
 
 
 
 
 
 
 

Užívateľský manuál pre parný generátor HSW-33  
 
 

 
Tento parný generátor je vyrobený z materiálov ktoré vynikajúco odolávajú korózii a ukladaniu vodného 
kameňa. Špirály sú vyrobené z vysokokvalitnej ocele a sú odolné voči vysokej záťaži a agresívnemu prostrediu. 
Nádrž je z kyselinovzdornej ocele (AISI 316), rovnako ako všetky súčiastky prichádzajúce do styku s vodou. 
Vonkajší kryt je vyrobený z odolného ABS plastu, výrobok bol dôsledne testovaný a spĺňa požiadavku odolnosti 
voči striekajúcej vode (IP34). Táto klasifikácia dovoľuje inštaláciu generátora aj vo vlhkých priestoroch ako sú 
napríklad sprchy. 
Tri rôzne nastavenia výkonu. 3300W, 2745W, 1650W zaručujú optimálnu teplotu pre každé podmienky. 
Generátor je pripojený priamo na vodnú sieť budovy, čo zaručuje nepretržité vyvíjanie pary bez nutnosti 
manuálneho dopĺňania nádrže. Na dne nádrže sa nachádza otvor, na ktorý je možné namontovať vypúšťací ventil 
na zjednodušenie vypúšťania.  
Hladinový senzor a vypnutie systému pri nedostatku vody sú spoločne ovládané elektrickým obvodom. Ako 
dodatočná ochrana slúži termopoistka, ktorá odpojí špirály v prípade, že nie sú dostatočne pod hladinou. 
V parnom výstupe sú otvory kam môžete vložiť vonné esencie, parný výstup môže byť namontovaný v troch 
pozíciách.  
 
Ku generátoru sa dodáva:     Technické údaje:  Výkon 3300W 
 1 ks Hadica na vodu                    Napätie 230V 1N-                           
 1 ks Hadica na paru   Vonkajšie rozmery: Výška 450mm  
 1 ks Parný výstup                                                              Šírka 310mm 
                               Dĺžka 155 mm  
 
Vhodný priestor: sprchová kabína max 4.5m3, upravený pevný povrch alebo kachličky max 2.5m3 
 
Envirometálna klasifikácia: Odolný voči striekajúcej vode, IP 34 
 
 
Inštalácia:  
 
Pre správnu funkciu parného generátora potrebujete pripojenie k vodovodnej sieti a pripojenie konektora do 16A 
uzemneného výstupu. Bežne je generátor pripojený k vedeniu studenej vody avšak je možné použiť aj teplú vodu 
do teploty 60° C. Nie je nutné rozoberať kryt generátora ak má byť pripevnený na stenu. Použite dlhý skrutkovač 
(cca 20cm) tak aby ste dosiahli na spodné skrutky označené 2 a 3 (obr. 1). 
Kryt môžete odmontovať vytiahnutím ovládacieho prvku A a odskrutkovaním skrutiek B,C a D (obr. 1). 
Začnite pripevnením hornej skrutky 1, nechajte hlavičku trčať približne 2mm od steny (obr. 1.), podvihnite výrez 
na hornej časti zadného panelu na skrutku a nasaďte. Skontrolujte či je zadný  panel vodorovne prv ako 
pripevníte spodné skrutky 2 a 3. 
Po upevnení vráťte kryt späť, použite rovnaký proces v opačnom poradí  pri demontovaní.  
 
Pripojenie k vodovodnej sieti: (1/2“) inštalujte podľa platných bezpečnostných predpisov, doporučujeme 
použitie uzatváracieho ventilu ako bezpečnostné opatrenie (obr. 2). 
 
Pripojenie k elektrickej sieti: Inštalujte podľa platných bezpečnostných predpisov, predovšetkým berte 
v úvahu, že generátor bude používaný vo vlhkom prostredí. Musíte mať k dispozícii uzemnený 16A výstup. 
 
Hadica na paru: (1/2“) pripája sa k výstupu označenom ako ANGA/STEAM/HOYRY na spodnej časti 
generátora. Parný výstup sa pripája na koniec tejto hadice. Výstup umiestnite približne 15-20cm nad podlahu. 
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Parný výstup môže byť umiestnený v troch polohách, použite preto polohu, ktorá je najbezpečnejšia pre osoby 
v parnej kabíne.  
 
Nikdy nepripájajte akékoľvek iné zariadenia, než tie ktoré sú doporučované výrobcom! 
 
Vypúšťací ventil: (1/2“) nachádza sa na spodnej časti generátora, je označený 
TOMNING/TYHJENNY/DRAIN. Doporučujeme aby bol zapojený na hadicu spojenú s kanalizačným 
systémom budovy. 
 
Pravidelné vypúšťanie nádrže predĺži životnosť špirál, doporučujeme vypustiť vodu po každom použití! 
 
Ako používať parný generátor:  
 
Zapojte hlavný konektor do uzemneného výstupu. Uistite sa, že vypúšťací ventil je zavretý a otvorte prívod 
vody. 
 
Pootočte ovládač na pozíciu III, budete počuť ako voda zapĺňa nádrž. Za niekoľko sekúnd prísun vody ustane 
a spínač spusti generátor. Po približne 5 minútach začne z parného výstupu vychádzať para.  
 
Po približne 10 – 15 minútach bude parná kabína pripravená na použitie (v závislosti od kabíny, plastových 
alebo kachličkových stien), ak sa teplota v kabíne zdá príliš vysoká (normálna je 40 až 45 °C), môžete pootočiť 
ovládačom na pozíciu II alebo I, nižšie nastavenie znamená menej pary a nižšiu teplotu.  
 
Tvorba pary môže byť ručne ukončená pootočením ovládača na pozíciu 0. 
 
Vždy vypúšťajte nádrž po jej použití. Doporučujeme zároveň odpojiť generátor zo siete ak ho dlhší čas 
nehodláte použiť. 
 
Doporučujeme: Na lepšie využitie liečebných a relaxačných účinkov parného kúpeľa pridajte vonné esenciálne 
oleje do parného výstupu. Na parnom výstupe sú tri malé otvory po stranách, použite prostrednú / prednú. 
Eukalyptus dodáva parnému kúpeľu sviežu atmosféru, k dispozícii sú však aj iné vône. 
 
Údržba:  
 
Vonkajší kryt môže byť čistený roztokom bežných saponátov.  
 
Ak je voda v mieste kde je parný generátor nainštalovaný nadmerne tvrdá a nemáte zavedenú jej úpravu, 
doporučujeme podľa potreby odstrániť vodný kameň. Špirály majú vysoké povrchové napätie a vodný kameň 
z nich opadne sám a odstráni sa vypustením nádrže.  
 
Môžete použiť rovnaké zmäkčovače vody ako sa používajú pri automatoch na kávu a pod.. Odpojte el. sieť, 
odmontujte kryt parného generátora, odpojte kabeláž hladinového senzora a odmontujte ho (obr. 4). Prichystajte 
si roztok na odstránenie vodného kameňa podľa inštrukcií výrobcu. Vlejte ho do nádrže generátora a pokračujte 
ďalej podľa inštrukcií výrobcu roztoku. 
 
Medzitým vyčistite hladinový senzor tým, že ho vložíte do rovnakého roztoku pokiaľ sa vodný kameň nedá 
odstrániť prstami. Po očistení ju opláchnite čistou vodou. Upevnite späť sondu a káble, venujte pozornosť 
upevneniu káblov v správnom poradí - schéma je nakreslená na kryte generátora. Upevnite kryt.  
 
Vypustite nádrž, zapojte generátor do el. siete a spustite generátor na čas potrebný k naplneniu nádrže. Vypnite 
generátor a vypustite nádrž. Opakujte tento postup ešte raz. 
 
 
 
 
 



 
 
 



 


