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INSTRUKCJA OBS£UGI



URZ¥DZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAÆ! 

Gdy okres eksploatacji urz¹dzenia siê zakoñczy, nie wolno go wyrzuciæ, ale nale¿y siê go pozbyæ zgodnie z 
przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zu¿ytych Urz¹dzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) 
oraz Dyrektywy o ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji bêd¹cych 
sk³adnikami urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (ROHS). 
Dlatego po zakoñczeniu eksploatacji  masz prawo i obowi¹zek zwróciæ zu¿yte urz¹dzenie do 
sprzedaj¹cego, pod warunkiem zakupu innego, podobnego urz¹dzenia. W innym przypadku nale¿y 
sprawdziæ uregulowania dotycz¹ce prawid³owego sposobu pozbycia siê urz¹dzenia, skonsultowaæ siê w 
tym temacie z kompetentnymi organami pañstwowymi b¹dŸ zak³adem przetwarzania lub organizacj¹ 
odzysku. Pozbycie siê urz¹dzenia w sposób niezgodny z wymogami mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do 
odpowiedzialnoœci na mocy prawa.

Jako u¿ytkownik koñcowy mo¿esz wywieraæ pozytywny wp³yw na ponowne wykorzystanie, recycling i inne 
formy odzysku zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, a wiêc ograniczaæ zgubny wp³yw 
u¿ytkowanego przez Ciebie urz¹dzenia na œrodowisko naturalne. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Urz¹dzenie u¿ywane ma byæ zgodnie z jego przeznaczeniem i do celów okreœlonych przez 
producenta/dostawcê. Ka¿dy inny sposób zastosowania uznawany jest za nieprawid³owy i co za tym idzie -  
niebezpieczny. Dostawca w ¿adnym przypadku nie bêdzie odpowiada³ za jakiekolwiek uszkodzenie, 
wynikaj¹ce z niew³aœciwego, b³êdnego lub nieuzasadnionego u¿ytkowania.
W ¿adnym wypadku nie nale¿y modyfikowaæ ustawieñ elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i 
mechanicznych sk³adowych urz¹dzenia. Ustawienia fabryczne, oprócz zapewnienia bezpieczeñstwa, maj¹ na 
celu obni¿enie zu¿ycia i zwiêkszenie wydajnoœci, tak aby jak najbardziej wyd³u¿yæ okres prawid³owego 
dzia³ania urz¹dzenia.

U¿ycie urz¹dzeñ elektrycznych wymaga przestrzegania podstawowych regu³, a w szczególnoœci:
~Nie wolno dotykaæ urz¹dzenia mokrymi lub wilgotnymi rêkoma lub nogami
~Nie wolno obs³ugiwaæ urz¹dzenia boso
~Nie wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie czynników atmosferycznych (deszcz, s³oñce, itp.)
~Nie pozwalaæ dotykaæ urz¹dzenia dzieciom, a tak¿e osobom nie przeszkolonym.
~Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci konserwuj¹cych b¹dŸ czyszcz¹cych nale¿y od³¹czyæ 

maszynê od systemu elektrycznego, zarówno wy³¹czaj¹c w³¹cznik g³ównego zasilania, jak i wyjmuj¹c 
odpowiedni¹ wtyczkê z kontaktu.

~W przypadku awarii b¹dŸ nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia, nale¿y wy³¹czyæ maszynê i zatrzymaæ 
wszystkie operacje.  W przypadku koniecznoœci przybycia pomocy technicznej, nale¿y skontaktowaæ siê z 
licencjonowanym przez producenta centrum technicznym i poprosiæ o wymianê ORYGINALNYCH czêœci 
zamiennych. Nieprzestrzeganie powy¿szego mo¿e naruszyæ zasady bezpieczeñstwa.

~Nie wolno pozostawiaæ urz¹dzenia w³¹czonego, gdy nie ma takiej potrzeby. Nale¿y za ka¿dym razem 
wy³¹cznik w³¹cznik g³ówny, kiedy tylko maszyna nie jest wykorzystywana.

~nie wolno wlewaæ do zbiornika wody p³ynów innych ni¿ Czysta woda
~po u¿ywaniu - urz¹dzenie musi siê sch³odziæ samodzielnie

Ka¿da operacja konserwacji musi odbywaæ siê gdy maszyna jest wy³¹czona oraz nie pod³¹czona do 
zasilania elektrycznego!!!

Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania - przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi



SCHEMAT OBWODU ELEKTRYCZNEGO

rêczny prze³¹cznik mocy

linia testu temperatury

poziom wody

w³¹cznik zasilania

prze³¹cznik mocy

p³yta g³ówna 
mikrokomputera

p³yta zasilaj¹ca

wytwornica pary

zabezpieczenie termiczne

bezpiecznik

uziemienie

G£ÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

~Napiêcie: 220V ~ 240V
~Czêstotliwoœæ: 50Hz ~ 60 Hz
~Moc wejœciowa: 450W - 1700 W
~Pojemnoœæ zbiornika wody: 4,7 kg
~Ci¹g³a generacja pary: 3 godz.
~Nominalne ciœnienie: 10000 BA
~Dopuszczalne ciœnienie: 80000 BA
~Nominalna generacja pary: 20 ml/min

~Poziom ha³asu: <60 dbA
~Max. wysokoœæ wspornika: 1 750 mm
~Min. Wysokoœæ wspornika: 980 mm
~Zakres regulacji górnego wspornika: 850 

mm
~D³ugoœæ rury: 1 600 mm
~Waga brutto: 6,8 kg
~Waga netto: 5,5 kg

MOC URZ¥DZENIA

Paromax Proffesional posiada dziewiêciostopniow¹ regulacjê mocy:
450 W ; 850 W ; 1150 W ; 1300 W ; 1350 W ; 1400 W ; 1450 W ; 1550 W ; 1700 W przy czym ustawieniem 
fabrycznym jest 1400 W czyli stopieñ 6. 



ARKUSZ ELEMENTÓW SK£ADOWYCH URZ¥DZENIA

TABELA KODÓW CZÊŒCI ZAMIENNYCH



INSTALACJA

Zamontuj uchwyt zraszacza na górnej 
czêœci stojaka.

Po³¹cz ze sob¹ trzy czêœci stojaka, 
skrêcaj¹c je w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara. Regulacja 
wysokoœci jest bardzo ³atwa. 

Po z³o¿eniu stojaka w³ó¿ jego koñcówkê  
w otwór w korpusie urz¹dzenia i umocuj j¹ 
œrub¹.

Po zamontowaniu stojaka w³ó¿ koñcówkê 
przewodu parowego w otwór w korpusie 
urz¹dzenia. Przewód zablokuje siê 
automatycznie.

OBS£UGA

1. Odkrêæ pokrywê zbiornika, nape³nij zbiornik 
czyst¹ wod¹, ponownie za³ó¿ pokrywê. 

Przeczytaj przed rozpoczêciem u¿ytkowania:
Poniewa¿ Przy pierwszym u¿ytkowaniu otwór w 
ograniczniku jest malutki mo¿e utrudniaæ 
przep³yw wody do grza³ek. Wyjmij zbiornik wody 
i wyci¹gnij ogranicznik z dna korpusu. Nape³nij 
zbiornik wod¹, w³ó¿ go do urz¹dzenia, nastêpnie 
znów wyjmij i upewnij siê, ¿e woda sp³ywa do 
wewn¹trz urz¹dzenia. Ogranicznik musi byæ 
regularnie sprawdzany, czy nie uleg³ 
zablokowaniu. 



2. W³ó¿ pe³ny zbiornik do wnêki w korpusie 
urz¹dzenia

3. W³ó¿ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do 
gniazda 220V. Zapali siê kontrolka zasilania.

4. W³¹cz urz¹dzenie g³ównym w³¹cznikiem. 
Mo¿esz wybraæ domyœln¹ wartoœæ mocy, z któr¹ 
urz¹dzenie bêdzie pracowaæ po w³¹czeniu. 

5. Wybierz ¿¹dan¹ moc. Wybrana wartoœæ 
zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu

6. Niektóre modele wyposa¿ono w zdalne 
sterowanie moc¹ i iloœci¹ wyrzucanej pary.

7. Nie zginaj przewodu pary. Blokuj¹c przep³yw 
powietrza spowodujesz znaczny wzrost 
temperatury

8. Ukazanie siê literki “H” oznacza przekroczenie 
dopuszczalnej temperatury - system samoczynnie 
od³¹czy zasilanie. 

Funkcje zostan¹ 
przywrócone po 
spadku 
temperatury do 
140 st.C.

9. Ukazanie siê 
literki “L” 
wskazuje na brak 
wody w korpusie 
urz¹dzenia. 
Rozlegnie siê 
sygna³ 
dŸwiêkowy. Po 
uzupe³nieniu 
wody - funkcje

 urz¹dzenia zostan¹ przywrócone. Jeœli dolanie 
wody jest niemo¿liwe - wy³¹cz zasilanie.



KONSERWACJA

1. Przed i po ka¿dym u¿yciu sprawdŸ, czy 
ogranicznik na dnie wnêki korpusu 
urz¹dzenia nie jest zablokowany.

2. Jeœli nie bêdziesz u¿ywaæ urz¹dzenia w 
najbli¿szym czasie - usuñ z wnêki korpusu 
resztê wody.

3. Systematycznie czyœæ œruby na dnie 
wnêki w korpusie urz¹dzenia - 
odpowiadaj¹ one za odciêcie dop³ywu 
wody.

4. Przy czêstym u¿ytkowaniu systematycznie 
odkrêcaj wodoodporn¹ œrubê spod spodu 
urz¹dzenia i oczyszczaj j¹ z osadu. 

5. Jeœli œruba wodoodporna nie jest 
odkrêcalna, zanurz przód urz¹dzenia w 
miednicy z wod¹ i powoli nape³niaj wnêkê 
w korpusie aby umyæ jej wnêtrze i usun¹æ 
osad z grza³ki.

6. Jeœli model obs³ugiwany jest zdalnie, 
sterowany uchwyt zraszacza wymaga wymiany 
baterii, najpierw odkrêæ 4 œruby na uchwycie 
zraszacza, delikatnie, aby nie wyrwaæ przewodów 
elektrycznych, w³ó¿ bateriê guzikow¹, za³ó¿ 
pokrywê i dokrêæ z powrotem œruby.



ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

ZDARZENIE DO SPRAWDZENIA NAPRAWA

Urz¹dzenie ca³kowicie nie dzia³a

1) wtyczka w³¹czona do 
kontaktu?
2) Jakiœ problem z obwodem?
3) spalony bezpiecznik?

Skontaktuj siê z serwisem

Zbyt ma³a iloœæ pary

Para wytwarza siê w zbiorniku

1) czy przewód parowy nie zosta³ 
zatkany? 
2) czy napiêcie nie jest zbyt 
niskie?

Usuñ osady z urz¹dzenia. 
SprawdŸ napiêcie

1) czy przewód parowy nie zosta³ 
zatkany? 
2) przewód powietrza jest wygiêty 
lub zatkany jest spust

Usuñ osady z urz¹dzenia.  
Wyprostuj przewód pary. Nie 
zamykaj ujœcia powietrza.

Wycieki wody w miejscach 
po³¹czeñ obwodu parowego

1) uszczelki siê zu¿y³y?
2) czy miêdzy spustem powietrza 
a przewodem pary nie ma luzów?

Wymieñ uszczelki. Dokrêæ 
przewód pary

Wycieki wody na zraszaczu
1) czy zraszacz jest 
uszkodzony? Pêkniêty?

Wymieñ zraszacz

Z wnêtrza spustu powietrza
dochodzi wzmo¿ony ha³as

1) Czy przewód jest wygiêty? 
2) Zraszacz jest poni¿ej 
najni¿szego poziomu 
operacyjnego?

Nie zamykaj ujœcia. Unieœ 
zraszacz

Zbiornik wody jest zdeformowany

1) czy dolano zbyt gor¹cej 
wody?

Wymieñ zbiornik lub kontynuuj 
pracê mimo odkszta³cenia

Elastyczna czêœæ stojaka wypada

1) czy pracowano ci¹gn¹c za 
czêœæ stojaka zamiast dokonaæ 
regulacji wysokoœci?

Za³ó¿ czêœæ stojaka i dokonaj 
regulacji wysokoœci. 

Mimo wskazañ o w³¹czeniu 
urz¹dzenia - para nie pojawia 
siê

1)Wytwornica uleg³a przepaleniu?
2) Nast¹pi³o spiêcie elektryczne?
3) Czujnik temperatury uleg³ 
uszkodzeniu?

Wycieki wody w miejscach 
po³¹czeñ obwodu parowego

Skontaktuj siê z serwisem

Alarm w³¹cza siê przy 
prawid³owym poziomie wody 
lub przy nieprawid³owym 
poziomie - nie w³¹cza siê. 

1) czy na œrubie wskazuj¹cej 
poziom wody nie nagromadzi³ siê 
osad lub brud? 

Oczyœæ œrubê.
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