
Lock för vattentank

Digitalmätare

Brytare för huvudström

Brytare för ångpannan

Uttag för ångslang

Indikator för “Ånga redo”

Indikator för “Låg vattennivå”

Strömsladd

Avtappningslock för ångpanna

Ta bort tanklocket och fyll 
på med vanligt vatten. (OBS 
använd bara vatten inget 
kem).

Anslut laddaren till väggut-
tag. (Kontrollera att det finns 
ström i uttaget).

För in ångkontakten på 
ångslangen i uttaget. tryck 
fast ordentligt tills den 
“klickar i”.

När tanken är tom tänds 
den röda indikatorn “slut på 
vatten” och ångutgången 
fungerar inte förrän vatten 
fylls på i vattentanken. 
Detta kan göras utan att 
först stänga av enheten.

Den digitala mätaren visar 
temperaturen och timmar.

Sätt på lämpligt tillbehör ge-
nom att trycka in tillbehöret 
och låsa fast det med det 
gula snäpplåset. Stäng alltid 
av maskinen då du byter 
verktyg. 

Det finns tre knappar på 
handtagets framsida. 
1. minsta ånga
2. mellan ånga
1+2. maximal ånga
3. Hett vatten. Med knap-
pen följer hett vatten med 
ångstrålen. Varmvatten-
knappen ska användas 
under korta intervaller om 
några få sekunder för att 
undvika att generatorn lad-
das ur snabbt. Varmvatten 
som kommer ut ur mun-

För att börja använda 
maskinen riktar ut mun-
stycket mot den yta som ska 
rengöras och trycker in den 
vita knappen på hand-
tagets insida. Då kommer 
ånga ut ur munstycket.

Slå på båda brytarna och 
vänta sedan ungefär 
5 minuter tills den gröna 
indikatorn tänds. Den 
gröna indikatorn anger att 
ångpannan har nått rätt 
arbetstryck.

De två svarta knappar på 
handtagets framsida ska stå 
på noll.

1   2    3
stycket kan ha en tempera-
tur på 170 °C. Kontrollera att 
brytaren inte har tryckts in 
av misstag och att strålen 
inte är riktad mot människor 
eller djur.

När maskinen inte används 
en längre tid eller om den 
står kallt så vattnet kan frysa 
så ska vattnet tappas ut ur 
masinen. Låt maskinen sval-
na helt, (maskinen måste 
vara kall och avstängd) Sk-
ruva sedan bort avtappnin-
glocket och töm ångpan-
nan helt på vatten. Skruva 
tillbaka locket. 

Kalka av maskinen regel-
bundet. Fyll vattentanken 
och placera en behållare 
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11  under enheten. Låt maskin-
en svalna helt, (OBS! maski-
nen måste vara kall) Knap-
pen för ångpannan ska 
vara av. Ta bort det nedre 
avloppslocket. Låt vattnet 
rinna ut. Stäng sedan av 
enheten genom att slå av 
huvudbrytaren och ta bort 
strömsladden från uttaget. 
Sätt tillbaka avloppslocket. 
Ångpannan är nu rengjord 
och du kan sätta i ströms-
ladden igen i uttaget och 
aktivera huvudbrytaren. Vi 
rekommenderar att du ock-
så trycker på ångknappen 
på insidan av handtaget så 
att överskottsluft släpps ut 
ur den tomma ångpannan. 
Vänta 3 minuter tills påfylln-
ingsprocessen har avslutats.
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