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Les bruksanvisningen grundig før bruk. 

 
Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: 
Norsk: https:// bonniershop.com/no-manual/steamer 
Dansk: https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer 
Svensk: https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer 
Finsk: https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer 
 

http://bonniershop.com/no-manual/steamer
http://bonniershop.dk/dk-manual/steamer
http://bonniershop.nu/se-manual/steamer
http://bonniershop.fi/fi-manual/steamer
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Sikkerhetsanvisning 
 
Les bruksanvisningen før du bruker steameren 
 
Barn og personer under 18 år skal ikke bruke steameren. 
Steameren og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn.  
Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde steameren.  
Steameren er ikke et leketøy. 
Steameren skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de 
er under oppsyn eller har fått opplæring.  

 
Advarsel 

1. Kontroller at spenningen som er oppgitt på strømledningen, samsvarer med 
spenningen i stikkontakten før du kobler til steameren. 

2. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av en tekniker for å unngå farlige 
situasjoner. 

3. Trekk ut støpselet etter bruk, og før du rengjør eller vedlikeholder steameren. 
4. Ikke trekk i strømledningen for å trekke ut støpselet. Hold alltid i støpselet.  
5. Ikke la steameren stå uten tilsyn når den er koblet til stikkontakten. 
6. Ikke hell varmt vann i vanntanken. Da vil den bli deformert.  
7. Etter bruk må du koble fra strømmen og helle ut overflødig vann etter at 

steameren er helt avkjølt. 
8. Ikke plasser steameren på et sted hvor steamerhodet kommer i kontakt med 

overflaten mens steameren er varm eller koblet til strøm. 
9. Bruk destillert vann. 
10. Advarsler: Ikke tilsett parfyme, vann fra tørketrommelen, eddik, magnetisk 

behandlet vann (for eksempel Aqua+), stivelse, kalkfjerning, strykemiddel, 
vann hvor kalk har blitt fjernet kjemisk eller andre kjemikalier. Det kan føre til 
at vannsprut, brune flekker og skader på steameren.  

11. Steameren må aldri nedsenkes i vann eller annen væske, og den må heller ikke 
skylles i vann. 
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Forholdsregler 
1. Kontroller strømledningen regelmessig for å avdekke skader. 
2. Vær forsiktig når du bruker steameren. Den slipper ut damp.  
3. Damp og varmt vann kan føre til brannskader. Steamerhodet kan bli ekstremt 

varmt, og det kan forårsake brannskader hvis du tar på det. 
4. Steameren er ikke ment for profesjonell bruk. 
5. Damp kan skade eller misfarge enkelte typer vegg- eller dørfinisher. 
6. Ikke bruk steameren med tom vanntank. 
7. Ikke bruk bare hender som støtte når du steamer. Trekk i sidene av plagget for 

å strekke det. Ikke plasser steamerhodet på strømledningen etter bruk. 
 

Produktbeskrivelse 
Designen er minimalistisk, har lav vekt og er brukervennlig. Ved hjelp av varm damp 
kan du raskt glatte ut en rekke forskjellige typer tekstiler, men dampen kan også 
brukes til å fjerne støv og enkelte bakterier.   

 
Nordic Steamer leveres med 

1. Nordic Steamer  
2. Vannbeholder  
3. Tekstilbørste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
   Tekstilbørste      Vannbeholder 
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Før du begynner å bruke Nordic Steamer 
 
Fjern vannbeholderen ved å trekke den i motsatt retning av dysen. 
Fjern gummipluggen på toppen av beholderne, og fyll beholderen med destillert vann. 
Da unngår du mineralavleiringer i dampsystemet.   
Lukk pluggen igjen, og plasser beholderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruke din Nordic Steamer 
 
1. Slå på steameren. Indikatoren lyse rødt. Etter rundt 25 sekunder slukkes indikatoren 
for å varsle at riktig damptemperatur er oppnådd. 
Trykk på dampknappen. Den lyser grønt, og dampstrålen aktiveres. 
Ikke trykk på dampknappen hvis det røde lyset lyser. 
 
3. Hvis det røde lyset slås på under bruk, må du vente i noen sekunder til det slukkes 
igjen før du trykker på knappen. Nå er steameren klar til bruk igjen. 
 
4. Når du bruker steameren for første gang, må du prøve den på en gammel duk eller 
liknende, siden det kan være tørre pulverrester i steameren etter produksjonen.  
 
5. Steam plagget ved å henge det på en kleshenger. Trekk lett i det med den ene 
hånden, og begynn å steame fra øverst på plagget med den andre hånden. Trykk på 
dampknappen, og beveg dampdysen opp og ned. 
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Dampen er varm. Du må alltid rette steameren slik at dampen er vendt bort fra deg. 
Ikke bruk steameren i mer enn 30 minutter kontinuerlig. Hvis du skal bruke den i mer 
enn 30 minutter, må du la den avkjøles i en time før du fortsetter. 
 
For plagg som har knapper, for eksempel skjorter, jakker og bukser, kan du kneppe 
den første knappen, slik at det blir enklere å strekke ut stoffet. For skjortelommer 
beveger du damphodet oppover mens du presser mot stoffet. For å dampe ermer 
starter du fra skuldrene og beveger damphodet nedover. Steam mens du trekker ermet 
diagonalt ned med den andre hånden. For plagg med krage beveger du steameren 
horisontalt langs kragen. Merk: Steameren kan brukes til å skape en naturlig look og 
til rask damping.  
 
Hold damphodet litt unna kjoler med rysjer eller paljetter. Bruk bare dampen til å 
løsne stoffet. Du kan også bruke dampen fra innsiden. 
   
Tekstilbørsten gjør det enklere for dampen å penetrere stoffet, slik at du får raskere og 
bedre resultater når du damper tykkere plagg som frakker og jakker. Børsten må 
brukes sammen med dampen. Trykk på avtrekkeren, og beveg børsten sakte langs 
plagget. 
Merk: Du må alltid koble fra strømmen før du monterer eller demonterer børsten. Vær 
forsiktig, damphodet kan være varmt. 
    
Etter bruk 
Tøm vannbeholderen etter bruk. Da unngår du mineralbelegg i steamersystemet. 
Trykk på steamknappen for å tømme steamsystemet for overflødig vann. Skyll 
vannbeholderen for å fjerne eventuelle belegg. Tørk belegg av damphodet ved hjelp 
av en fuktet klut og et ikke-slipende rengjøringsmiddel. 
 
Tekniske egenskaper 
Produktets navn: Handheld Garment steamer 
Opprinnelsesland: Kina 
Modell: 912520 / EM-602 
Importør: Bonnier Publications 
Nominell spenning: 220–240 V~ 
Nominell frekvens: 50 Hz 
Nominell effekt: 1500 W 
Sertifisering: CE/EMC 
 
Miljøet 
Apparater som er merket med symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever produktet 
til nærmeste miljøstasjon, eller kontakt kommunen. 
 
 


