
Čistěji díky páře – pro všechny případy.
Tipy použití pro čištění párou a žehlení.
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V této brožurce naleznete 
velké množství tipů a 
příkladů, které Vám ještě více 
usnadní práci s parním 
čističem.

Ale přece jen na úvod:  
Proč pára vůbec čistí?

Při běžném čištění jsou 
nečistoty odstraněny často 
pouze na povrchu. Ohřátá 
vodní pára pronikne do 
 jemných spár mezi nečistoty  
a povrch a uvolní tak i silně 
 ulpívající částečky nečistot.  
Tím zůstáváte Vy i naše životní 
prostředí ušetřeni použití 
drahých čisticích prostředků. 
Díky demineralizaci nezanechá 
vodní pára ani zbytky vodního 
kamene ani šmouhy po čištění.

Samozřejmě párou –
hygienicky čisté zcela bez chemie.

Jako čisticí pára je voda 
používána velmi šetrně:  
Již z 1 litru běžné vody z  
vodovodního řádu získáte 
1.700 litrů páry!

�

BIO-
logicky čisté

s párou!



Odvápňování:  

Po	každém	třetím	použití	zařízení	vypláchněte	kotel	čistou	vodou,	

aby	vyplavaly	usazeniny	vodního	kamene.	Dle	stupně	tvrdosti	vody	

ve	vodovodním	řádu	odvápňujte	zařízení	ve	stanovených	intervalech	

prostředkem	Kärcher	RM	511.

TIP 01

Princip funkce parního čističe 
je srovnatelný s tlakovým 
 hrncem: Naplněná voda se 
ohřívá v uzavřeném kotli,  
až se začne vařit, vznikne pára. 
To trvá dle zařízení přibližně  
1 až 6 minut na litr vody. 

Tip: Teplá voda urychlí ohřev. 
Tlak v kotli stoupne dle typu 
zařízení až na 4,0 bar.

Jak funguje
vlastně parní čistič?

Pokud není nádrž naplněna až 
po okraj, může se pára lépe 
vyvíjet. Jinak je na počátku 
příliš mokrá a silně prosakuje.

Parní čističe Kärcher splňují 
všechny normy z hlediska 
bezpečnosti, což osvědčují 
 certifikace od TÜV a 
mezinárodních kontrolních 
orgánů. Veškeré elektricky  
vodivé díly jsou chráněny před 
rozstřikující se vodou. 
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Parní čističe lze používat všude: 
na tvrdé plochy, v koupelně a 
WC nebo v kuchyni, na sklo, 
zrcadla nebo hladké nábytkové 
povrchy, při žehlení nebo péči  
o textil.

Našich 9 příkladů z praxe 
 ukazuje názorně, jak se s 
parním čističem správně  
pracuje, a jaké pokyny je třeba 
dodržovat. 

Výsledek při prvním použití 
parního čističe není většinou 
zcela uspokojivý, protože se na 
povrchu nacházejí ještě stopy 
nebo filmy po starých čisticích 

Co lze
čistit parním čističem?

prostředcích. Doporučujeme 
Vám provést nejprve základní 
čištění. Tzn. nejlépe jednou až 
dvakrát předem setřít povrch 
hadrem, aby byla beze zbytku 
rozpuštěna stará vrstva 
čisticích prostředků.
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Mastné usazeniny

Test na neviditelném místě: 

Dříve	než	začnete	čistit	plochu,	otestujte	reakci	materiálu	v	případě	

pochybností	v	místě,	které	není	přímo	v	zorném	poli.	

To	platí	především	u	textilu	(čalounění,	samet,	koberec	atd.)	nebo	kůže.		

Vlněné	koberce	nenapařujte.	Abyste	mohli	rozpoznat	případné	změny	

barvy	a	tvaru,	počkejte	tak	dlouho,	až	opět	uschne	testovaná	část.

TIP 02

1. Ušlechtilá ocel je právě módní – vypadá však dobře 
pouze tehdy, pokud na ní není mastný film. Zvláště dobrých 
výsledků dosáhnete soft potahem z plyšového veluru a 
žlutým hadříkem s mikrovlákny (zvláštní příslušenství) ze 
setu utěrek s mikrovlákny určených do kuchyně.

3. Tuk se postupně v hadříku 
hromadí. Proto byste měli 
hadřík čas od času vyměnit.

4. Krok za krokem je střídavě 
čištěna plocha: v jedné ruce 
hubice, ve druhé ruce čistý 
hadřík.

5. Pro výsledek bez šmouh 

napařte plochu a doleštěte 

žlutým hadříkem s mikrovlákny.

2. Pokud je mastný film  
již starší, nevyhnete  
se namáhavému drhnutí.  
V takových případech 
přidejte vždy páru.
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Ulpívající nečistoty:  

Dobře	napařte	silně	znečištěné	plochy	a	nechte	tyto	trochu	změknout.	

Nečistoty	lze	lépe	odstranit	a	vytvoří	se	kluzná	vrstva	pro	použití	spirály	

z	ušlechtilé	oceli.

TIP 03

1. Pro mnoho metod čištění  
je skleněná keramika problé
movou zónou – ne pro parní 
čistič! Přes kulatý kartáč  
se natáhne ještě tak zvaná  
spirála z ušlechtilé oceli.  
Tuto dostanete v každém 
obchodě domácích potřeb.

2. Žádný strach, protože spolu 
s párou nedojde k poškrábání 
skleněné části. 
Pára vytvoří při čištění druh 
kluzné vrstvy. Spáry a okraje na 
rámu desky můžete čistit bez 
potahu kartáčem bodového 
paprsku.

3. Ideální pro čištění sporáků 
je kulatý kartáč se stěrkou. 
Umělými žíněmi odolnými proti 
horku zasáhnete každý kout 
a hranu. Ulpívající nečistoty z 
vodního kamene a připáleného 
tuku odstraníte bez námahy 
tímto speciálním kartáčem. 
Na závěr, tak jako u keramiky, 
vytřete do sucha.

Čištění varné desky a sporáku
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1. Pro cílené čištění spár 
se hodí tryska s bodovým 
 paprskem, na kterou byste měli 
navíc nasadit kulatý kartáč.

2. Přímým napařením a rychlým 
pohybem drhnutí se uvolní  
i ty nejtvrdší nánosy nečistot. 
Ideální: parní turbo kartáč  
(str. 1�).

3. Po čištění párou vytřete 
 plochu do sucha utěrkou. 
Pozor na silikonové spáry:  
tyto napařujte jen krátce, aby 
byl chráněn materiál.

Čištění jednotlivých spár

1. Používejte, abyste nepoškrábali 
armatury z chrómu a ušlechtilé 
oceli, výlučně trysku s bodovým 
paprskem. Držte tuto zcela blízko 
u čištěného objektu a vyčkejte, 
než se vodní kámen rozpustí. 
Pokud ho i přesto nelze uvolnit 
nebo je na nevhodném místě, 
pak vybavte trysku kartáčem.  
K tomuto můžete použít i  
mosazný kartáč. Silnými nárazy 
páry ošetřujte čištěné místo. 

2. Silnější vrstvy vodního 
kamene polijte nejprve octem  
a nechte přibližně působit  
� minut.

3. Pravidelné napařování 
mimochodem zabraňuje 
budoucím usazeninám vodního 
kamene.

Čištění armatur

�



TIP 04

3. Posunujte tryskou po 
uvolnění páry plynule sem a 
tam, přičemž nemusíte neustále 
přidávat páru. Aby byla spára 
čistá, měli byste pohybovat 
tryskou nejen napříč, nýbrž 
vědomě i diagonálně ke spáře.

1. Při silných nečistotách čistěte 
plochu dlaždic nejprve podla
hovou tryskou. Kartáče svým 
efektem drhnutí mechanicky 
odstraňují ulpívající nečistoty.

2. Pro rychlé čištění resp. 
dočišťování napněte ve výše 
popsaném případě utěrku na 
podlahovou hubici tak, aby 
 trochu přesahovala a poté ji 
pevně upevněte. Zde jsme 
použili utěrku s mikrovlákny, 
kterou dostanete u firmy 
Kärcher jako speciální 
příslušenství.

Čištění dlaždicových podlah

1. Parním čističem s regulací 
množství páry (nejnižší stupeň) 
můžete čistit i laminátovou 
nebo parketovou podlahu  
(ne olejovanou nebo voskova
nou!): pracujte se dvěma 
utěrkami (= 4 vrstvy), aby přímo 
na plochu přišlo co možná 
nejméně páry.

2. SC 170� používejte pouze v 
režimu páry. Nezůstávejte stát s 
tryskou vypouštějící páru déle 
na jednom místě a dbejte na to, 
aby nevznikaly kaluže. Zbytková 
vlhkost poté rychle uschne a 
zůstane beze šmouh.

Čištění laminátových podlah

Odsávání:  

Před	čištěním	parou	

doporučujeme	vysát	

	podlahy.	Uklízejte	pouze	

ty	laminátové	podlahy,		

u	kterých	jste	si	také	jisti,		

že	byly	odborně	položeny	

a	přilepeny.
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Čištění utěrek:  

Utěrky	používané	při	čištění	párou	můžete	jednoduše	prát	při	60°C.	

Dodržujte:	nepoužívejte	avivážní	prostředky,	jinak	dojde	k	omezení	

schopnosti	přijímat	nečistoty	a	vlhkost.

TIP 05

1. Při prvním použití parního 
čističe proveďte nejprve 
základní čištění. Ruční tryskou 
s potahem nejprve zcela otřete 
skla. Suchým hadrem vytřete. 
Tip na zimu: Při velmi studených 
sklech tyto předehřejte ze  
vzdálenosti přibližně � cm. 

2. Následně napařte tryskou 
na okna skleněné plochy a 
gumovou stěrkou stahujte od 
shora dolů.

3. Pokud chcete čistit okna z 
vnější strany, musíte dodržovat 
následující bezpečnostní 
upozornění: Jelikož jsou parní 
čističe výrobky pro vnitřní 
 prostory, nesmí být z 
bezpečnostně technických 
důvodů vynášeny ven. 
Problém jsme, jak vidíte výše, 
vyřešili.

Čištění oken: tryskou na okna

4. Příští čištění oken je po 
tomto počátečním čištění v 
budoucnu jednodušší: 
Celá tabule je z vnitřní a vnější 
strany napařována v pruzích od 
shora dolů tryskou na okna. 
Vzdálenost činí cca 10 cm.

5. Následně stáhněte okno 
gumovou stěrkou právě tak v 
pruzích od shora dolů  – dole 
na závěr jednou napříč. Abyste 
zabránili tvorbě šmouh, otírejte 
gumovou stěrku hadrem 
dosucha.

6. Pokud při stahování 
 gumovou stěrkou zůstane na 
povrchu sem a tam nějaká 
kapka vody – není to problém. 
Tyto můžete zcela jednoduše  
a bez šmouh otřít.
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1. Naprosto stejně jako při 
čištění tryskou na okna: nejprve 
proveďte základní čištění.

2. Následně napařte tryskou s 
bodovým paprskem skleněnou 
plochu od shora dolů.

3. Poté stáhněte stěrkou v 
několika pruzích „sraženou 
páru“.

4. Na závěr vytřete jednoduše 

vlhkost hadrem. Hotovo!

Čištění oken: tryskou s bodovým paprskem a stěrkou

Doplňkovou tryskou na oblečení  

se oživení oblečení stává hračkou. 

Integrovaným  zvedačem vláken 

odstraníte bez námahy vlasy a 

žmolky jednotlivých kusů 

oblečení. Pomačkání závěsů a 

oblečení jednoduše vyhladíte, 

aniž byste je předem museli 

položit na žehlící prkno. I pachy 

odstraníte spolehlivě. Opravdové 

ulehčení!

Oživení oblečení
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Žehlená plocha se může 
balónově nafouknout. To 
zabraňuje tvorbě skladů i u 
jemných látek. Parní čistič  
SC 140� je v kombinaci s  
parní žehličkou a systémem 
kontinuálního doplňování 
nádrže vhodný pro velké 
množství prádla.

1. S pomocí žehlicího parního 
systému Kärcher (s nebo bez 
odsávání) můžete zkrátit čas při 
žehlení na polovinu oproti 
běžným metodám žehlení.  
U žehlicích prken s odsáváním 
páry se prádlo přisaje a  
zafixuje, vlhkost je oproti tomu 
odsávána.
 

Žehlení

4. Tlak páry je tak velký, že 
Vám postačí žehlit i silné džíny 
pouze z jedné strany. Netlačte 
příliš na žehličku, a pojíždějte 
pomalu přes oblečení – tlak 
páry pracuje za Vás.

2. Nastavte při parním žehlení 
Vaši žehličku na maximální 
 teplotu, průběžný výstup páry 
přitom zabraňuje přehřátí 
Vašeho prádla – jedno zda 
bavlna, hedvábí nebo len.

3. Speciální příslušenství:  
Tak nezískají jemné a tmavé 
látky lesklá místa (např. len). 
Trička s potiskem již nemusíte 
více žehlit doleva.

TIP 06

Malé děti:  

Zvláště	malé	děti	berou	

rády	předměty	do	pusy.	Tak	

se	dostanou	zbytky	čisticích	

prostředků	potenciálně	

spouštějící	alergie	do	

organismu	dítěte.Čištěním	

párou	chráníte	sebe	a	svoji	

rodinu,	neboť	kondenzát	

páry	nezanechá	oproti	

čisticímu	roztoku	na		

povrchu	zbytky.
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Napařování rostlin a  
zbavování prachu (vlevo).

Další možnosti čištění

Silná znečištění (nahoře).  
Vibrující parní turbo kartáč 
rozpustí silná znečištění za 
poloviční dobu.

Uvolňování tapet (nahoře).

Zbytky vápna a mýdla 
(dole).
Abrazivním potahem  
(sada utěrek s mikrovlákny  
do koupelny) lze bez 
námahy odstranit i silně 
ulpívající nečistoty.

Čištění čalounění (nahoře).
Nasaďte z boku trysku s bodo
vým paprskem (ne kolmo!). 
Paprsek páry „vydýchne“ 
jednoduše skvrnu do vedle 
položeného hadru.

Čištění topných těles 
(nahoře).

Čistý výsledek (vpravo).
Potah soft z plyšového veluru 
rozpouští nečistoty mimořádně 
dobře a pohlcuje je.
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Pokyny k používání

A

CH

D

K

L

N

O

P

R

S

T
U

Ž

Z

Co chci čistit? Čím? Poznámky

Armatury Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci Pokapejte vodní kámen octem a nechte působit � minut.

Boty Parní pistole, utěrka z mikrovlákna Napařujte parní pistolí ze vzdálenosti cca 10 cm, následně vytřete hadrem. 

Chrom Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci Doleštěte utěrkou z mikrovlákna.

Dlažba Podlahová tryska, utěrka, utěrka z mikrovlákna (str. 9) Nejprve odstraňte zbytky čisticích prostředků. Postupujte pomalu.

Dveře Ruční tryska, utěrka  Otřete napařenou utěrkou.

Kamenné podlahy Podlahová tryska, utěrka Základním čištěním (viz strana �) odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků.

Lakované plochy Ruční tryska, utěrka Nenechte působit příliš dlouho na jedno místo.

Linoleum Podlahová tryska, utěrka Pravidelně nanášejte údržbové prostředky.

Nábytek Utěrka Otírejte napařenou utěrkou.

Odpady vody Power tryska a utěrka nebo kulatý kartáč Utěsněte hadrem proti rozstřikování a čistěte plným množstvím páry.

Okna Tryska na okna, utěrka, popř. ruční tryska Předem napařte, abyste zabránili teplotnímu napětí.

Plast Lze čistit všemi díly příslušenství Dle znečištění regulujte množství páry.

Pracovní deska, plast Ruční tryska s potahem Nesměřujte páru na lepené hrany.

Pracovní deska, dřevo Utěrka Otírejte napařenou utěrkou.

PVC podlaha Podlahová tryska, utěrka Základním čištěním (viz strana �) odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků.

Rostliny Parní pistole Napařujte parní pistolí ze vzdálenosti cca �0–�0 cm.

Sklo, zrcadla Tryska na okna, utěrka, popř. ruční tryska Nejprve odstraňte zbytky čisticích prostředků.

Spáry Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci Postupujte pomalu, vytírejte hadrem.

Sprchovací kout Ruční tryska a abrazivní potah (str. 1�) Zkontrolujte u materiálu teplotní odolnost.

Stany Parní pistole, utěrka Snižte množství páry na minimum. Dbejte na náchylnost impregnace. 
  Konzultujte s obchodníky resp. prodejci.

Topná tělesa Parní pistole, tryska s bodovým paprskem, ruční tryska Vytřete suchým hadrem. Zachyťte uvolněné nečistoty rozloženým hadrem. 

Umělá kůže Ruční tryska, hadr Nechte uschnout před druhým čištěním.

Záclony Žehlička na tlak páry  a tryska na oblečení Napařujte svisle od shora dolů.

Žaluzie Ruční tryska, utěrka Zkontrolujte teplotní odolnost materiálu, vytřete hadrem.

Žehlení Parní žehlička/žehlicí prkno Pro trička s potiskem používejte na žehličku potah proti přilnutí.

B
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Pokyny k používání

Co chci čistit? Čím? Poznámky

Armatury Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci Pokapejte vodní kámen octem a nechte působit � minut.

Boty Parní pistole, utěrka z mikrovlákna Napařujte parní pistolí ze vzdálenosti cca 10 cm, následně vytřete hadrem. 

Chrom Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci Doleštěte utěrkou z mikrovlákna.

Dlažba Podlahová tryska, utěrka, utěrka z mikrovlákna (str. 9) Nejprve odstraňte zbytky čisticích prostředků. Postupujte pomalu.

Dveře Ruční tryska, utěrka  Otřete napařenou utěrkou.

Kamenné podlahy Podlahová tryska, utěrka Základním čištěním (viz strana �) odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků.

Lakované plochy Ruční tryska, utěrka Nenechte působit příliš dlouho na jedno místo.

Linoleum Podlahová tryska, utěrka Pravidelně nanášejte údržbové prostředky.

Nábytek Utěrka Otírejte napařenou utěrkou.

Odpady vody Power tryska a utěrka nebo kulatý kartáč Utěsněte hadrem proti rozstřikování a čistěte plným množstvím páry.

Okna Tryska na okna, utěrka, popř. ruční tryska Předem napařte, abyste zabránili teplotnímu napětí.

Plast Lze čistit všemi díly příslušenství Dle znečištění regulujte množství páry.

Pracovní deska, plast Ruční tryska s potahem Nesměřujte páru na lepené hrany.

Pracovní deska, dřevo Utěrka Otírejte napařenou utěrkou.

PVC podlaha Podlahová tryska, utěrka Základním čištěním (viz strana �) odstraňte všechny zbytky čisticích prostředků.

Rostliny Parní pistole Napařujte parní pistolí ze vzdálenosti cca �0–�0 cm.

Sklo, zrcadla Tryska na okna, utěrka, popř. ruční tryska Nejprve odstraňte zbytky čisticích prostředků.

Spáry Tryska s bodovým paprskem s kartáčovými nástavci Postupujte pomalu, vytírejte hadrem.

Sprchovací kout Ruční tryska a abrazivní potah (str. 1�) Zkontrolujte u materiálu teplotní odolnost.

Stany Parní pistole, utěrka Snižte množství páry na minimum. Dbejte na náchylnost impregnace. 
  Konzultujte s obchodníky resp. prodejci.

Topná tělesa Parní pistole, tryska s bodovým paprskem, ruční tryska Vytřete suchým hadrem. Zachyťte uvolněné nečistoty rozloženým hadrem. 

Umělá kůže Ruční tryska, hadr Nechte uschnout před druhým čištěním.

Záclony Žehlička na tlak páry  a tryska na oblečení Napařujte svisle od shora dolů.

Žaluzie Ruční tryska, utěrka Zkontrolujte teplotní odolnost materiálu, vytřete hadrem.

Žehlení Parní žehlička/žehlicí prkno Pro trička s potiskem používejte na žehličku potah proti přilnutí.
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