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Side 2 

 

Dampvasker: 

 

Dampvaskeren bruker varm damp under trykk til å rengjøre gulv, vinduer og klær. Den kan 

drepe bakterier og fjerne støv. Den har et automatisk sikkerhetssystem for 

dampproduksjonen.  Dampvaskeren bruker rent vann under høyt trykk uten tilsatte 

kjemikalier, noe som gjør den miljøvennlig. 

 

Sikkerhet 

Dampvaskeren slår seg av automatisk hvis det er risiko for overoppheting. Den fungerer 

bare hvis tanken er koblet til og inneholder vann. Den har et system som holder dampen på 

90 °C. Dampvaskeren har en automatisk funksjon for å slippe ut trykket. Når trykket i 

tanken blir for høyt, slippes det ut automatisk. Dampvaskeren har en lang isolert kabel 

som beskytter produktet mot vann og støv. 

 

Slitesterk 

Dampvaskeren er laget av en aluminiumlegering med ekstremt tykke rør, noe som gjør 

den trygg og sørger for at den tåler damp under høyt trykk.  

 

 

Side 3    

Økonomisk  

Dampvaskeren har spesialutviklet varmerør og gir god balanse mellom effektivitet og 

økonomisk oppvarming. Produktets konstruksjon med to lag kan forebygge varmelekkasje 

for å spare energi. 

 

Praktisk 

Dampvaskeren er brukervennlig. Når den slås på, starter varmesystemet å bygge opp 

temperaturen som trengs for å produsere varm damp. Dampvaskeren har forskjellige 

rengjøringsdeler for forskjellige oppgaver. Delene kan enkelt monteres og demonteres. 

 

Navn på delen. 
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Side 4   

Sikkerhetsforanstaltninger 

 

Stopp-logo:   Må ikke brukes utendørs. Kun til privat bruk. 

Stopp-logo:    Ikke forlat en varm dampvasker når den ikke er i bruk. 

Varsel-logo:  Dette produktet er ikke en leke. Vær oppmerksom når det brukes i 

nærheten av barn, kjæledyr og planter.  Barn må holdes under oppsikt for å sikre at de 

ikke leker med dampvaskeren. 

Stopp-logo: Ikke rett dampstrålen mot mennesker, dyr eller annen elektronikk. 

Varsel-logo:  Skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som 

anbefales av produsenten. 

 

Side 5 Produktinformasjon 

Varsel-logo:  Må ikke brukes hvis ledningen er skadet. Hvis ledningen er skadet, må den 

skiftes ut av en godkjent tekniker. 
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Stopp-logo: Ikke hold i ledningen for å trekke ut støpselet. Ta tak i støpselet, ikke i 

ledningen. 

 

Stopp-logo: Ikke håndter støpselet eller dampvaskeren hvis du har våte hender eller ikke 

bruker sko. 

 

Side 6   

 

Varsel-logo: Oppbevar dampvaskeren innendørs på et kjølig og tørt sted. 

 

Stopp-logo: Ikke tilt dampvaskeren mer enn 45 grader.  Ikke rett dampstrålen mot 

mennesker, dyr, planer eller utstyr med elektriske komponenter. 

 

Varsel-logo: Ikke legg dampvaskeren i vann eller andre væsker. Trekk alltid ut støpselet 

fra stikkontakten før du fyller dampvaskeren med vann. 

 

Stopp-logo: Ikke tilsett kalkfjerningsmiddel, aroma eller vaskemiddel i dampvaskeren. Det 

kan skade enheten eller gjøre den utrygg. 

 

Side 7   

Varsel-logo: Medalldeler på munnstykkene blir varme under bruk. Ikke ta på varme 

overflater. La delene avkjøles før du tar på dem. 

 

Varsel-logo: Reparasjoner, inkludert utskifting av strømledningen, skal utføres av godkjent 

tekniker. 

 

Varsel-logo: Dekselet skal være låst når produktet brukes. 

Stopp-logo: Må ikke brukes i svømmebasseng som inneholder vann. 

 

Varsel-logo: Før du fyller vann: 1. Trekk ut støpselet. 2. Slipp ut trykket ved å trykke ned 

dampknappen. 3. La dampvaskeren avkjøles i tre minutter. 4. Slipp ut trykket igjen ved å 

trykke ned dampknappen. 5. Skru forsiktig av sikkerhetslokket, og vent i 5 sekunder før du 

fjerner det. 

 

Forholdsregler:  

Ikke fyll på for mye. Det vil føre til for høyt damptrykk, og det kan også påvirke 

dampproduksjonen. 

 

 For dampen  
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Side 8   

Forberedelser før bruk 

1. Åpne pakken 

2. Les bruksanvisningen grundig, og ta vare på den  

3. Kontroller alle delene på produktet 

Del: 

Navn  Trakt  Målebeger Håndkle  Lang dyse Bøyd dyse 

Antall  1 1 1 1 1 

Navn  Rund 

børstedyse 

Tekstildyse    

Antall  1 1 1   

 

Tekniske egenskaper 

Nominell spenning/frekvens:110–120 V / 220–240 V 50/60 Hz, vekselstrøm med jordet 

kabel. Nominell strøm mer enn 5 A. 

Kapasitet i tanken: 350–450 ml (maks.) 

Nominell vannkapasitet: 150–270 ml  

Nominell effekt: 900 W 

Arbeidsdamptrykk: 0,2–3,5 bar 

Dampmengde: 28±2 g/min 

Sikringsbryter: 172 °C 

 

Side 9 

 

Funksjoner 

Steriliserende og bakteriedrepende funksjon 

Monter den lange dysen, sikt mot stedet som skal rengjøres og hold inne dampknappen 

for å drepe bakterier. 

 

Rengjøring av klær 

Monter børstedysen, fest håndkleholderen, sikt mot klærne, trykk inn dampknappen og 

beveg dampvaskeren for å rengjøre klærne. 

 

Pusse vinduer  

Monter børsten og den flate dysen, sikt mot vinduet, trykk inn dampknappen og beveg 

dampvaskeren for å rengjøre vinduet 

 

Vaske gulv 

Monter den lange dysen og den bøyde eller runde børstedysen, sikt på gulvet og trykk inn 

dampknappen for å fjerne smusset. 

 

 

Side 10  
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Betjening 

Fremgangsmåte 

1. Pakk ut esken, og kontroller at alle delene medfølger. 

2. Les bruksanvisningen før du bruker produktet.  Dette produktet er ikke ment for 

kommersiell bruk. 

3. Fjern sikkerhetsdekselet, og monter trakten. 

4. Bruk målebegeret til å hente 150–270 ml vann, og hell det i beholderen. Lukk 

dampdekselet.  

5. Koble støpselet til stikkontakten.  

6. Dampen er klar til bruk etter 4 minutter. Trykk på dampknappen for å undersøke om 

dampen er klar til bruk. 

7. Slipp knappen, og monter verktøy for oppgaven. 

8. Trykk på dampknappen igjen, og begynn rengjøringen.     

 

Montere deler 

Montere børstedyse 

Før børstedysen inn i enheten. Følg pilen for å være sikker på at dysen monteres på riktig 

måte. Vri med urviseren.   

 Figur 1  Figur 2 

 

Side 11    

Montere rund eller bøyd dyse 

Før den runde eller bøyde dysen inn i den korte dysen, følg instruksjonene i figur 3, juster 

dysens retning. 
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 Figur 3 

 

Montere flat dyse 

Før børstedysen inn i den korte dysen, følg instruksjonene i figur 4 og 5 for å feste 

børstedysen. 

 Figur 4 Figur 5 

 

  

Side 12    

Fylle vann og etter bruk 

1. Trekk ut støpselet. 

2. Trykk på dampknappen for å utligne trykket til det ikke lenger kommer damp. 

3. Åpne sikkerhetsdekselet litt. Slipp ut resterende damp. Plasser dampvaskeren på et 

kjølig sted i 5 minutter. Åpne sikkerhetsdekselet helt. 

4. Bruk trakten og målebegeret til å tilsette varmt eller kaldt vann. 

5.  Trekk tilbake sikkerhetsdekselet, og fest det. 

6. Etter bruk må resterende vann fjernes fra tanken, og du må rengjøre dampvaskerens 

overflate. 
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Merk:  

Lyset lyser når strømmen er slått på. 

Utslippsventilen: Ikke fjern påfyllingslokket når det er 

trykk i tanken. 

For å låse og låse opp må utslippsventilen trykkes inn, 

og deretter vrir du med eller mot urviseren for å åpne eller stenge. 

Dampbryterlås – kalles også barnesikring. Lås den når den ikke er i bruk for 

å forebygge brannskader. 

 

 

Side 13   

Pleie og vedlikehold 

 

Rengjøre overflaten: 

Trekk ut støpselet før rengjøring. 

Tørk av dampvaskeren med en myk klut med mildt vaskemiddel, og tørk den deretter med 

en tørr klut.  

Ikke rengjør dampvaskeren med kjemikalier, og sørg for at overflaten er tørr. 

 

Rengjøre beholderen 

Trekk ut støpselet før rengjøring. 

Rengjør beholderen hver tredje måned 

Fjern sikkerhetsdekselet, fyll tanken helt med rent vann og rengjør innsiden. Gjenta dette 

et par ganger for å sikre at tanken er ren. 

 

Merk: 

Ikke tilsett kjemikalier i vannet. 

 

Rengjøre deler 

Vask alle delene etter bruk, legg dem i esker og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted. 

                

 

 


