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Läs bruksanvisningen noga före användning. 

 
Bruksanvisningen finns tillgänglig online på följande språk: 
Svenska:  https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer 
Danska:  https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer 
Norska:  https:// bonniershop.com/no-manual/steamer 
Finska:   https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer 
 

http://bonniershop.nu/se-manual/steamer
http://bonniershop.dk/dk-manual/steamer
http://bonniershop.com/no-manual/steamer
http://bonniershop.fi/fi-manual/steamer
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Säkerhetsinstruktioner 
 
Läs igenom bruksanvisningen innan du använder steamern 
 
Barn och personer under 18 år bör inte använda steamern. 
Håll steamern och sladden utom räckhåll för barn.  
Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på steamern.  
Steamern är ingen leksak. 
Steamern ska inte användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet 
eller kunskap för att använda den, såvida det inte sker under uppsikt och handledning.  

 
Varning 

1. Kontrollera att spänningen som anges på strömsladden motsvarar den lokala 
nätspänningen innan du ansluter steamern. 

2. Om sladden är skadad måste den bytas ut av servicetekniker eller behörig 
person för att undvika fara. 

3. Koppla ur din steamer efter användning och före rengöring eller underhåll av 
produkten. 

4. Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den ur eluttaget, dra inte i sladden.  
5. Lämna inte din steamer utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag. 
6. Häll inte hett vatten i vattenbehållaren eftersom den då skadas.  
7. Stäng av steamern efter användning och töm ut överblivet vatten när den har 

svalnat. 
8. Placera inte din steamer med ånghuvudet mot en yta medan den är het eller 

ansluten till ett eluttag. 
9. Använd destillerat vatten. 
10. Varning: Tillsätt inte parfym, vatten från torktumlare, vinäger, magnetiskt 

behandlat vatten (t.ex. Aqua+), stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, 
kemiskt avkalkat vatten eller andra kemikalier, eftersom det kan orsaka 
vattenstänk, bruna fläckar eller skada på din steamer.  

11. Sänk aldrig ned din steamer i vatten eller annan vätska, och skölj den inte 
under kranen. 
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Obs! 
1. Kontrollera sladden regelbundet efter eventuella skador. 
2. Var försiktig när du använder din steamer eftersom den avger ånga.  
3. Ånga och hett vatten kan orsaka brännskador. Ånghuvudet blir extremt hett 

och kan orsaka brännskador vid beröring. 
4. Denna steamer är endast avsedd för hushållsbruk. 
5. Ånga kan skada eller missfärga vissa vägg- eller dörrytor. 
6. Använd inte din steamer när vattenbehållaren är tom. 
7. Använd inte en oskyddad hand som stödyta när du ångar. Dra i plaggets sidor 

för att sträcka det. Placera inte ånghuvudet på sladden efter användning. 
 

Produktbeskrivning 
Produkten är smidig, lätt och enkel att använda. Genom att använda ånga med hög 
temperatur kan man snabbt få flera sorters textilier släta, men även ta bort damm och 
vissa bakterier.   

 
Nordic Steamer – förpackningens innehåll 

1. Nordic Steamer  
2. Vattenbehållare  
3. Klädborste 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
   Klädborste      Vattenbehållare 
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Innan du använder Nordic Steamer 
 
Avlägsna vattenbehållaren genom att dra den i motsatt riktning mot pipen. 
Avlägsna gummilocket upptill på behållaren och fyll den med destillerat vatten, 
eftersom det minskar risken för mineralavlagringar i apparaten.   
Stäng locket och sätt tillbaka behållaren på sin plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användning av Nordic Steamer 
 
1. När du slår på din steamer lyser indikatorn rött. Efter ungefär 25 sekunder är rätt 
ångtemperatur uppnådd och indikatorn slocknar. 
Tryck på ångknappen. Knappen lyser grönt och ånga börjar strömma ut. 
Tryck inte på ångknappen om den röda indikatorn lyser. 
 
3. Om den röda indikatorn slår på medan du ångar släpper du knappen och väntar 
några sekunder tills lampan slocknar igen. Steamern är nu redo att användas igen. 
 
4. När du använder steamern för första gången bör du testa att ånga ett gammalt 
tygstycke, eftersom det kan finnas torra pulveravlagringar kvar i steamern från 
tillverkningsprocessen.  
 
5. Häng upp plagget som ska ångas på en galge, dra lätt i det med den ena handen och 
börja ånga uppifrån med den andra handen. Tryck på ångknappen och för 
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ångmunstycket uppåt och nedåt. 
 
Ångan är het. Rikta alltid steamerns ånga bort från dig. 
Använd inte steamern i mer än 30 minuter åt gången. Om du vill använda den i mer 
än 30 minuter låter du den svalna i en timme innan du använder den igen. 
 
Knäpp den översta knappen i plagg med knappar, såsom skjortor, jackor och byxor, 
för att lättare sträcka ut tyget. Vid ångning av skjortfickor för du ånghuvudet uppåt 
medan du pressar mot tyget. När du ångar ärmar börjar du vid axelpartiet och för 
ånghuvudet nedåt. Dra samtidigt ärmen diagonalt nedåt med den andra handen. För 
plagg med krage för du steamern horisontellt längs kragen. Obs: Steamern kan 
användas för att ge textilier ett naturligt utseende och för en snabb uppfräschning.  
 
Håll ånghuvudet en liten bit ifrån klänningar med volanger eller paljetter. Använd 
endast ångan för att göra tyget mjukt. Man kan även ånga från insidan. 
   
Klädborsten hjälper ångan att tränga in och ger ett snabbare och bättre resultat på 
tjocka och tunga textilier såsom kappor och jackor. Borsten används tillsammans med 
ånga genom att trycka på ångknappen och långsamt föra borsten längs plagget. 
Obs: Dra alltid ut kontakten innan du sätter på eller tar av borsten. Var försiktig, 
ånghuvudet kan fortfarande vara hett. 
    
Efter användning 
Töm alltid vattenbehållaren efter användning för att förhindra mineralavlagringar i 
apparaten. Tryck på ångknappen för att tömma systemet på överblivet vatten. Skölj ur 
vattenbehållaren för att avlägsna eventuella restprodukter. Torka bort eventuella 
avlagringar på ånghuvudet med en fuktig trasa och ett icke-slipande flytande 
rengöringsmedel. 
 
Teknisk specifikation 
Produktens namn: Portabel klädsteamer 
Ursprungsland: Kina 
Modell: 912520 / EM-602 
Importör: Bonnier Publications 
Märkspänning: 220–240V~ 
Märkfrekvens: 50Hz 
Märkeffekt: 1500W 
Certifikat: CE/EMC 
 
Miljö 
Släng inte apparater märkta med symbolen med hushållsavfallet. Ta produkten till din 
lokala återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret. 
 
 


