. Žehličku nepoužívejte, pokud vám upadla a jsou na ní viditelné stopy
poškození nebo z ní uniká pára.

•

Vždy dodržujte návod a udržujte svůj spotřebič v dobrém technickém
stavu.
Opravy smí provádět pouze servisní středisko Zepter, a to v souladu
s národními a místními bezpečnostními předpisy. Neoprávněné opravy
mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje. Výrobce nelze činit
odpovědným za neoprávněné práce.

Likvidace:

•

Po skončení životnosti se doporučuje zabezpečit přístroj odstřižením
přívodního kabelu. To můžete učinit pouze po odpojení spotřebiče od sítě!
Nevyhazujte přístroj jako běžný odpad, ale svěřte jej pracovníkům, kteří se
sběrem takového materiálu zabývají. Tak bude přístroj správně zlikvidován
a zrecyklován. A to je velmi cenné pro ochranu našeho životního prostředí!

•

Tento návod si uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vracet!

6 - START
DŮLEŽITÉ! Pro první použití spotřebiče po tomto kroku.
VAROVÁNÍ! Před zahájením jakékoli operace se přesvědčete, že přívodní
kabel není zapojen do zásuvky. Položte spotřebič na podlahu a otevřete víko
nádrže, jak je znázorněno na obr. 1 a 2.

nutné (obr. 5 na další straně). Sejměte víčko nádrže ohřívače a naplňte nádrž asi
0,9 litru vody (obr. 6 na další straně). Uzavřete víko nádrže a opět je upevněte.
Nyní můžete připojit spotřebič k síti

VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů nikdy nevysávejte z jakýchkoli příčin toxické nebo
vysoce hořlavé látky, výbušniny, žhavé uhlíky či zapálené cigarety, saponáty
nebo pěnu jakéhokoli druhu. Nepoužívejte spotřebič pro čištění komínů nebo
kouřovodů či k odstranění olejových látek. To může vést k vážnému nebezpečí
a k možné poruše vysavače!
VÝSTRAHA!
Před zapnutím vysavače pro vysávání tuhých látek otevřete svorky víka nádrže
(obr. 1 a 2), sejměte víko nádrže (obr. 3 na další straně) a naplňte nádrž 0,7 litru
studené vody. Dbejte přitom na to, aby hladina souhlasila se značkou natištěnou
na odlučovači (obr. 4 na další straně). Nádrž lze vyjmout pro plnění, je-li to
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Úroveň hladiny vody
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Připojení hadice a příslušenství
Vložte hadici se spojkou do ústí SLALOM SYSTÉMU™ vpředu a zasuňte konektor
do zásuvky. (Viz kapitola 4.1: Patentované charakteristiky, Slalom systém).
Při čištění podlahy bude nezbytné nasadit příslušný nástavec na speciální
prodlužovací trubku (obr. 7) použitím příslušného tlačítka pro upevnění/
uvolnění (obr. 8) a pak připojit k rukojeti úchytu jednoduchým zatlačením.
Když jste úspěšně připojili příslušenství (všechna se připojují stejným
způsobem), můžete začít s čištěním.

7
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Když jsou hadice i konektor vložené, rozsvítí se zelené světlo ustáleného stavu,
které signalizuje, že je vysavač připojen k síti.
Svorky víka nádrže byly navrženy tak, aby při zachycení za ně v otevřeném stavu
nedošlo k jejich poškození. Mohou se uvolnit, ale velice snadno je dáte na místo
tak, že nasadíte vidlice na podpůrné hroty (obr. 9).
Pro vaše pohodlí jsou na každé straně zařízení dva DRŽÁKY TRUBEK, do kterých
můžete vložit prodlužovací trubky tak, aby zde mohly volně zůstat a byly
k dispozici, kdykoli potřebujete mít ruce volné pro jinou činnost (naplnění
nádrže ohřívače, posunutí nábytku atd.), (obr. 10).

6.1 FUNKCE VYSÁVÁNÍ
Když jste nasadili hadici, jak je popsáno výše, rozsvítí se oranžové světlo, které
signalizuje, že motor je nastaven na střední rychlost (obr. 11). Motor zapnete
stisknutím tlačítka rychlosti (obr. 12) na rukojeti úchytu hadice. Pro změnu
rychlosti motoru stiskněte tlačítko a držte je stisknuté, dokud nepocítíte, že se
rychlost změnila, a poté tlačítko uvolněte.

Připojení
Pára
Hladina vody

Pro vypnutí motoru stiskněte a pak rychle uvolněte tlačítko.
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6.2 Příprava ohřívače
(pro parní čištění, žehlení a zvlhčování)
Pro použití páry je nutné stisknout tlačítko ohřívače a tím zapnout ohřívač
(obr. 11).
VAROVÁNÍ! Jestliže se rozsvítí červené světlo signalizující, že v ohřívači
není voda, naplňte nádrž potřebným množstvím vody (viz obr. 6), pak
dvakrát stiskněte tlačítko – jednou pro zrušení a dvakrát pro obnovení
funkce.

Tlačítko rychlosti

Oranžové světlo páry začne blikat, což signalizuje, že v ohřívači narůstá tlak. Když
je dosažen správný tlak, blikání oranžového světla se ustálí a pára je připravena
k použití.
Nyní vložte požadované čisticí příslušenství přímo do rukojeti úchytu hadice
nebo s jednou či více vloženými prodlužovacími trubkami. Pro dodávku páry
pouze stiskněte tlačítko zapnutí páry (obr. 12).
Abyste se vyvarovali nechtěnému vypouštění páry, zamkněte páčku páry
zatlačením BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU PÁRY směrem k pozici "Closed"
(zavřeno).

Bezpečnostní zámek páry
Tlačítko zapnutí páry
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7 - PROVOZ
7.1 MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ S VODNÍM FILTREM

Vysávejte, prosím, jen takové kapaliny, jako je voda a rozlité nápoje. Poté vždy
proveďte čištění podle níže uvedených instrukcí.
UPOZORNĚNÍ! Při vysávání kapalin nemusíte plnit vodní nádrž čistou
vodou! Je-li třeba vysát velké množství vody, je třeba, abyste použili střední
rychlost, zatímco pro malé množství vody maximální rychlost, nikdy však
minimální. Spotřebič může vysát až 1,2 litru kapaliny. Je-li toto množství
větší, je aktivován bezpečnostní plovák, který vydává hlasitý zvuk, a hluk
motoru se zvýší. V tomto momentě okamžitě vypněte funkci vysávání
a vyprázdněte nádrž s vodou.
Naplňte vodní nádrž tak, jak je popsáno v kapitole 6. Pokračujte v čištění
a vyberte si pro tuto práci nejlepší příslušenství, viz kapitola 8. Pro získání
maximálního vysávacího výkonu zvolte intenzitu vysávání na úchytu (obr.1).
Při vysávání prachu nebo jiných druhů špíny vyměňujte často vodu v nádrži.
Jestliže chcete pouze vysát prach, naplňte vodní nádrž v každém případě tak,
jak je popsáno v kapitole 6.
Vysávání
Dodržujte výše uvedené pokyny a poté si vyberte příslušenství, které se nejlépe
hodí pro práci, již máte v úmyslu dělat. Zapněte vysavač a zvolte požadovanou
rychlost. Pro jemné materiály zvolte nejnižší rychlost; pro většinu ostatních prací
použijte dle potřeby střední nebo vysokou rychlost.
Vysávání samotných kapalin
Vysávání kapalin, jako je například rozlitá voda, můžete zahájit okamžitě. Abyste
dosáhli pokud možno co nejlepších výsledků, použijte:
střední rychlost – pro velké množství kapaliny v ohraničeném prostoru (např.
sifon/násoska),
vysokou rychlost – pro malé množství kapalin.

7.2 DOKONALÉ PARNÍ ČIŠTĚNÍ
Když je dosažen správný tlak, blikání oranžového světla se ustálí a pára je
připravena k použití. Nyní vložte příslušné čisticí příslušenství přímo do rukojeti
úchytu hadice nebo s vloženou jednou či více prodlužovacími trubkami. Pro
dodávání páry pouze stiskněte tlačítko zapnutí páry na rukojeti (obr. 1). Abyste
dosáhli nejlepšího výkonu páry, začněte s regulátorem páry na minimu (-), poté
pomalu přidávejte (směrem k +), dokud nedosáhnete takového tlaku, který
bude pro vaši práci ideální. Další pokyny jsou uvedené v kapitole 8 POUŽITÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlačítko rychlosti

Bezpečnostní zámek páry
Tlačítko zapnutí páry

1

7.3 PARNÍ ČIŠTĚNÍ A VYSÁVÁNÍ ZÁROVEŇ
Při provádění obou těchto funkcí najednou je důležité, abyste NEJPRVE zahřáli
ohřívač, a poté chvíli provádějte parní čištění, aby se zahřála pružná hadice,
prodlužovací hadice a další příslušenství, které používáte. Funkce vysávání by
se měla k funkci parního čištění přidat až poté, kdy je spotřebič zcela zahřátý.

A

C. Signalizace nahřátí žehličky
D. Nastavení teploty žehličky (obr. 3)
E. Podložka žehličky

C

Suché žehlení
Při suchém žehlení není třeba používat tlačítko páry.
Nastavte tlačítko (ukazatel) teploty na žehličce (D) na požadovanou teplotu
a počkejte až se rozsvítí světlo (C). Pak můžete začít se suchým žehlením.

D

Doporučené teploty pro tkaniny
E
B

2

syntetická vlákna (minimální teplota)
hedvábí/vlna (střední teplota)
bavlna/len (maximální teplota)

7.4 PROFESIONÁLNÍ ŽEHLENÍ S PÁROU NEBO BEZ NÍ
Varování! Při prvním použití žehličky můžete zjistit, že se z plotny žehličky
uvolňuje určité množství vody smíšené s párou. Proto se doporučuje
nesměrovat první tryskání páry na tkaninu, která se má žehlit, ale do
volného prostoru. Požadovanou teplotu nastavíte otáčením regulátoru
teploty (D na obr. 2). Regulátorem páry upravte množství dodávané páry.
Stisknutím tlačítka na rukojeti žehličky regulujete výstup páry. Dojde-li
voda, rozsvítí se červené světlo na funkčním tlačítku.
VAROVÁNÍ!
Některé části žehličky dosahují velmi vysokých teplot.
Nedotýkejte se jich. Hrozí nebezpečí popálení.
Po použití žehličky ji vraťte zpět na podložku (E).
Nikdy neodcházejte od žehličky, když je připojena ke spotřebiči.
Pro profesionální žehlení stačí jednoduše připojit žehličku k přístroji (G-zásuvka
pro připojení hadice, H-zásuvka pro připojení konektoru). Pro doplnění
vody do nádrže ohřívače páry není nutné žehličku odpojovat. Po připojení
k elektrické síti se rozsvítí oranžové světlo motoru, které ukazuje, že je žehlička
pod napětím.
Popis žehličky
A. Tlačítko páry
B. Trubková průchodka

CZ
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Rozdělte látky určené k žehlení podle typu tkaniny a ve shodě s doporučenými
teplotami. Nejdříve žehlete látky vyžadující nejnižší teploty.
Parní žehlení
Jestliže chcete použít páru, stiskněte funkční tlačítko pro uvolnění páry;
uvědomte si, že blikající oranžové světlo se ustálí, když je ohřívač připraven. Při
parním žehlení vždy nastavte volič teploty na páru. Poloha páry je v označené
oblasti, mezi polohami
a
. V tomto teplotním rozmezí můžete
žehlit s párou všechny tkaniny. Rada: Symboly žehlení uvedené na visačkách
oděvů se vztahují pouze k suchému žehlení a v případě parního žehlení je
můžete ignorovat. Doporučujeme vyzkoušet žehlení velmi jemných tkanin na
části oděvu, která je skrytá, nebo alternativně zakrytím dané části oděvu kusem
plátna.
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7.5 ČIŠTĚNÍ VZDUCHU S AROMATIZACÍ

7.6 ZVLHČOVÁNÍ VZDUCHU

Kvalita vzduchu, který dýcháme, je jistě jedním z nejdůležitějších faktorů
ovlivňujících naše zdraví a pohodu. Do vody v čisticí nádrži přístroje
TUTTOLUXO 6SB je možné přidávat esenciální nebo balzámové oleje. Tím se
dosáhne intenzivní aromaterapie nebo terapie pomocí balzámů, která potěší
naprosto každého.

Připravte TUTTOLUXO 6SB jako pro parní čištění (viz kapitola 6.2), nastavte ovladač
regulátoru páry na nízkou úroveň, zapněte spotřebič, stiskněte páčku páry
a dopřejte vzduchu osvěžující parní koupel. Používá se s pružnou hadicí (obr. 6)
nebo s volitelným příslušenstvím: se SOUPRAVOU S VAPORIZÉREM (obr. 7).

Do vody ve vodní nádrži přidejte několik kapek přípravku ZEPTER AROMA
LIQUID a poté začněte vysávat. Takto si můžete při práci – a ještě mnoho hodin
po ní – užívat vůně a povzbuzení, které vám aromatizace vzduchu přináší.
Aromatizace:
•

Otevřete víko nádrže a vyjměte vodní nádrž.

•

VÝSTRAHA! Přesvědčete se, že je nádrž čistá.

TUTTOLUXO 6SB je jediný vysavač, který funguje též jako zvlhčovač a osvěžovač
vzduchu! Pro zvlhčování vzduchu použijte patentovaný VAPORIZÉR a naplňte
vzduch, který dýcháte, vůní, jež vám přinese pohodu. Pro vaporizaci vzduchu
nemusíte dělat vůbec nic, TUTTOLUXO 6SB
totiž pracuje, zatímco vy odpočíváte.
SOUPRAVA S VAPORIZÉREM, volitelné
příslušenství: PWC-710B (obr. 8).
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•

Naplňte nádrž čistou vodou, jak je popsáno v kapitole 6, nalijte 1 litr vody.

•

Do vody přidejte několik kapek vhodné koncentrované vůně (obr. 4).
Tímto výslovně doporučujeme, abyste používali výhradně přípravky řady
Zepter Cosmetics Aroma Liquid. Při používání nevhodných olejů může dojít
k poškození částí z umělé hmoty.

•

Vložte vodní nádrž zpět a zavřete víko.

•

Zapojte spotřebič do zásuvky a jedním stisknutím tlačítka motoru jej
zapněte na střední rychlost.

•

Z mřížky na zadní straně přístroje bude vycházet čistý a aromatizovaný
vzduch, který rychle osvěží všechny místnosti v domě a zbaví je všech
nepříjemných pachů a zatuchlého vzduchu (obr. 5).
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VÝSTRAHA! Přesvědčete se, že je
nádrž čistá a naplněná nepatrným
množstvím čisté vody.

8 - použití PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRů
1. PRODLUŽOVACÍ trubky
Dvě trubky se systémem rychlozámku pro volbu požadované délky. Jsou tepelně
izolované jako ochrana proti opaření. Maximální délka 2,4 m.
a

b

c

UŽITEČNÉ RADY
1

2. Držák příslušenství: VELKÝ KARTÁČ
Spolehlivý a robustní, je vhodný pro jakýkoli druh podlahy. Tento víceúčelový
kartáč je dodáván s dalším příslušenstvím umožňujícím dosáhnout těch
nejlepších výsledků na každém typu podlahy:

2

2.1

2.2

2.3

2.1 Kobercový nástavec bez štětin (parní čištění nebo vysávání)
2.2 Nástavec pro vysávání kapalin (parní čištění nebo vysávání)
2.3 Podlahový nástavec se štětinami (pouze vysávání)
Rozhodnutí použít pouze páru nebo jen vysávání, popřípadě oboje současně,
závisí na použitém příslušenství a na tom, co čistíte: v případě velmi odolné špíny
(2.1 a 2.2) se doporučuje použít páru a poté vysávání; pro rychlé vysátí nebo sušení
postačí vysávání (2.1, 2.2 a 2.3). Kartáč je vybaven čtyřmi praktickými úchyty pro
připevnění plátna. Rovněž má posuvnou část pro uzamčení spoje. Čepový kloub
umožňuje snadné použití i v omezeném prostoru (např. pod nábytkem).

CZ

Jak používat kobercový nástavec 2.1
Výkon sání je díky bočnímu nasávání dokonalý v každé situaci, dokonce
i podél stěn a v koutech. Můžete vysávat nebo čistit pomocí páry (na
menších, nepříliš zašpiněných plochách použijte obě tyto funkce najednou).
Nepoužívejte na příliš choulostivých typech podlah, jakými jsou například
parkety, abyste povrch, v případě že nepoužijete plátno, nepoškrábali.
Pro setření jakéhokoli hladkého povrchu použijte nástavec s plátnem
připevněným pomocí čtyř úchytů, nejprve proveďte parní čištění a poté
vysávání. Čistěte vždy určitou část povrchu naráz – nejprve přetřete plochu
při aplikaci nízkého stupně páry, aby se nečistoty uvolnily a zachytily do
plátna, a poté stejnou plochu rychle vysajte. Tento způsob čištění zanechá
povrch čistý a suchý. Plátno dle potřeby vymáchejte a pokračujte v čištění.

2.1

Jak používat nástavec na vysávání kapalin 2.2
Tento nástavec je určen pro rychlé, bezpečné a účinné vyčištění rozlitých
tekutin a loužiček a jejich odstranění z podlahy. Když vysáváte větší
množství tekutin, věnujte vždy pozornost tomu, zda je plovák vynořený.
Tento nástavec můžete používat také na dlaždice a nepříliš choulostivé
podlahy tak, že na určitou plochu podlahy nejprve aplikujete páru – možno
též při nejvyšším výkonu páry – a poté ji vysajete (s výjimkou malých
a téměř čistých povrchů neprovádějte při vysávání zároveň také parní
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čištění, neboť většina páry bude nasáta ještě dříve, než stačí proniknout
do nečistot). V případě potřeby použijte pro zjemnění a odstranění odolné
špíny a mastnoty štětiny na zadní straně kartáče.

hrubším profilem kobercového nástavce 2.1. Nástavec dosáhne do všech
koutů a míst podél stěn a pomocí svých štětin uvolňuje prach a nečistoty,
které následně vysaje. Při používání na dlaždicích odstraňuje prach a mírnou
špínu. Nástavec používejte vždy jemně a jen na podlahy, na kterých není
rozlitá žádná tekutina. Tím zaručíte, že štětiny zůstanou čisté a že se brzy
neopotřebují. Nepoužívejte pro drhnutí.
Upozornění – tento nástavec se nikdy nepokoušejte používat spolu
s párou!

2.2

Upozornění
• Parkety a jiné choulostivé podlahové povrchy
Když provádíte čištění párou na parketách, minimalizujte její množství,
abyste předešli poškození. Pracujte na malé ploše, abyste viděli, jak parkety
na parní čištění reagují, a nepřikládejte kartáč přímo na dřevěný povrch, ale
držte jej v určité vzdálenosti. Sledujte, jak dřevo reaguje. Existuje mnoho
různých druhů parket a každý z nich může reagovat jinak. Jestliže na
parketách nepozorujete žádnou negativní reakci na páru, můžete pomalu
začít pracovat s kartáčem na podlaze a pomalu přidávat více páry; pamatujte
přitom vždy na to, že parkety nemusejí vykazovat známky reakce na páru
okamžitě.
Pokud narazíte na velmi odolnou špínu, vždy na lokalizovanou plochu
působte párou, aby špína působením horka a vlhkostí změkla natolik, že ji
bude možné snadno odstranit.
Vyčkejte, až špína před odstraněním změkne nebo se rozpustí. Po těchto
krocích můžete nyní vysávat špínu sklopením kartáče zpět do rovnoběžné
polohy.
Upozornění: Parkety a jiné choulostivé podlahové povrhy
Při použití tohoto nástavce na parketách nastavte nízký stupeň páry, pečlivě
očistěte určitou plochu a pak ji vysajte – podobně, jako byste čistili okno.
Tento způsob je vhodný pro lehce zašpiněné podlahy. Na jemné povrchy
nepoužívejte štětiny na zadní straně kartáče.
Jak používat podlahový nástavec se štětinami 2.3
Nástavec použijte pro vysávání všech druhů choulostivých povrchů,
například parket, u kterých chcete předejít poškrábání způsobenému

2.3

OBECNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ
Velmi špinavé plochy
Vykartáčujte plochu, aby se odstranila většina špíny, pak použijte páru
pro její rozpuštění a následně uzavřete páru. Nakonec zapněte vysávání
a jezděte po povrchu, přitom naklánějte kartáč dopředu, vysušujte
a vysávejte špínu.
Středně zašpiněné plochy
Pracujte jak s párou, tak s vysáváním (avšak v závislosti na použitém příslušenství;
spotřebič musí být pro to, aby dodával dokonalou páru, velmi dobře zahřátý),
pak vypněte páru. Kartáč musí být vždy skloněn dopředu (to usnadní vysávání).
Po dokončení práce nevypínejte vysávání okamžitě, aby špinavá voda mohla
z trubky a hadice odtéct do regenerační nádrže. Vychylte čelní stranu kartáče
nahoru, aby z něho nekapalo.
Koberce a rohožky
Upozornění: Před použitím páry koberec nebo rohožku vždy co nejlépe
vysajte, aby špína nezvlhla a neklesla hlouběji do koberce. Spotřebič může
čistit jakýkoli druh koberce nebo rohožky, s výjimkou rohožek s dlouhými
chlupy. Ty mají tendenci uzavírat vodní trysky, což vede ke špatné filtraci.
V případě rohožek vyrobených z ovčí vlny proveďte před parním čištěním
celé rohožky test na malé ploše rohožky; teplo může způsobit změnu v barvě
vlny nebo může vést ke sražení. Čištěním pomocí páry se dosáhne oživení
barev, obnovení původní tloušťky a odstranění nečistot ze spodní vrstvy

koberce. Jsou-li vaše koberce a rohožky zaprášené na povrchu, začněte
použitím velkého kartáče pouze s vysáváním. Po vysátí použijte spotřebič
se současnou funkcí páry a vysávání podle stejného postupu doporučeného
pro středně zašpiněné plochy. V případě mimořádně zažraných a „kůrku“
tvořících skvrn se doporučuje použít speciální nástavec s jednou tryskou (3)
a širokou hubicí (3.2).
VAROVÁNÍ! Pára zajišťuje dobré čištění v každém případě; avšak při
předběžném čištění koberců nebo rohožek s použitím detergentů dbejte
na to, aby nebyla vysáta žádná vytvořená pěna, neboť ta by mohla skončit
uvnitř motoru! Doporučuje se používat málo pěnivé detergenty.
Připevnění utěrky
VÝSTRAHA! Upevnění utěrky na kartáč se doporučuje, když přejíždíte přes
jemné materiály s párou – tkaniny, ale také jemné povrchy, jako jsou parkety
nebo mramor – nebo když chcete rozpustit a rozprostřít vosk (pára na nízkém
stupni a jemné plátno, které nepoškrábe) (obr. 2.4).

2.4

3. Držák příslušenství: speciální nástavec s jednou tryskou
3.1 Malá hubice (také vhodná na speciální nástavec s trojitou tryskou)
3.2 Široká hubice (také vhodná na speciální nástavec s trojitou tryskou)
3.3 Malý kulatý kartáč

CZ
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3.1

3.2

3.3

Toto příslušenství se dá použít samostatně nebo na vrchu s nasazeným malým
kulatým kartáčem (umístěte ho na trysku a otáčejte, dokud nezapadne) pro
odstranění tuku nebo s vysávacími hubicemi, které umožňují, aby tuk nebo
prach byl nasát při použití pouze funkce vysávání. Použijte malou hubici
(3.1) na jednotlivé plochy a širokou hubici (3.2) na větší plochy. Zejména se
doporučuje čistit a odstranit tuk:
• mezi dlaždicemi,
• uvnitř a vně trub a sporáků,
• z ocelových nebo smaltovaných výlevek,
• z umyvadel, bidetů, toalet, sprch, van,
• kohoutů a armatur (pro odstranění vodního kamene).
Nástavec je vhodný pro všechny obtížné práce.
Nejdříve vykartáčujte s párou plochu, ze které se má tuk odstranit. Zastavte
páru a přepněte na vysávání pomocí hubice. Odstranění prachu z radiátorů:
použijte páru, prach spadne na podlahu a pak můžete vše vysát.
Dveřní/okenní rámy: umístěte plátno na hranu rámu a skloňte speciální
nástavec na použití páry; špína se zachytí do plátna. Čištění toalet: použijte
páru na hranu, odkud vytéká voda, pro odstranění vodního kamene. Je-li to
nutné, použijte malý kulatý kartáč.
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4. Držák příslušenství: SPECIÁLNÍ NÁSTAVEC S TROJITOU TRYSKOU
Toto příslušenství (4) je ve spojení s trojúhelníkovým kartáčem vhodné díky
svému tvaru a velikosti především pro čištění trouby a pracovních ploch.

7. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ. Používá se ve spojení s:
7.1 Nástavec na odsávání kapalin
7.2 Nástavec na pevné částice

4.1 Trojúhelníkový kartáč
Tento speciální kartáč dosáhne ve spojení s nástavcem s trojitou tryskou na
špatně přístupná a velmi zašpiněná místa a dokáže je důkladně vyčistit.
Otáčením oběma směry můžete dosáhnout centrálního nebo bočního tryskání
nebo tryskání páry v různých úhlech!
7

4

4.1

5. KULATÝ KARTÁČ
Tento kartáč se používá, když chcete pouze vysávat.

5

6. NÁLEVKA
Užitečné příslušenství pro doplňování vody do ohřívače přes plnicí nádrž.

6

7.1

7.2

7.1 Nástavec na odsávání kapalin
Pro rozlité kapaliny, čištění skleněných povrchů všeho druhu použitím páry
a rovněž všech rovných ploch odolných vůči teplu. Vynikající v kuchyni na
pracovní plochy, na nerezovou ocel, obkládačky.
7.2 Nástavec na pevné částice
Je vhodný na čištění křesel, pohovek, kabátů nebo vysávání prachu z nerovných
povrchů. Je-li použit s párou, přetřete následně plochy látkou, jelikož vysáváním
se pravděpodobně neodsaje veškerá vlhkost. Velmi vhodný pro čištění interiéru
auta.
8. OKENNÍ STĚRKA
Okenní stěrka pro snadné čištění skla a jiných hladkých povrchů.
VAROVÁNÍ! V zimě předehřejte před jakýmkoli čištěním okenní tabulky
použitím páry ze vzdálenosti 5 až 10 cm.
Pracujte se dvěma funkcemi, párou a vysáváním současně tak, že mírně
nakloníte okenní čistič a budete jím pohybovat dolů podél okenních hran.
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1. FILTR PLOVÁKU
Tento filtr zachytává větší nečistoty (např.
listy), které se nezachytí proudem vody
ze Systému vodní mlhyTM, a představuje
tak významného strážce a ochránce filtru
vstupního vzduchu (obr. 1 a 2).

9. PODLOŽKA ŽEHLIČKY
Bezpečnostní podložka pro odložení
žehličky.

9
1

10. ŽEHLIČKA
Viz kapitola 7.4 (PROFESIONÁLNÍ ŽEHLENÍ
S PÁROU NEBO BEZ NÍ)

11. TURBOKARTÁČ
*VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
KÓD: PWC-700-6
Toto příslušenství je vybaveno sací
jednotkou a rotujícím zametacím
kartáčem na koberce, ovládaným stejným
nasávacím vzduchem. Turbokartáč je
kartáč na čištění koberců, který dokáže
vysávat prach i zvířecí chlupy a ostatní
vlákna ze všech druhů podlah.
12. VAPORIZÉR
*VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
KÓD: PWC-710B
TUTTOLUXO 6SB je jediný vysavač, který
funguje též jako zvlhčovač a osvěžovač
vzduchu! Pro zvlhčování vzduchu
použijte patentovaný VAPORIZÉR a naplňte vzduch, který dýcháte, vůní, jež vám
přinese pohodu. Pro vaporizaci vzduchu
nemusíte dělat vůbec nic, TUTTOLUXO
6SB totiž pracuje, zatímco vy
odpočíváte.

CZ
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2. FILTR VSTUPNÍHO VZDUCHU
Funkce, kterou se vyznačují všechny modely
TUTTOLUXO a jež zabraňuje tomu, aby
prach a částice nečistot pronikly do motoru
a poškodily jej (obr. 3).
10
3
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3. POLYESTEROVÝ FILTR
Pro ty, kteří vyžadují výraznější filtrační
vlastnosti, vybavil výrobce TUTTOLUXO
6SB také polyesterovým filtrem, který lze
prát. Filtr navíc významně snižuje hluk
z vysávání. Pro zachování stálé čistoty filtru
a maximálního výkonu se doporučuje jeho
pravidelná měsíční kontrola. Polyesterový
filtr nacházející se na výstupu vzduchu na
zadní straně slouží k zachytávání částeček
o velikosti pouhých 0,3 mikronu a zachytává vše, co uniklo předchozím třem
úrovním filtrace. Polyesterový filtr se
používá především pro snížení hluku a
činí tak z přístroje TUTTOLUXO 6SB jeden z
nejtišších spotřebičů své třídy na světě (obr.
4).

4
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9 - ÚDRŽBA

4.	VSTUPNÍ FILTR MOTORU
Tento filtr je určen k tomu, aby chránil
motor před zanesením částicemi
nečistot (z koberců, z prachu nebo
nečistot ze vzduchu). Používá se rovněž
pro filtrování chladicího vzduchu motoru,
přičemž touto funkcí se vyznačují jedině
všechny modely TUTTOLUXO (obr. 5).

5

5. HEPA FILTR *volitelné příslušenství
KÓD: PWC-700-5
Vysoce účinná filtrace vzduchu.
Technologie
HEPA
filtru
zajišťuje
maximální účinnost při zachytávání
99,97 % prachových částic dokonce ještě
menších než 0,3 mikronu. HEPA filtr rovněž
pomáhá likvidovat mikroorganismy
v domácím ovzduší (obr. 6).

6

Po období intenzivního používání (alespoň jednou za šest měsíců) je nutné
zkontrolovat účinnost všech filtračních prvků.
Vnější povrchy spotřebiče lze čistit látkou namočenou v neutrálním detergentu.
V případě, že spotřebič spadne nebo se převrátí, okamžitě jej vypněte a odpojte
od sítě. Jestliže se vysavač dostane do styku s vodou, vysušte ho suchou látkou
a počkejte několik minut, než jej opět zapnete.
Neodkládejte spotřebič, jestliže nádrž ještě obsahuje špinavou vodu, jelikož
to může způsobit nepříjemný zápach od plísní a nánosů tvořících se uvnitř
nádrže.
Nesměřujte trysky vody nebo vysokotlaké páry na spotřebič
(i odpojený od sítě), abyste ho vyčistili! Nepoužívejte vysokotlaké
čisticí stroje!
DŮLEŽITÉ! Před prováděním jakékoli údržby vypněte vysavač a odpojte
ho od sítě.

9.1 FILTRY

Níže uvedené filtry je třeba vyměnit hned, jak zjistíte, že jsou jakkoli
poškozené! Pro získání nových filtrů kontaktujte své servisní středisko
Zepter.
FILTR PLOVÁKU
Tento filtr zachytává větší nečistoty (např.
listy), které se nezachytí proudem vody
ze Systému vodní mlhyTM, a představuje
tak významného strážce a ochránce
dalšího filtru - filtru vstupního vzduchu
(obr. 3). Účinnost filtru zkontrolujte
následujícím způsobem: Vyjměte filtr
pomocí plováku (obr. 2) tak, že plovák
vytlačíte směrem nahoru proti filtru.
Vyperte filtr v dostatečném množství
studené vody s neutrálním detergentem.
Filtr nenechávejte schnout na topidlech
či radiátorech! Nechte jej uschnout
přirozenou cestou.

1
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Nepoužívejte spotřebič, dokud nebude filtr dokonale suchý. Použití
vlhkého filtru by mohlo spotřebič poškodit. Jakmile se na povrchu filtru
objeví skvrny nebo plíseň, vyměňte jej za nový filtr, který získáte v servisním
středisku Zepter. Životnost této konkrétní součásti významně závisí na tom,
nakolik je spotřebič ve skutečnosti používán.
FILTR VSTUPNÍHO VZDUCHU
Tento filtr brání částicím, které se úplně neodfiltrovaly pomocí Systému
vodní mlhyTM a filtru plováku, aby pronikly do motoru. Při čištění čisticí nádrže
zkontrolujte účinnost filtru.
Přitom vyjměte a opakovaně opláchněte filtr tak, že jej oddělíte od krytu
a tělesa vysavače (obr. 3) pomocí malých kleští (postačí pinzeta na obočí).
Vyperte filtr v dostatečném množství studené vody a neutrálního čisticího
prostředku. Pórovitý filtr nenechávejte schnout na topidlech nebo na
radiátorech! Jakmile se na povrchu filtru objeví skvrny nebo plíseň, vyměňte
jej za nový filtr, který získáte v servisním středisku Zepter. Životnost této
konkrétní součásti výrazně závisí na tom, nakolik je spotřebič ve skutečnosti
používán.
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POLYESTEROVÝ FILTR
Pro zachování stálé čistoty filtru a maximálního výkonu se doporučuje
pravidelná měsíční kontrola přístroje.
Při kontrole filtru postupujte následovně:
1) Odejměte mřížkový kryt na zadní části TUTTOLUXO 6SB (obr. 4). Polyesterový
filtr je umístěn uvnitř. Položte mřížkový kryt na podlahu a vyjměte filtr, jak je
ukázáno (obr. 5).
2) Zkontrolujte stav filtru. Jestliže jsou na něm stopy prachu nebo špíny, vyperte
ho v horké vodě a neutrálním detergentu pro odstranění nečistot.
3) Nechte filtr volně uschnout (ne na radiátorech nebo ohřívačích). Nepoužívejte
spotřebič, dokud filtr nebude dokonale suchý. Použitím vlhkého filtru
by se mohl poškodit spotřebič.
4) Po vyčištění dejte filtr zpět na místo a smontujte kryt, přitom dbejte na to,
aby háčky mřížkového krytu pasovaly do výřezů na tělese spotřebiče. Když
je mřížkový kryt na místě, otočte ho nahoru pro konečné upevnění pomocí
zarážecího pera.
Po dlouhé době používání, kdy může být polyesterový filtr potrhán nebo
poškozen, je třeba jej vyměnit za nový filtr, který lze získat v autorizovaných
SERVISNÍCH STŘEDISCÍCH ZEPTER.

4
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VSTUPNÍ FILTR MOTORU
Tento filtr je určen k tomu, aby chránil motor před zanesením částicemi
nečistot (z koberců, z prachu nebo nečistot ve vzduchu). Používá se rovněž
pro filtrování chladicího vzduchu motoru – funkcí, kterou se vyznačují modely
TUTTOLUXO.
1. Pokud používáte vysavač každý den, zkontrolujte nejméně jednou měsíčně, zda je nasávací
filtr čistý, a tudíž účinný.
2. Nasávací filtr dle potřeby často vyjměte
a opláchněte. Při jeho vyjímání je nutné nejdříve
vyndat nádrž a tím zabránit, aby se voda
6 při obrácení spotřebiče vylila na ventilátor
motoru. Najděte spodní kryt a jednoduše jej
odstraňte povolením středového šroubu rukou
nebo pomocí mince.
Vyjměte filtr (obr. 6-7-8) a vyperte jej ve vodě
s neutrálním čisticím prostředkem.
Před opětovným použitím vysavače je důležité,
aby filtry byly suché a mohly tak co nejlépe plnit
svou funkci.
7 Nenechávejte vstupní filtr motoru schnout na
topidlech nebo radiátorech!
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Při kontrole filtru postupujte jako při výměně polyesterového filtru.
1) Odejměte mřížkový kryt na zadní části TUTTOLUXO 6SB. HEPA filtr je 		
umístěn uvnitř. Položte mřížkový kryt na podlahu a vyjměte filtr dle
zobrazení.
2) Zkontrolujte stav filtru. Jestliže jsou na něm stopy prachu nebo špíny,
vyměňte jej.
3) Dejte nový HEPA filtr zpět na místo a smontujte kryt, přitom dbejte na to,
aby háčky mřížkového krytu pasovaly do výřezů na tělese spotřebiče. 		
Když je mřížkový kryt na místě, otočte ho nahoru pro konečné upevnění
pomocí zarážecího pera.
Po určité době používání, kdy může být HEPA filtr potrhán nebo poškozen, je
třeba jej vyměnit za nový filtr, který lze získat v servisním středisku Zepter.

9

VÍKO NÁDRŽE S PLOVÁKEM
Kontrolujte též účinnost bezpečnostního plováku umístěného na víku nádrže.
Pokud jsou na něm usazeniny špíny nebo plísně, nemusí plovák správně
fungovat (obr. 10). Zkontrolujte, zda se může plovák volně pohybovat uvnitř
svého koše. Opláchněte víko dostatečným množstvím teplé vody s neutrálním
čisticím prostředkem.

HEPA FILTR *VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vysoce účinná filtrace vzduchu.
Technologie HEPA filtru (obr. 9) zajišťuje maximální účinnost při zachytávání
99,97 % prachových částic dokonce ještě menších než 0,3 mikronu.
Pro zachování stálé čistoty filtru a maximálního výkonu se doporučuje jeho
pravidelná měsíční kontrola.
10

VÝMĚNA FILTRŮ:
Filtr plováku (PWC-700-4): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve podle stavu.
Filtr vstupního vzduchu (PWC-700-2): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve
podle stavu.
Polyesterový filtr (PWC-700-1): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve podle stavu.
Vstupní filtr motoru (PWC-700-3): Vyměňujte jednou za rok nebo i dříve
podle stavu.
Hepa filtr (PWC-700-5): Vyměňujte každých 6-12 měsíců.

9.2 SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍTM
Díky SYSTÉMU SNADNÉHO ČIŠTĚNÍTM není třeba skladovat sáčky nebo filtry.
Vyčištění vodní nádrže je vše, co vyžaduje špičková účinnost TUTTOLUXO 6SB.
Když skončíte práci, vylijte odpadní kapalinu z čisticí nádrže, jak je ukázáno na
obr. 11.
Tato operace je usnadněna tím, že dělicí přepážka uvnitř nádrže se dá vyjmout
(obr. 12) a rovněž se doporučuje vyjmout rozprašovače (obr. 13). Opláchněte
nádrž, dělicí přepážku a rozprašovače větším množstvím teplé vody
s neutrálním detergentem; tím odstraníte veškeré zbytky a skvrny na stěnách
nádrže.
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VAROVÁNÍ!
Důrazně doporučujeme, abyste po nasátí kapalin nebo pevných částic vypláchli
vnitřek nádrže na vodu a veškeré použité příslušenství tak, že vyprázdníte nádrž
a nasajete 1 litr čisté vody z vodovodu. Tento krok opakujte dvakrát. Také je
důležité, abyste uvnitř nádrže nenechávali žádnou nasátou kapalinu a zabránili
tak tvorbě vodního kamene nebo plísní, a tudíž nepříjemnému zápachu.
VAROVÁNÍ!
Po vyjmutí dělicí přepážky zajistěte, aby byla vložena zpět správně do příslušných
vodicích drážek zaoblenou stranou směřující dopředu a nahoru a aby se dotýkala
dna (jinak nepůjde zasunout). Buďte, prosím, opatrní, protože se jedná o křehké
díly.
Jestliže se některý z dílů rozbije nebo ztratí, ihned požádejte servisní středisko
Zepter o náhradní díl. Spotřebič TUTTOLUXO 6SB bez tohoto náhradního dílu
nepoužívejte. Před tím, než náhradní díly vložíte do přístroje a zavřete kryt, nechte
všechny díly uschnout nebo je sami vysušte. Vlhkost uvnitř přístroje může vyvolat
tvorbu plísní a nepříjemných pachů.

9.3 ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z OHŘÍVAČE
A ELEKTRONICKÉHO SNÍMAČE
Zde vám ukážeme, jak lze významně prodloužit životnost vašeho
vysavače díky exkluzivní technologii, která umožňuje bránit tvorbě
vodního kamene v ohřívači páry.
Po delší době používání brání usazeniny vodního kamene dalšímu používání
ohřívačů většiny parních spotřebičů, které jsou na trhu k dostání. Váš
TUTTOLUXO 6SB díky exkluzivní patentované technologii umožňuje kontrolu
a čištění speciálního elektronického snímače, jenž hlídá vodní hladinu
v ohřívači.
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•

Vraťte spotřebič do jeho normální polohy a dejte zpět nádrž. Uzavřete víko
nádrže a zajistěte ho, obr. 1- 6, kapitola 6.

•

Připojte spotřebič k síti a zapněte jako obvykle.

•

Zapněte ohřívač stisknutím funkčního tlačítka. Počkejte přibližně 1 minutu,
pak spotřebič vypněte. Ponechejte ocet pracovat přibližně 12 hodin, přitom
vysavačem občas mírně zatřepejte, aby roztok odstraňující vodní kámen
mohl lépe účinkovat.

•

Po uplynutí stanoveného času odšroubujte elektronický snímač otáčením
knoflíku proti směru hodinových ručiček (obr. 15), uchopte vysavač
a vyprázdněte ohřívač do umyvadla nebo jiné nádoby.

17

U ostatních vysavačů již nelze kvůli usazeninám vodního kamene detekovat
vodní hladinu, avšak váš TUTTOLUXO 6SB může – díky jednoduché operaci,
kterou snadno provedete doma – fungovat jako nový. Budete rovněž moci
odstranit vodní kámen z ohřívače a tím dále prodloužit účinnost spotřebiče.
Doporučujeme vám tuto operaci provádět alespoň jedenkrát ročně, i když
množství vodního kamene, který se v ohřívači vytvoří, ve velké míře záleží
na tvrdosti vody z vašeho vodovodu. V každém případě, jestliže pozorujete
zhoršení výkonnosti funkcí s párou nebo jestliže z parního příslušenství
vystupuje vodní kámen, znamená to, že je čas odstranit vodní kámen ze
snímače a z ohřívače.
VAROVÁNÍ!
Doporučujeme nepoužívat vodu s tvrdostí vyšší než 30 °f (francouzských
stupňů).
Postupujte následovně: Dokončete čištění a počkejte, až vysavač zcela
vychladne.
VAROVÁNÍ!
Nikdy z žádného důvodu neprovádějte odstranění vodního kamene,
dokud je vysavač ještě horký! Riskujete popálení! Před prováděním
jakékoli údržby počkejte alespoň dvě hodiny.
• Odpojte zástrčku ze sítě.
• Odejměte pružnou hadici ze spotřebiče, aby operace byly snadnější.
• Odstraňte víko nádrže, vyjměte čisticí nádrž a zcela ji vyprázdněte.
• Opatrně otočte vysavač vzhůru a najděte knoflík snímače (obr. 14).
• Odšroubujte elektronický snímač otáčením knoflíku proti směru hodinových
ručiček, jak je ukázáno na obr. 15.
• Použijte příslušnou nálevku (6) a nalijte do ohřívače přibližně půl skleničky
bílého octa (přibl. 0,1 litru). Upevněte snímač do vstupu ohřívače otočením
ve směru hodinových ručiček. Utáhněte bez použití síly.

Pro důkladnější čištění elektronického snímače doporučujeme použít skleničku
bílého octa nebo směs vody (70 %) a odstraňovače vodního kamene (30 %).
Nikdy nepoužívejte koncentrované, neředěné odstraňovače vodního
kamene! Mohli byste chemicky poškodit povrch snímače! Nechte
odstraňovač nebo ocet působit na snímač alespoň 2 hodiny, obr. 16.
Upevněte snímač zpět do vysavače otáčením ve směru hodinových ručiček.
Utáhněte bez použití síly.
DŮLEŽITÉ! Když je spotřebič poprvé používán po této operaci, pamatujte
na vypuštění trochu páry na zkušební látku. Toto několikrát opakujte, aby se
z parního okruhu odstranil veškerý odstraňovač vodního kamene.
Nyní je přístroj připraven k opětovnému použití.

9.4 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z PRUŽNÉ VYSÁVACÍ HADICE
Čištění pružné vysávací hadice:
Aby se zabránilo vzniku zapáchající plísně a usazenin uvnitř pružné vysávací
hadice, doporučujeme ji po ukončení úklidu vyčistit následujícím způsobem:
vyprázdněte obnovovací nádrž, ponořte hadici do nádoby s čistou vodou
(pokud možno teplou) a s rychlostí vysávání nastavenou na třetí stupeň vysajte
asi litr vody. Tento postup opakujte 2krát až 3krát. Nezapomeňte pokaždé vylít
vodu z obnovovací nádrže.

10 - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Tento přístroj lze použít pouze pro funkce, pro které byl konstruován, tj. domácí
úklid a obohacení vzduchu. Výrobce nenese odpovědnost za jakoukoli škodu
způsobenou nesprávným použitím. Všechny naše spotřebiče prošly přísnými
kontrolními testy a vztahuje se na ně záruka na výrobní vady. Záruční doba
začíná běžet dnem dodání přístroje, jak je uvedeno v záručním listě, který
vystavil a potvrdil prodejce při dodání přístroje. Výrobce se zavazuje opravit
nebo vyměnit bezplatně v záruční době ty části, které vykazují výrobní vady.
Vady, které nelze jasně přisoudit materiálu nebo výrobě, budou prozkoumány
v našem servisním středisku a podle výsledku budou, nebo nebudou
zákazníkovi naúčtovány.
Záruka je platná pouze v případě, že:
1. Vysavač vykazuje materiálové nebo výrobní vady.
2. Nebylo shledáno žádné poškození ze strany zákazníka nebo přítomnost
neoriginálních součástí, které namontovala cizí osoba.
3. Bylo použito pouze originální příslušenství.
4. Přístroj nebyl nadměrně zatěžován a neutrpěl náraz.
Záruka se nevztahuje na:
1. Díly podléhající běžnému opotřebení.
2. Poškození způsobené přepravou, nesprávným použitím, nedbalostí,

3.

nesprávnou instalací a použitím, které je v rozporu s upozorněním
uvedeným v návodu přístroje.
Doplňky, které je třeba pravidelně vyměňovat: 1. filtr plováku, 2. filtr
vstupního vzduchu, 3. polyesterový filtr, 4. vstupní filtr motoru, 5. Hepa
filtr.

Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele vyplývající z platné národní
legislativy, ani práva zákazníka vůči maloobchodnímu prodejci vyplývající
z kupní smlouvy.
Při neexistenci aplikovatelné národní legislativy bude tato záruka jediný
a výlučný opravný prostředek zákazníka a výrobce nebude odpovědný za
jakékoli náhodné nebo následné škody způsobené porušením výslovné nebo
implicitní záruky tohoto výrobku. Odpovědnost výrobce je omezena na kupní
cenu výrobku, kterou zákazník skutečně zaplatil, a v žádném případě ji nesmí
překročit.
Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávným
používáním, nevhodným zabalením, nehodami, údržbou a opravou, které
neprovedla autorizovaná servisní střediska.
Jestliže byl po nákupu výrobku jeho štítek s výrobním číslem odstraněn nebo
je nečitelný, výrobce si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy.

11 - INFORMACE PRO LIKVIDACI
Ve shodě s čl. 13 Legislativního výnosu č. 151 z 25. 7. 2005, aplikujícího evropské
směrnice 2002/95/EC, 2002/96/EC a 2003/108/EC o omezeném používání
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a jejich likvidaci,
symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že na konci doby jeho životnosti musí
být výrobek likvidován odděleně od běžného odpadu.
Na konci doby životnosti musí proto uživatel likvidovat spotřebič ekologickým

CZ

způsobem ve speciálních vyhrazených centrech pro sběr
elektronického a elektrotechnického odpadu nebo alternativně
ho odevzdat prodejci na příslušnou likvidaci při nákupu nového
ekvivalentního spotřebiče podle pravidla jeden za jeden.
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12 - ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ZÁVADA

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Po připojení vysavače k síti začne LED pro nízkou
hladinu vody blikat a je slyšet akustický signál.

Hladina vody v nádrži je nízká.

Odpojte vysavač ze sítě.
Naplňte vodní nádrž a připojte opět k síti.

Hadice není kompletně připojena.

Zkontrolujte, zda je hadice správně nasazena na
spotřebič.

Regulátor páry je zcela uzavřen.

Otevřete regulátor páry.

Příslušenství není správně připojeno.

Zkontrolujte,
připojené.

Filtr je špinavý a blokuje vstup.

Zkontrolujte a vyčistěte filtr.

Filtry nejsou řádně namontovány.

Zkontrolujte filtr, a je-li to nutné, upravte jeho
usazení.

Vzduch vstupuje dovnitř tam, kde by neměl.

Zkontrolujte, zda kryt, hadice a příslušenství jsou
správně instalovány a upevněny.

Těsnění podél nádrže s vodou není ve správné
poloze.

Upravte správnou polohu těsnění mezi nádrží
a krytem.

Hadice nebo příslušenství jsou ucpány špínou.

Zkontrolujte a uvolněte průchod.

Průchod otočného předního kolečka je blokován.

Zkontrolujte a uvolněte průchod.

Motor pracuje správně, ale vysávací výkon je
slabý.

Plovák zavírá průchod vzduchu.

Vyprázdněte nádrž na vodu a naplňte na
minimální hladinu čistou vodou.

Hadice nebo příslušenství nepříjemně zapáchají.

Špína a zažrané nečistoty se nahromadily v hadici,
příslušenství nebo nádrži.

Vyčistěte všechny části čistou vodou a podle
potřeby slabým detergentem, ale dbejte na
vyčištění a vysušení po každém použití.

LED pára připravená svítí, ale žádná pára nevychází.

Při práci se příslušenství samo odpojuje.

Vysávací výkon je příliš nízký nebo při práci klesá.

zda

je

příslušenství

správně

13 - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - pŘEHLED
2.1

2

MRAMOR/
KÁMEN

✔

KOBEREC

✔

✔

PARKETY

✔

✔

ROHOŽKY

✔

✔

DLÁŽDĚNÉ
PODLAHY

✔

✔

3

2.3

2.2

✔

3.1

✔

✔
✔

3.3

3.2

✔

✔

4.1

4

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

UMYVADLO/
TOALETA/
VANA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TROUBY/
SPORÁKY

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RADIÁTORY/
OCEL

✔

✔

✔

✔

✔

KOHOUTKY

✔

✔

✔

KUCHYŇSKÁ
LINKA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OKNA

✔

✔

✔

✔

✔

PŘÍSLUŠENSTVÍ
2
Držák příslušenství: velký kartáč
2.1
Kobercový nástavec
2.2
Nástavec na vysávání kapalin
2.3
Podlahový nástavec

3
3.1
3.2
3.3

Držák příslušenství: speciální
nástavec s jednou tryskou
Malá hubice
Široká hubice
Malý kulatý kartáč

4
4.1
5

11

✔

✔
✔
✔

✔

KŘESLA
POHOVKY
AUTOMOBIL

✔

✔

✔

✔

✔

8

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

7.2

7.1

✔

✔

CZ

✔

✔

✔

✔

7

✔

CEMENTOVÁ
DLAŽBA

LINOLEUM

5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Držák příslušenství:
speciální nástavec s trojitou tryskou
Trojúhelníkový kartáč s jednou
a trojitou parní tryskou
Kulatý kartáč s koncentrickou hlavou

7
7.1
7.2
8
11

✔

✔
✔

Držák příslušenství
Nástavec pro vysávání kapalin s gumovou stěrkou
Nástavec pro vysávání pevných částic se štětinami
Okenní stěrka
Turbokartáč * volitelné příslušenství
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POZNÁMKY

1

ZÁRUČNÍ KARTA: TUTTOLUXO 6SB (PWC-700B)

2

DATUM ZAKOUPENÍ:

3

výrobní ČÍSLO:

4

jméno a ADRESa KUPUJÍCÍho:

5

POPIS ZÁVADY:

6

Tato záruční karta musí být zaslána prodejci společně s vadným přístrojem a dokladem o zakoupení.

7

PODPIS A RAZÍTKO PRODEJCE:
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