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Side 2 

 

Damprenser: 

 

Vores damprenser anvender meget varm damp under højt tryk til rengøring af gulve, 

vinduer og tøj. Den kan dræbe bakterier og fjerne snavs. Den har indbygget automatisk 

varmestyring, som sørger for, at der produceres damp uafbrudt under rengøringen.  

Damprenseren anvender rent vand uden giftige kemikalier og er derfor miljøvenlig. 

 

Sikkerhed 

Damprenseren har en automatisk funktion, der beskytter mod overophedning. Funktionen 

slukker for damprenseren, hvis den tændes med for lidt vand i beholderen. Varmestyringen 

sørger for, at dampen konstant har en temperatur på 90 ℃. Damprenseren er udstyret med 

sikkerhedsventil. Hvis trykket i beholderen bliver for højt, udlignes trykket automatisk. 

Damprenseren har en lang ledning med dobbeltisolering, som beskytter mod vand og 

snavs. 

 

Robust 

Damprenseren er fremstillet af en aluminiumslegering og har meget tykke rør indvendigt. 

Det gør damprenseren sikker i brug og velegnet til damp under højtryk.  

 

 

Side 3    

Økonomisk  

Damprenseren er udstyret med et specialdesignet varmerør, der sikrer effektiv og 

økonomisk energiudnyttelse. Rørets konstruktion i to lag forhindrer varmetab, hvilket 

sparer energi. 

 

Praktisk 

Damprenseren er nem at bruge. Bare sæt stikket i stikkontakten, og tænd, så begynder 

apparatet at varme vandet op og producere damp. Damprenseren leveres med forskelligt 

tilbehør til forskellige formål. Tilbehøret monteres og afmonteres nemt. 

 

Oversigt for apparatets dele. 
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Side 4   

Sikkerhedsanvisninger 

 

Stopsymbol:   Må ikke anvendes udendørs. Kun til brug i private husholdninger. 

Stopsymbol:    Apparatet må ikke efterlades tændt. 

Advarselssymbol:  Apparatet er ikke legetøj. Vær særligt opmærksom ved brug i 

nærheden af børn, kæledyr og planter.  Børn skal være under opsyn for at sikre, at de 

ikke leger med apparatet. 

Stopsymbol: Undgå at rette dampstrålen mod mennesker, dyr og elektriske apparater. 

Advarselssymbol:  Apparatet må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning. Brug 

kun tilbehør, som er anbefalet af producenten. 

 

Side 5 Præsentation af produktet 

Advarselssymbol:  Apparatet må ikke tilsluttes, hvis ledningen er beskadiget. Hvis 

ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør. 
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Stopsymbol: Stikket må ikke tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk i 

stikket, ikke i ledningen. 

 

Stopsymbol: Apparatet og stikket må ikke berøres, hvis du har våde hænder, eller hvis du 

ikke har sko på. 

 

Side 6   

 

Advarselssymbol: Damprenseren skal opbevares indendørs på et tørt og køligt sted. 

 

Stopsymbol: Damprenseren må aldrig vippes mere end 45 grader.  Du må ikke rette 

dampstrålen mod mennesker, dyr, planter eller elektrisk udstyr. 

 

Advarselssymbol: Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Tag altid 

stikket ud af stikkontakten, mens du fylder vand på damprenseren. 

 

Stopsymbol: Du må ikke hælde afkalkningsmidler, duftstoffer eller rengøringsmidler i 

damprenseren, da det kan beskadige den eller gøre den farlig at anvende. 

 

Side 7   

Advarselssymbol: Dysernes metaldele bliver meget varme under brug. Rør ikke ved 

varme overflader. Lad delene køle af, før du rører ved dem. 

 

Advarselssymbol: Hvis apparatet skal repareres eller ledningen udskiftes, skal det gøres 

af en autoriseret reparatør. 

 

Advarselssymbol: Låget skal være lukket under brug. 

Stopsymbol: Apparatet må ikke anvendes nær svømmebassiner, der indeholder vand. 

 

Advarselssymbol: Før påfyldning af vand: 1 Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Udlign 

trykket ved at trykke på dampknappen. 3. Lad damprenseren køle af i tre minutter. 4. 

Udlign igen damptrykket ved at trykke på dampknappen. 5. Skru langsomt 

sikkerhedslåget af, og vent 5 sekunder, før du fjerner det. 

 

Forsigtig;  

Beholderen må ikke overfyldes, da det vil få damprenseren til at producere for højt tryk og 

påvirke dampproduktionen. 

 

 Dampknap  
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Side 8   

Før brug 

1. Åbn æsken. 

2. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og gem den til senere brug.  

3. Kontrollér, at alle dele er til stede i æsken. 

Del: 

Betegnelse  Tragt  Målebæger Håndklædeholder  Lang dyse Buet dyse 

Antal  1 1 1 1 1 

Betegnelse  Rund 

børstedyse 

Flad dyse Håndklædedyse   

Antal  1 1 1   

 

Tekniske specifikationer 

Nominel spænding/frekvens: 110-120 V/220-240 V, 50/60 Hz, vekselstrøm. Ledning med 

jordforbindelse. Nominel strømstyrke over 5 A. 

Beholderens rumindhold: 350-450 ml (maks.) 

Nominelt rumindhold: 150-270 ml  

Nominel effekt: 900 W 

Arbejdsdamptryk: 0,2-3,5 bar 

Dampmængde: 28±2 g/min 

Sikringsafbryder: 172 ℃ 

 

Side 9 

 

Funktioner 

Sterilisering og eliminering af bakterier 

Monter den lange dyse. Ret den mod det sted, der skal rengøres, og tryk på 

dampknappen for at dræbe bakterierne. 

 

Rengøring af tøj 

Monter børstedysen. Fastgør håndklædeholderen. Ret dysen mod tøjet. Tryk på 

dampknappen. Bevæg damprenseren frem og tilbage for at rengøre tøjets beskidte 

områder. 

 

Rengøring af vinduer  

Monter børstedysen og den flade dyse. Ret damprenseren mod vinduet. Tryk på 

dampknappen. Bevæg damprenseren frem og tilbage for at rengøre vinduet. 

 

Rengøring af gulve 

Monter den lange dyse, den buede dyse eller den runde børstedyse. Ret damprenseren 

mod gulvet. Tryk på dampknappen for at fjerne snavset fra gulvet. 
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Side 10  

Betjening 

Trin: 

1. Pak alle dele ud af æsken, og tjek, at alle delene er der. 

2. Læs brugsanvisningen, før apparatet tages i brug.  Produktet er kun beregnet til brug 

i private husholdninger. 

3. Tag låget af, og sæt tragten i. 

4. Fyld 150-270 ml vand i beholderen ved hjælp af målebægret (ca. halvandet 

bægerfuld). Luk låget omhyggeligt.  

5. Sæt stikket i stikkontakten.  

6. Damprenseren er klar til brug efter fire minutters opvarmning. Tryk på dampknappen 

for at tjekke, om der kommer damp ud. 

7. Slip knappen igen. Monter det ønskede tilbehør, der passer til formålet. 

8. Tryk på dampknappen igen, og begynd at rengøre.     

 

Montering af tilbehør 

Montering af børstedyse 

Monter børstedysen på apparatet. Pilen viser, hvordan dysen monteres korrekt. Drej i 

urets retning.   

   Figur 1            Figur 2 

 

Side 11    

Montering af rund eller buet dyse. 

Den runde eller buede dyse monteres direkte på den korte dyse. Følg instruktionen på 

figur 3. Indstil dysens retning efter behov. 
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  Figur 3 

 

Montering af flad dyse 

Den flade dyse monteres på den korte dyse. Se på figur 4 og 5, hvordan dysen fastgøres. 

   Figur 4               

Figur 5 

 

  

Side 12    

Påfyldning af vand og efter brug 

1. Sluk for strømmen. Tag stikket ud af stikkontakten. 

2. Tryk på dampknappen for at udligne trykket, indtil der ikke længere kommer damp ud. 
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3. Åbn låget en smule. Lad resten af dampen slippe ud. Anbring damprenseren på et 

køligt sted i 5 minutter. Åbn låget helt. 

4. Hæld koldt eller varmt vand på ved hjælp af tragten og målebægret. 

5.  Luk låget igen, og sørg for, at det er helt lukket. 

6. Efter brug tømmes beholderen for vand, og damprenserens overflade tørres af. 

 

 

Bemærk:  

Indikatorlampen lyser, når apparatet er tilsluttet strøm. 

Udligningsventil: Låget må ikke fjernes, mens 

beholderen er under tryk. 

Låget åbnes og lukkes ved at trykke på udligningsventilen 

og derefter dreje i eller mod urets retning for at åbne eller lukke låget. 

Låsning af dampknappen – børnesikring. Lås knappen, når apparatet ikke er i brug, for at 

forhindre forbrændinger. 

 

 

Side 13   

Vedligeholdelse og rengøring 

 

Rengøring af apparatets yderside 

Sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. 

Aftør damprenseren med en blød klud, der er vredet op i mildt sæbevand. Tør den 

derefter af med en tør klud.  

Damprenseren må ikke rengøres med kemikalier. Hold overfladen tør. 

 

Rengøring af vandbeholderen 

Sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. 

Beholderen skal rengøres hver 3. måned. 

Tag låget af. Fyld beholderen helt op med rent vand. Rengør den indvendigt. Rengør 

ovenstående trin 2-3 gange. Beholderen er nu ren. 

 

Bemærk: 

Der må ikke tilsættes kemikalier til vandet i forbindelse med rengøring. 

 

Rengøring af tilbehør 

Vask delene efter brug. Anbring dem i æsken, og opbevar dem på et køligt og tørt sted. 

                

 

 


