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Použití výrobku
Rukavice BLACK+DECKER™ FSH10SM SteaMitt™ je 
určena pro dezinfekci a čištění dlaždic, pracovních desek, 
kuchyňských ploch a povrchů v koupelně. Tento výrobek je 
určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Nádržka na vodu (6) může být používána pouze ve vodorovné 
poloze na pracovním stole nebo na podlaze.

Bezpečnostní pokyny
Varování!
Před použitím tohoto výrobku 
si řádně prostudujte všechny 
části Bezpečnost, Údržba 
a Servis. Před použitím tohoto 
výrobku si řádně prostudujte celý 
tento návod k obsluze.

Bezpečnost ostatních osob
◆ Tento výrobek mohou používat osoby 

starší 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými či duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, budou-li pod 
dozorem nebo pokud byly sezná-
meny s bezpečným použitím výrobku 
a pokud pochopily, jaké nebezpečí 
hrozí při jeho použití.

◆ S tímto výrobkem si nesmí hrát děti. 
Čištění a uživatelská údržba nesmí 
být prováděny dětmi bez dozoru.

◆ Je-li poškozen napájecí kabel, 
musí být vyměněn výrobcem, v au-
torizovaném servisu nebo osobami 
s příslušnou kvalifikací, aby bylo 
zabráněno možným rizikům.

◆ Před čištěním nebo údržbou tohoto 
výrobku musí být zástrčka napájecího 
kabelu odpojena od síťové zásuvky.

◆ Vycházející kapalina nebo pára nesmí 
být namířena na zařízení, která ob-

sahují elektrické komponenty, jako je 
například vnitřní prostor trouby.

◆ Je-li toto zařízení připojeno k elek-
trické síti, nesmí být ponecháno bez 
dozoru.

◆ Toto zařízení nesmí být použito, 
došlo-li k jeho pádu, je-li viditelně 
poškozeno nebo dochází-li k únikům 
z tohoto zařízení.

◆ Je-li zařízení nabíjeno nebo probíhá-li 
jeho vychladnutí, nesmí k němu mít 
přístup děti.

◆ Nikdy nemiřte touto rukavicí na sebe 
nebo na jakékoli jiné osoby.

Štítky na zařízení
Na zařízení jsou následující piktogramy 
a také datový kód.

POZOR Horká pára

Je-li zařízení používáno 
obráceně, bude z něj kapat 
voda

Pára uniká ze všech stran

Nenechávejte toto zařízení 
bez dozoru v blízkosti dětí

Pouze ruční mytí

Popis
1. Ovládací tlačítko páry
2. Parní tryska
3. Hadice
4. Rukavice
5. Tlačítko zapnuto/vypnuto
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6. Nádržka na vodu
7. Víčko plnicího otvoru
8. Rychloupínací nášivka
9. Čisticí podložka

Sestavení
Varování! Před provedením následujících operací 
se ujistěte, zda je toto zařízení vypnuto, zda je 
odpojeno od zdroje napětí, zda je vychladlé a zda 
neobsahuje žádnou vodu.

Nasazení hadice a příslušenství (obr. A a B)
Varování! Před každým použitím zkontrolujte těsnění (2a) na 
parní trysce (2) a na hadici (3). Došlo-li k ztrátě nebo k poško-
zení tohoto těsnění, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný 
servis. V takovém případě toto zařízení nepoužívejte.

Nasazení hadice (obr. A)
♦ Stiskněte příchytky (3a) na obou stranách hadice (3).
♦ Nasuňte hadici (3) na parní trysku (2) a uvolněte příchytky 

(3a).
Důležité! Před použitím rukavice SteaMitt™ se ujistěte, zda je 
hadice (3) bezpečně upevněna. Dochází-li ve spoji k únikům páry, 
rukavice SteaMitt™ není správně nasazena. Nechejte jednotku 
vychladnout a proveďte nové nasazení hadice.

Sejmutí hadice a příslušenství (obr. A a B)
Varování! Během použití jsou parní tryska, hadice a rukavice 
SteaMitt™ horké.
Před sejmutím nechejte jednotku i příslušenství řádně vy-
chladnout.

Sejmutí hadice (obr. A)
♦ Stiskněte příchytky (3a) na obou stranách hadice (3) a sejměte 

hadici z parní trysky (2).

Plnění nádržky vodou (obr. C)
Poznámka! Nádržku na vodu naplňte čistou vodou z vodo-
vodního kohoutku. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo jiná 
aditiva.
Poznámka! V oblastech s velmi tvrdou vodou vám doporuču-
jeme použít deionizovanou vodu.
♦ Vypněte jednotku a odpojte ji od síťového napájení.
♦ Otevřete víčko plnicího otvoru (7) vyklopením směrem naho-

ru.
♦ Naplňte nádržku (6) vodou.
Varování! Nádržka na vodu má objem 0,10 l. Nedoplňujte do 
nádržky nadměrné množství vody.
♦ Zavřete víčko plnicího otvoru.
Poznámka: Ujistěte se, zda je víčko řádně zajištěno.
Poznámka: Nepoužívejte s rukavicí SteaMitt™ chemické 
čisticí prostředky.

Upevnění čisticí podložky (obr. B)
♦ Upevněte čisticí podložku (9) k rukavici SteaMitt™ (4) 

pomocí pásků se suchými zipy (9a), které se nachází na 
horní části čisticí podložky a které upevníte k suchým zi-
pům (4a) na spodní části rukavice SteaMitt™ (4). Proveďte 
řádné přitlačení.

Varování! Rukavice SteaMitt™ nesmí být používána bez 
upevněné čisticí podložky.
Poznámka: Rukavice SteaMitt™ může používat 3 typy čisticích 
podložek s různou tloušťkou. Nejtenčí podložka může být pou-
žívána pro čištění předmětů, jako jsou například kohoutky atd. 
Nejsilnější podložky mohou být použity na větší rovné plochy.

Použití

Zapnutí a vypnutí
♦ Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko zapnuto/vy-

pnuto (5). Rukavice SteaMitt™ se bude rozehřívat přibližně 
15 sekund.

Poznámka: Před stisknutím tlačítka přívodu páry mějte ruku 
vždy uvnitř rukavice SteaMitt™.
♦ Chcete-li vytvořit páru, stiskněte ovládací tlačítko páry (1) 

na horní části jednotky.
♦ Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte ovládací tlačítko 

páry (1) a potom stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (5).
Pozor! Po použití rukavici SteaMitt™ vždy vyprázdněte.
Poznámka! Po prvním naplnění nádržky nebo v případě 
doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření 
páry nutná doba až 45 sekund.

Rady pro optimální použití

Všeobecně
♦ Chcete-li zajistit optimální výsledky čištění, nikdy nepo-

užívejte rukavici SteaMitt™, aniž by k ní nebyla nejdříve 
připevněna čisticí podložka.

♦ Při práci s rukavicí SteaMitt™ nikdy nepoužívejte čisticí 
prostředky nebo jiné přísady.

♦ Choulostivé povrchy, například zrcadla, musí být čištěny 
nejdříve v situaci, kdy je čisticí podložka suchá, aby po ní 
nezůstávaly stopy.

♦ Nepoužívejte rukavici SteaMitt™ na studená skla, jako 
jsou okna, protože by mohlo dojít k jejich poškození 
rychlou změnou teploty.

Pozor! Sledování množství vody v nádržce (6) je velmi důle-
žité. Při doplňování vody do nádržky a před dezinfekcí a čiš-
těním proveďte vypnutí rukavice SteaMitt™. Odpojte jednotku 
od síťové zásuvky a naplňte nádržku (6) vodou.

Varování! Vždy používejte rukavici SteaMitt™ tak, jak je 
zobrazeno na obr. E, s rukou uvnitř ochranné rukavice.
Varování! Nikdy se nepokoušejte rukavici SteaMitt™ 

používat uchopením za její vnější povrch, jak je zobra-
zeno na obr. F. Došlo by k opaření.
Varování! Nepoužívejte rukavici SteaMitt™ 

v omezených prostorech, jak je zobrazeno na obr. H.
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Varování! Dojde-li při práci k problému, použijte pro 
rychlé sejmutí rukavice SteaMitt™, z vaší ruky nášivku 
(8), která je zobrazena na obr. I.

Po použití (obr. E)
♦ Vypněte rukavici SteaMitt™. Nastavte ovládací tlačítko 

páry (1) do polohy vypnuto a potom stiskněte spínač 
zapnuto/vypnuto (5).

♦ Počkejte, dokud rukavice SteaMitt™ nevychladne.
♦ Odpojte napájecí kabel rukavice SteaMitt™ od síťové 

zásuvky.
♦ Vyprázdněte nádržku na vodu.
♦ Sejměte čisticí podložku (9) a omyjte ji, aby byla připra-

vena pro další použití.

Technické údaje
FSH10SM

Napájecí napětí V 230
Výkon W 1 000
Objem nádržky ml 100
Hmotnost kg 1,65

Odstraňování závad
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte podle dále 
uvedených kroků. Nebude-li závada odstraněna, spojte se 
s autorizovaným servisem BLACK+DECKER.

Problém Krok Možné řešení
Rukavici SteaMitt™ 
nelze zapnout

1. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího 
kabelu připojena k síťové zásuvce.

2. Pomocí spínače zapnuto/vypnuto (5) 
zkontrolujte, zda je jednotka zapnuta.

3. Zkontrolujte pojistku v zástrčce napájecího 
kabelu.

Rukavice SteaMitt™ 
nevytváří páru

4. Zapněte ovládací tlačítko páry (1). Po 
několika sekundách dojde k vytvoření páry.

5. Zkontrolujte, zda je nádržka naplněna 
vodou.

Rukavice SteaMitt™ 
přestane během 
práce vytvářet páru

6. Zkontrolujte krok 5, potom krok 3.

Rukavice SteaMitt™ 
vytváří během práce 
příliš málo páry

7. Zkontrolujte krok 5.

Pára uniká 
z neobvyklých míst 
jednotky

8. Montážní pokyny pro správné sestavení 
všech součástí a příslušenství naleznete 
v tomto návodu v části Sestavení. 
Zkontrolujte jakékoli známky roztržení 
nebo poškození rukavice SteaMitt™ 
nebo čisticí podložky. Jestliže problémy 
přetrvávají, přestaňte jednotku používat.

Kde mohu získat 
další informace/
příslušenství pro 
tento výrobek

9. www.blackanddecker.co.uk/steammitt

www.blackanddecker.ie/steammitt

zst00333181 - 21-03-2017

Záruka
Spole nost BLACK+DECKER d v uje kvalit  svého 
vlastního ná adí a poskytuje kupujícímu mimo ádnou 
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném 
p ípad  nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka 
platí ve všech lenských státech EU a Evropské zóny 
volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v pr b hu 
24 m síc  od zakoupení, jakékoli materiálové i výrobní 
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich 
starostí bezplatnou vým nu vadných díl , opravu nebo 
vým nu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
 Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profe-

sionální ú ely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
 Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití 

a nebyla zanedbána jeho p edepsaná údržba.
 Výrobek nebyl poškozen cizím zavin ním.
 Nebyly provád ny opravy výrobku j inými 

osobami než pracovníky zna kového servisu 
BLACK+DECKER.

P i uplat ování reklamace je nutno prodejci nebo 
servisnímu st edisku p edložit doklad o nákupu 
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní 
pobo ky BLACK+DECKER se dozvíte na p íslušné 
adrese uvedené na zadní stran  této p íru ky. 
Seznam autorizovaných servis  BLACK+DECKER 
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také 
na internetové adrese: www.2helpU.com.

Navštivte naši internetovou adresu 
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš 
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále 
p ehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách. 
Další informace o zna ce BLACK+DECKER 
a o našem výrobním programu získáte na internetové 
adrese www.blackanddecker.co.uk.









STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4

eská Republika
Tel.:  00420 261 009 772
Fax:  00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:  00420 261 009 772
Fax:  00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk



 CZ ZÁRU NÍ LIST

 H JÓTÁLLÁSI JEGY

 PL KARTA GWARANCYJNA

 SK ZÁRU NÝ LIST

m síc
hónap 24CZ

H

miesi ce
mesiacov

PL

SK

CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
Podpis

H Gyári szám A vásárlás napja Pecsét helye
Aláírás

PL Numer seryjny Data sprzeda y Stempel
Podpis

SK íslo série Dátum predaja Pe iatka predajne
Podpis



 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mo ciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záru ní opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záru ných opravách

PL

SK

CZ íslo Datum p íjmu Datum zakázky íslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés id pontja Javítási id pont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr. Data zg oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK íslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy íslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pe iatka
Podpis
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Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu


