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Sidan 2 

 

Ångtvätt: 

 

Vår ångtvätt använder het ånga under högt tryck för att rengöra golv, fönster och kläder. 

Ångtvätten dödar såväl bakterier som avlägsnar damm. Den har ett automatiskt 

värmeregleringssystem för kontinuerlig tillgång på ånga för rengöring.  Ångtvätten 

använder rent vatten under högt tryck, utan några tillsatser av giftiga kemikalier, och den 

är därför miljövänlig. 

 

Säkerhetsanvisningar 

Vår ångtvätt är utrustad med automatisk säkerhetsavstängning för att skydda mot 

överhettning. Skyddet aktiveras om det finns för lite vatten i vattenbehållaren när 

ångtvätten slås på. Ångtvätten har ett centralt system som säkerställer att ångn håller en 

konstant temperatur av 90℃. Vår ångtvätt har en automatisk tryckfrigöringsfunktion. Om 

trycket i vattenbehållaren blir för högt kommer trycket automatiskt att frigöras. Ångtvätten 

har en dubbelmantlad sladd som skyddar produkten mot vatten och damm. 

 

Lång livslängd 

Ångtvätten är tillverkad i en aluminiumlegering med ett extremt tjockt invändigt rör. Detta 

gör att ångtvätten är säker att använda och att den klarar det höga ångtrycket.  

 

 

Sidan 3    

Strömsnål  

Ångtvätten har ett specialdesignat uppvärmningsrör och en balanserad, effektiv och 

strömsnål värmare. Produktens konstruktion med dubbla lager förhindrar värmeförluster, 

vilket sparar energi. 

 

Praktisk 

Ångtvätten är enkel att använda. När kontakten ansluts till ett eluttag slås värmesystemet 

på och höjer temperaturen till den nivå som krävs för att producera het ånga. Ångtvätten 

har olika rengöringsdelar med olika användningsområden. Delarna är lätta att montera 

och ta bort. 

 

Namn på komponenterna. 
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Sidan 4   

Försiktighetsåtgärder 

 

Stoppsymbol:   Använd inte utomhus! Endast för hushållsbruk. 

Stoppsymbol:    Gå inte ifrån ångtvätten när denna är varm. 

Varningssymbol:  Ångtvätten får inte användas som leksak. Var mycket försiktig om barn 

eller husdjur vistas i närheten av ångtvätten, och se till att ångan inte kommer på växter i 

närheten.  Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med ångtvätten. 

Stoppsymbol: Rikta aldrig ångan mot människor, djur eller elektroniska apparater 

Varningssymbol:  Använd endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Använd 

endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 

 

Sidan 5 Produktinformation 

Varningssymbol:  Använd inte om sladden är skadad. Om strömsladden måste den bytas 

ut av en utbildad reparatör. 
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Stoppsymbol: Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Håll i stickkontakten när du 

ska dra ut sladden, håll inte i sladden. 

 

Stoppsymbol: Undvik att hantera ångtvätten med våta händer och se till att alltid ha skor 

på dig när du använder den. 

 

Sidan 6   

 

Varningssymbol: Förvara ångtvätten inomhus på en sval och torr plats. 

 

Stoppsymbol: Vrid aldrig ångtvätten mer än 45 grader.  Rikta aldrig ångan direkt mot 

människor, djur, växter och utrustning med elektriska komponenter. 

 

Varningssymbol: Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Dra alltid ut 

kontakten från eluttaget innan du fyller på vatten i ångtvätten. 

 

Stoppsymbol: Tillsätt aldrig avkalkningsmedel, aromatiska eller rengöringsprodukter till 

ångtvätten eftersom det kan skada den eller göra att den blir farlig att använda. 

 

Sidan 7   

Varningssymbol: Metalldelarna på munstyckena blir mycket varma under användning. Rör 

inte vid de varma ytorna. Låt de varma ytorna svalna innan du vidrör dem. 

 

Varningssymbol: Eventuella reparationer, inklusive byte av sladden, får endast utföras av 

en utbildad tekniker eller reparatör. 

 

Varningssymbol: Skyddslocket måste vara låst när produkten används. 

Stoppsymbol: använd inte i pooler som är fyllda med vatten. 

 

Varningssymbol: Innan du fyller på vatten: 1. Dra ut kontakten. 2. Gör ångtvätten trycklös 

genom att trycka på ångknappen. 3. Låt ångtvätten svalna i tre minuter. 4. Frigör 

eventuellt tryck som har ackumulerats genom att trycka på ångknappen. 5. Skruva 

långsamt av säkerhetslocket och vänta 5 sekunder innan du tar bort det. 

 

Varning:  

Överfyll inte vattenbehållaren eftersom det gör att ångtrycket blir onödigt högt, vilket 

påverkar ångproduktionen. 

 

 För ångan  
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Sidan 8   

Förberedelser inför användning 

1. Öppna förpackningen 

2. Läs bruksanvisningen noggrant och spara den  

3. Kontrollera att alla delar som ska ingå har levererats. 

Del: 

Nam

n  

Tratt  Måttbägare Handduk  Långt 

spraymunstyc

ke 

Böjt 

spraymunstyc

ke 

Antal  1 1 1 1 1 

Nam

n  

Runt 

borstmunstyc

ke 

Platt 

spraymunstyc

ke 

Handduksspray

are 

  

Antal  1 1 1   

 

Teknisk specifikation: 

Märkspänning/frekvens: 110V-120V/ 220V-240V 50Hz/60Hz, växelström med kabel 

ansluten till jord. Märkström över 5A. 

Volym vattenbehållare: 350-450ml (max) 

Behållarens volym: 150-270ml  

Märkeffekt: 900W 

Ångtryck under drift: 0,2-3,5 bar 

Ångflöde: 28±2g/min 

Säkring: 172 ℃ 

 

Sidan 9 

 

Funktioner 

Sterilisering och antibakteriell funktion 

Sätt i det långa spraymunstycket; rikta det mot stället som ska rengöras och tryck på 

ångknappen för att döda eventuella bakterier. 

 

Klädrengöringsfunktion 

Sätt i borstmunstycket; lås fast handdukshållaren; rikta mot plagget; tryck på ångknappen; 

för ångtvätten över plagget för att ta bort smutsen. 

 

Fönstertvättfunktion  

Sätt i borsten och det platta munstycket; rikta mot fönstret och tryck på ångknappen; för 

ångtvätten över fönstret för att rengöra det 

 

Golvrengöringsfunktion 

Sätt i det långa spraymunstycket och böjen, alternativt det runda borstmunstycket; rikta 

det mot golvet; tryck på ångknappen för att avlägsna smutsen. 
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Sidan 10  

Användning 

Steg 

1. Packa upp ångtvätten från lådan och kontrollera att inga delar saknas. 

2. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.  Denna produkt är 

endast avsedd för hushållsbruk. 

3. Ta bort skyddslocket och sätt i tratten. 

4. Använd måttbägaren för att fylla på 150–270 ml vatten (motsvarande ca 1,5 kopp) i 

vattenbehållaren. Stäng ångskyddet ordentligt.  

5. Sätt i kontakten i vägguttaget.  

6. Ångan kommer att vara redo efter 4 minuters uppvärmning. Tryck på ångknappen för 

att kontrollera att det kommer ånga från munstycket. 

7. Släpp knappen; sätt i de olika delarna beroende på användningsområde. 

8. Tryck på ångknappen igen och börja rengöra.     

 

Montera delarna 

Montering av borstmunstycket 

Sätt i borstmunstycket i ångtvätten; det är viktigt att munstycket monteras i den riktning 

som pilen visar. Vrid munstycket medurs.   

   Bild 1            Bild 2 

 

Sidan 11    

Montering av runt eller böjt spraymunstycke 

Sätt i det runda eller det böjda spraymunstycket direkt i det korta spraymunstycket; följ 

anvisningarna i Bild 3; anpassa spraymunstyckets riktning. 
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  Bild 3 

 

Montering av det platta spraymunstycket 

Sätt i borstmunstycket i det korta munstycket; följ bilderna 4 och 5 för att låsa fast 

borstmunstycket 

   Bild 4            Bild 5 

 

  

Sidan 12    

Påfyllning av vatten och efter användning 

1. Dra ut sladden; stäng av strömmen 

2. Tryck på ångknappen för att frigöra trycket tills det inte längre kommer någon ånga. 

3. Öppna skyddslocket något; frigör den kvarvarande ångan; placera ångtvätten på en 

sval plats i 5 minuter; öppna skyddslocket helt. 

4. Använd en tratt och måttbägare för att fylla på lite ljummet eller varmt vatten. 

5.  Sätt på skyddslocket igen och dra åt ordentligt. 

6. Efter användning häller du ut eventuellt kvarvarande vatten och rengör ångtvätten 

utvändigt. 
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Observera:  

Indikeringslampan lyser när strömmen är påslagen. 

Frigöringsventilen: Ta inte bort påfyllningslocket till ångtvätten när 

det finns ett tryck i vattenbehållaren. 

För att kunna låsa och öppna måste man trycka på frigöringsventilen för anslutning till 

säkerhets- 

anordningen,vrid sedan medurs eller moturs för att öppna respektive låsa. 

Ångspärr – även kallad barnlås. Lås ångspärren när ångtvätten inte används för att 

förhindra brännskador. 

 

 

Sidan 13   

Underhåll och rengöring 

 

Utvändig rengöring: 

Stäng av strömmen och dra ut kontakten före rengöring av ångtvätten. 

Torka av ångtvätten med en mjuk trasa som har fuktats i en svag tvållösning. Eftertorka 

med en torr trasa  

Använd inte några andra kemiska vätskor för att rengöra ångtvätten, och se till hålla höljet 

torrt. 

 

Rengöring av vattenbehållaren 

Stäng av strömmen och dra ut kontakten före rengöring av ångtvätten. 

Rengör vattenbehållaren var tredje månad 

Ta bort skyddslocket; fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till max-markeringen; 

rengör vattenbehållaren invändigt. Upprepa stegen ovan 2–3 gånger; behållaren är nu 

ren. 

 

OBS! 

Tillsätt inga andra kemiska vätskor till vattnet för rengöring. 

 

Rengöring av komponenterna 

Tvätta av alla delar efter användning, lägg dem i lådor och håll dem svala och torra. 

                

 

 


