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Lue käyttöopas huolellisesti ennen höyrystimen käyttöä. 
 
Käyttöopas on saatavilla verkossa seuraavilla kielillä: 
Suomi:  https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer 
Tanska: https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer 
Norja:  https:// bonniershop.com/no-manual/steamer 
Ruotsi:  https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer  

http://bonniershop.fi/fi-manual/steamer
http://bonniershop.dk/dk-manual/steamer
http://bonniershop.com/no-manual/steamer
http://bonniershop.nu/se-manual/steamer
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Turvallisuusohjeet 
 
Lue käyttöopas ennen höyrystimen käyttöä. 
 
Lapset ja alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää höyrystintä. 
Säilytä höyrystin ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.  
Lapset eivät saa myöskään puhdistaa tai huoltaa höyrystintä.  
Höyrystin ei ole leikkikalu. 
Höyrystintä eivät saa käyttää ilman valvontaa tai opastusta henkilöt, joilla on 
heikentynyt fyysinen tai henkinen toimintakyky tai heikot aistit. Tämä koskee myös 
lapsia.  

 
Varoitus 

1. Tarkista, että virtajohtoon merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä, 
ennen kuin kytket höyrystimen verkkovirtaan. 

2. Vahingoittuneen virtajohdon saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain 
valtuutettu korjaaja tai muu ammattihenkilö, jolla on tehtävään pätevyys. 

3. Irrota höyrystimen virtajohto pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen 
laitteen puhdistusta tai huoltoa. 

4. Irrota virtajohto pistorasiasta aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.  
5. Älä jätä höyrystintä ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan. 
6. Älä lisää kuumaa vettä vesisäiliöön, koska säiliö voi menettää muotonsa.  
7. Kytke käytön jälkeen virta pois päältä. Kun höyrystin on täysin jäähtynyt, 

kaada jäljelle jäänyt vesi pois. 
8. Älä laske kuumaa tai virtalähteeseen kytkettyä höyrystintä alustalle niin että 

höyrystimen pää koskettaa alustaa. 
9. Käytä höyrystimessä tislattua vettä. 
10. Varoitus: Älä lisää vesisäiliöön hajusteita, kuivausrummun poistovettä, etikkaa, 

ionisoitua vettä (esim. Aqua+), tärkkiä, silitysainetta, kalkinpoistoainetta, 
vedenpehmennysainetta tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat saada veden 
räiskymään, aiheuttaa tahroja tai vahingoittaa höyrystintä.  

11. Höyrystintä ei saa missään tapauksessa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen 
eikä huuhdella juoksevan veden alla. 
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Tärkeää 
1. Varmista aina ennen käyttöä, ettei virtajohto ole vahingoittunut. 
2. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi höyrystintä ja suihkuttaessasi höyryä.  
3. Höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja. Höyrystimen pää voi 

kuumentua polttavan kuumaksi ja aiheuttaa kosketuksessa palovammoja. 
4. Höyrystin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 
5. Höyry saattaa aiheuttaa vahinkoa tai värimuutoksia joihinkin pintakäsittelyihin 

esimerkiksi ovissa tai seinissä. 
6. Varmista, että höyrystimen säiliössä on käytettäessä aina vettä. 
7. Älä pidä paljasta kättäsi vaatteen takana tai tukena, kun käytät höyrystintä. 

Voit suoristaa vaatetta sivuista vetämällä. Älä kosketa höyrystimen päällä 
virtajohtoon käytön jälkeen. 
 

Tuotekuvaus 
Tuote on muotoilultaan pelkistetty niin että se on kevyt ja helppo käyttää. Kuuma 
höyry silottaa monenlaiset tekstiilit nopeasti, poistaa pölyä ja joitakin bakteereja.   

 
Nordic Steamer -höyrystimen pakkauksen sisältö 

1. Nordic Steamer -höyrystin  
2. vesikannu  
3. vaateharja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
   Vaateharja      Vesikannu 
 
 



4 
 

Ennen Nordic Steamer -höyrystimen käyttöä 
 
Irrota laitteen vesisäiliö vetämällä sitä suuttimesta pois päin. 
Poista kumitulppa säiliön yläosasta ja täytä säiliö tislatulla vedellä. Tislattu vesi 
ehkäisee sakan muodostumista höyrystimeen.   
Pane tulppa takaisin ja aseta säiliö takaisin paikalleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordic Steamer -höyrystimen käyttö 
 
Höyrystimellä saat aikaan luonnollisen siistin ja viimeistellyn ilmeen nopeasti ja 
kätevästi.  
 
1. Kytke höyrystin päälle. Punainen merkkivalo syttyy. Odota noin 25 sekuntia. 
Merkkivalo sammuu sen merkiksi, että höyry on saavuttanut oikean lämpötilan. 
Käynnistä höyrysuihku painamalla höyrypainiketta, jolloin vihreä merkkivalo syttyy. 
Jos punainen valo syttyy, älä paina höyrypainiketta. 
 
2. Jos punainen valo syttyy silloin kun höyrytät, lopeta painikkeen painaminen 
muutamaksi sekunniksi tai kunnes punainen merkkivalo sammuu. Kun valo sammuu, 
höyrystin on taas käyttövalmis. 
 
3. Kun käytät höyrystintä ensimmäistä kertaa, testaa höyryä ensin johonkin joutavaan 
kankaaseen, sillä höyrystimeen on saattanut jäädä valmistusprosessista jauhemaista 
jäämää.  



5 
 

4. Ripusta vaate höyryttämistä varten henkariin. Vedä vaatetta kevyesti toisella 
kädellä ja aloita höyryttäminen vaatteen yläosasta: paina höyrypainiketta ja liikuta 
höyrystimen suutinta ylös ja alas. 
 
Höyry on kuumaa. Osoita höyrystimen suutin aina poispäin itsestäsi. 
Älä käytä höyrystintä yli 30 minuuttia yhtäjaksoisesti. Jos haluat käyttää höyrystintä 
pidempään kuin 30 minuuttia, anna höyrystimen jäähtyä tunnin ajan ennen kuin käytät 
sitä uudelleen. 
 
Kun höyrytät napillisia vaatteita kuten kauluspaitoja, takkeja tai housuja, napita ylin 
nappi, niin kangas suoristuu helpommin. Höyrytä paitojen taskut liikuttaen 
höyrystimen suutinta kangasta pitkin ylös. Kun höyrytät hihoja, aloita olkapäästä ja 
liikuta höyrystimen suutinta alas ja vedä samalla hihaa viistosti ulospäin. Jos 
vaatteessa on kaulus, liikuta höyrystimen suutinta vaakasuunnassa kaulusta pitkin.  
 
Pidä höyrystimen suutin hieman irti vaatteiden röyhelöistä, rimpsuista ja paljeteista. 
Käytä höyryä vain tekstiileihin. Voit myös höyryttää vaatteen sisäpuolelta. 
   
Vaateharja parantaa höyryn läpäisevyyttä ja nopeuttaa paksun ja painavan vaatteen 
kuten takin höyryttämistä sekä parantaa lopputulosta. Vaateharjaa käytetään yhdessä 
höyryn kanssa: paina höyrypainiketta ja liikuta harjaa hitaasti vaatetta pitkin. 
Huom! Irrota höyrystin aina virtalähteestä ennen kuin kiinnität harjaosan. Ole 
varovainen, höyrystimen pää voi olla kuuma. 
    
Käytön jälkeen 
Tyhjennä vesisäiliö aina käytön jälkeen, jotta höyrystimen järjestelmään ei 
muodostuisi sakkaa. Poista viimeisetkin pisarat painamalla höyrypainiketta. Huuhtele 
vesisäiliöstä mahdollinen sakka pois. Pyyhi mahdollinen sakka myös höyrystimen 
päästä kostealla liinalla ja hankaamattomalla puhdistusaineella. 
 
Tekniset tiedot 
Tuotteen nimi: Kannettava vaatehöyrystin 
Valmistusmaa: Kiina 
Malli: 912520 / EM-602 
Maahantuoja: Bonnier Publications 
Nimellisjännite: 220–240 V~ 
Nimellistaajuus: 50 Hz 
Nimellisteho: 1500 W 
Sertifikaatti: CE/EMC 
 
Ympäristö 
Älä hävitä laitetta kotitalousjätteessä. Voit palauttaa sähkölaitteen 
SER-keräyspisteeseen tai suurimpiin sähkölaitteita myyviin liikkeisiin. 
 


