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Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug. 

 
Brugsanvisningen findes online på følgende sprog: 
Dansk: https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer 
Norsk: https:// bonniershop.com/no-manual/steamer 
Svensk: https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer 
Finsk: https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer 
   
 

http://bonniershop.dk/dk-manual/steamer
http://bonniershop.com/no-manual/steamer
http://bonniershop.nu/se-manual/steamer
http://bonniershop.fi/fi-manual/steamer
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Sikkerhedsanvisninger 
 
Læs brugsanvisningen, før tøjdamperen tages i brug 
 
Børn og personer under 18 må ikke bruge tøjdamperen. 
Tøjdamperen og ledningen skal anbringes, så børn ikke kan nå dem.  
Børn må ikke rengøre og vedligeholde tøjdamperen.  
Tøjdamperen er ikke legetøj. 
Tøjdamperen må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, 
sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er 
under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet.  

 
Advarsel 

1. Kontrollér, at den spænding, der er angivet på tøjdamperens ledning, svarer til 
spændingen i det lokale elnet, før stikket sættes i stikkontakten. 

2. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af forhandleren eller en 
autoriseret reparatør for at undgå fare. 

3. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring og vedligeholdelse 
af tøjdamperen. 

4. Man må ikke trække i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten – træk 
altid i selve stikket.  

5. Efterlad ikke tøjdamperen uden opsyn, når stikket er sat i en stikkontakt. 
6. Der må ikke hældes varmt vand i vandbeholderen, da den vil blive deform.  
7. Afbryd strømmen efter brug. Hæld overskydende vand ud, når tøjdamperen er 

kølet helt af. 
8. Når du lægger tøjdamperen fra dig, mens den er varm eller tilsluttet strøm, må 

den ikke anbringes på en måde, så damphovedet berører underlaget. 
9. Der skal anvendes destilleret vand. 
10. Advarsel: Der må ikke tilsættes parfume, vand fra tørretumbler, eddike, 

magnetisk behandlet vand (f.eks. Aqua+), stivelse, afkalkningsmiddel, 
strygestivelse, kemisk afkalket vand eller andre kemikalier, da de kan få 
vandet til at sprutte, forårsage brune pletter og beskadige tøjdamperen.  

11. Tøjdamperen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske, og den må ikke 
skylles under rindende vand. 
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Forsigtig 
1. Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget. 
2. Vær forsigtig ved brug af tøjdamperen, da den udsender damp.  
3. Damp og varmt vand kan forårsage forbrændinger. Damphovedet kan blive 

meget varmt og kan forårsage forbrændinger ved berøring. 
4. Denne tøjdamper er kun beregnet til brug i private husholdninger. 
5. Damp kan beskadige eller forårsage misfarvninger af visse væg- og 

dørbeklædninger. 
6. Tøjdamperen må ikke bruges, når vandbeholderen er tom. 
7. Du må ikke bruge din ubeskyttede hånd som underlag, når du damper tøj. 

Træk i tøjets sider for at strække det. Damphovedet må ikke anbringes oven på 
ledningen efter brug. 
 

Produktbeskrivelse 
Designet er minimalistisk, let og brugervenligt. Den varme damp gør det muligt at 
udglatte forskellige tekstiler hurtigt, samtidig med at det fjerner støv og visse 
bakterier.   

 
Indhold i æsken 

1. Tøjdamper  
2. Vandbeholder  
3. Tekstilbørste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
   Tekstilbørste      Vandbeholder 
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Før du tager tøjdamperen i brug 
 
Afmonter vandbeholderen ved at trække den i modsat retning af damphovedet. 
Fjern gummiproppen øverst på beholderen, og fyld den med destilleret vand. Ved at 
bruge destilleret vand undgår du, at tøjdamperen kalker til.   
Sæt proppen i igen, og monter vandbeholderen på tøjdamperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan anvendes tøjdamperen 
 
1. Tænd tøjdamperen. Kontrollampen lyser rødt. Efter ca. 25 sekunder slukker 
kontrollampen, hvilket angiver, at den rette temperatur er nået. 
Tryk på dampknappen, som begynder at lyse grønt, hvorefter tøjdamperen begynder 
at udsende en dampstråle. 
Du må ikke trykke på dampknappen, hvis den røde lampe er tændt. 
 
3. Hvis den røde lampe tænder, mens du damper, skal du slippe dampknappen og 
vente et par sekunder, indtil lampen slukker. Derefter kan du fortsætte med at bruge 
tøjdamperen. 
 
4. Når du bruger tøjdamperen for første gang, skal du teste den på et stykke gammelt 
stof eller lignende, da den kan indeholde aflejringer af tørt pulver fra 
fremstillingsprocessen.  
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5. Damp tøjet ved at hænge det på en bøjle, trække forsigtigt i det med den ene hånd 
og begynde at dampe oppefra med den anden ved at trykke på dampknappen og 
bevæge damphovedet op og ned. 
 
Dampen er varm. Du skal altid vende tøjdamperen, så dampstrålen udsendes i en 
retning væk fra dig. 
Tøjdamperen må højst bruges i 30 minutter ad gangen. Hvis du ønsker at fortsætte 
med at bruge den efter de 30 minutter, skal du lade den køle af i en time, før du 
fortsætter. 
 
Når du vil dampe tøj med knapper, f.eks. skjorter, jakker og bukser, bør du knappe 
den første knap for at gøre det nemmere at holde stoffet lige. Skjortelommer dampes 
ved at føre damphovedet opad, mens du presser mod stoffet. Ærmer dampes ved at 
begynde ved skulderområdet, hvorefter du bevæger damphovedet nedad. Fortsæt 
dampningen, mens du trækker ærmet skråt nedad med den anden hånd. Tøj med krave 
dampes ved, at du bevæger tøjdamperen vandret langs kraven. Bemærk: Tøjdamperen 
kan bruges til at opnå et naturligt look og til en hurtig opfriskning af tøjet.  
 
Hold damphovedet lidt væk fra kjoler med flæser, rynkede strimler eller pailletter. 
Brug kun dampen til at løsne stoffet med. Du kan også dampe fra indersiden. 
   
Tekstilbørsten, der følger med tøjdamperen, hjælper dampen med at trænge gennem 
stoffet, hvilket giver hurtigere og bedre resultater med tykke og kraftige stykker tøj 
som frakker og jakker. Børsten skal bruges sammen med dampen ved at trykke på 
dampknappen og derefter langsomt bevæge børsten langs stoffet. 
Bemærk: Tag altid tøjdamperens stik ud af stikkontakten, før du monterer eller 
afmonterer børsten. Pas på – damphovedet er måske stadig varmt. 
    
Efter brug 
Tøm altid vandbeholderen efter brug for at undgå kalkaflejringer i tøjdamperen. Tryk 
på dampknappen for at tømme overskydende vand ud af tøjdamperen. Skyl 
vandbeholderen for at fjerne evt. aflejringer. Tør aflejringer af damphovedet med en 
blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel. 
 
Tekniske specifikationer 
Produkttype: Håndholdt tøjdamper 
Fremstillet i: Kina 
Model: 912520/EM-602 
Importør: Bonnier Publications 
Nominel spænding: 220-240 V vekselstrøm 
Nominel frekvens: 50 Hz 
Nominel effekt: 1500 W 
Certificering: CE/EMC 
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Miljøoplysninger 
Apparater med dette symbol på, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Aflever i stedet apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt kommunen. 
 
 


