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Kennismaking met de H2O SteamFX™ handstomer

De H2O SteamFX™ Pro handstomer zorgt voor een krachtige reiniging en ontvetting van uiteenlopende oppervlakken. De 
stoom die uit de spuitmond komt, helpt bij het verwijderen van stof, vet en vuil. Omdat hij werkt met gewoon kraanwater 
zonder toevoegingen is de H2O SteamFX™ Pro milieuvriendelijk.

Richt stoom nooit rechtstreeks op mensen, dieren, planten of voorwerpen die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Zorg dat de 
stoomstraal niet in aanraking komt met de huid. De hoge temperatuur kan ernstig lichamelijk letsel, waaronder brandwonden, veroorzaken. 
Gebruik de handstomer niet voor koud glas, omdat het glas door de hete stoom kan breken of barsten.

• Als er na het vorige gebruik water in het systeem is achtergebleven, kan er tijdens het opwarmen (20-30 seconden nadat u de stekker in het 
stopcontact hebt gestoken) water met wat stoom uit het apparaat spatten.

• Het is normaal als u een pulserend geluid hoort tijdens het gebruik. Dit is het teken dat het apparaat stoom produceert.
• Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, kan er nog stoom en/of water uit het apparaat spatten totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

Thane Direct en gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als 
gevolg van verkeerd gebruik van de H2O SteamFX™ Pro handstomer, waaronder het niet opvolgen van aanwijzingen van zowel deze 
gebruikershandleiding als van de fabrikant of de distributeur van het  
te behandelen oppervlak.

Opmerking:  Dit apparaat is getest en als gevolg hiervan kan er wat  
water in het reservoir zijn achtergebleven.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
LEES EERST ALLE AANWIJZINGEN VOORDAT U DE
 STOOMREINIGER GEBRUIKT

LET OP!

BELANGRIJK!

Onderdeel H2O SteamFX Pro

Modelnr. KB-009C

Nominale spanning 120 V 60 Hz of 220-240 V 50-60 Hz

Nominaal vermogen 1200 W (120 V) of 1300 W (220-240 V)

Inhoud reservoir 450ml

Technische gegevens
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Belangrijke waarschuwingen
• LEES DE VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR. DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES VERVALT DE GARANTIE.
• GEBRUIK DE H2O SteamFX™ Pro HANDSTOMER UITSLUITEND ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE HANDLEIDING EN UITSLUITEND MET DE DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN 

ACCESSOIRES. HET GEBRUIK VAN NIET DOOR DE FABRIKANT OF ERKENDE WEDERVERKOPERS GELEVERDE OF VERKOCHTE OPZETSTUKKEN EN ACCESSOIRES KAN 
LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL.

• HOUD U BIJ HET GEBRUIK VAN ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN ALTIJD AAN DE STANDAARD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN, WAARONDER DE VOLGENDE:

1. Controleer of het voltage zoals aangegeven op het typeplaatje van dit apparaat overeenkomt met het voltage van het stopcontact.
2. Het apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker (het ene pinnetje is breder dan het andere). Om het risico van een elektrische schok 

te beperken, kan deze stekker slechts op één manier in het stopcontact worden gestoken. Draai de stekker om als hij niet helemaal in het 
stopcontact past. Raadpleeg een erkend elektricien als de stekker dan nog steeds niet past. Breng nooit wijzigingen aan de stekker aan (geldt 
uitsluitend voor de uitvoering voor de Verenigde Staten).

3. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Commerciële toepassing van de H2O 
SteamFX™ Pro maakt de fabrieksgarantie ongeldig.

4. Laat de H2O SteamFX™ Pro niet onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
5. Let goed op als u het apparaat gebruikt in de nabijheid van kinderen, huisdieren of planten. Richt de stoom nooit rechtstreeks op mensen, 

dieren of planten; dit kan brandwonden veroorzaken.
6. De H2O SteamFX™ Pro mag niet worden gebruikt als speelgoed. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
7. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, tenzij zij tijdens het gebruik 

worden begeleid en geïnstrueerd door een bekwame en ervaren volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Houd de stekker of de H2O SteamFX™ Pro zelf niet met natte handen vast en gebruik het apparaat uitsluitend als u schoenen draagt. Dompel 

de H2O SteamFX™ Pro niet onder in water of andere vloeistoffen. Vloeistoffen en stoom mogen niet worden gericht op apparaten die elek-
trische onderdelen bevatten, zoals de binnenkant van een oven.

9. Gebruik het apparaat niet als het snoer en/of de stekker beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de verkoper als het niet goed function-
eert, als het gevallen of beschadigd is, als het buiten heeft gestaan of als het ondergedompeld is geweest in water. Indien het snoer is beschad-
igd, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf om risico’s te voorkomen.

10. Druk de stekker nooit met geweld in het stopcontact en til het apparaat niet op aan het snoer. Gebruik het snoer niet als handgreep, zorg 
ervoor dat het snoer niet tussen de deur terechtkomt en trek het snoer niet over scherpe randen of hoeken. Houd het snoer uit de buurt van 
hete oppervlakken.

11. Gebruik geen verlengsnoer of stopcontact met onvoldoende elektrisch vermogen en sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcon-
tact als de H2O SteamFX™ Pro om overbelasting van de stroomvoorziening te voorkomen.

12. Om de H2O SteamFX™ Pro uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.
13. Schakel het apparaat uit na elk gebruik of voordat u onderhoud pleegt. Dit doet u veilig door de stekker vast te pakken en hem voorzichtig uit 

het stopcontact te trekken. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.
14. Steek geen voorwerpen in de stoomuitloop en gebruik het apparaat niet als de stoomuitloop is verstopt.
15. Bewaar de H2O SteamFX™ Pro binnenshuis op een koele en droge plaats. Laat de H2O SteamFX™ Pro nooit buiten staan.
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Belangrijke waarschuwingen – vervolg
16. Zorg voor een goed verlichte werkomgeving en let extra goed op als u dit apparaat gebruikt op een trap.
17. Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir.
18. Stop met het gebruik van de H2O SteamFX™ Pro als u merkt dat er water uit het apparaat lekt. Neem in dat geval contact op met een erkend 

onderhoudsbedrijf.
19. Vul het waterreservoir nooit met heet water of met vloeistoffen op alcoholbasis of schoonmaakmiddelen. Hierdoor wordt de werking van het apparaat 

onveilig en raakt het beschadigd.
20. Zorg er altijd voor dat de stoomuitloop niet verstopt is. Houd de stoomuitloop niet tegen zachte oppervlakken, omdat de stoomstraal hierdoor 

geblokkeerd kan raken. Houd de stoomuitloop vrij van pluizen, haren en andere eventuele verstoppingen, zodat de stoomstraal niet wordt geblokkeerd.
21. Gebruik de H2O SteamFX™ Pro niet in ruimtes met ontvlambare, explosieve of giftige dampen, afkomstig van bijvoorbeeld verfverdunner of verf op 

oliebasis.
22. Gebruik het apparaat niet op leer, met boenwas behandelde meubelen of vloeren, vloeren van onbehandeld hout of parketvloeren, synthetische 

weefsels, fluweel of andere tere materialen die gevoelig zijn voor stoom.
23. Gebruik het apparaat niet voor het verwarmen van ruimten en plaats het niet op of in de nabijheid van hete oppervlakken, zoals een heet gasfornuis of 

een elektrische kookplaat, of in een verwarmde oven.
24. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
25. Richt de stoomstraal niet op apparaten die elektrische onderdelen bevatten.
26. Het apparaat en de stoomkop kunnen heet worden tijdens het gebruik. Haal voordat u het apparaat uit elkaar haalt of de hoes vervangt de stekker uit 

het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
27. Voeg aan het water in het reservoir geen schoonmaakmiddel, geurstoffen of alcohol toe. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
28. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik voor het reinigen een droog of licht bevochtigd wattenstaafje. 

Gebruik bij onrechtmatigheden aan de buitenkant van het apparaat geen alcohol, wasbenzine of oplosmiddelen om het oppervlak te reinigen.
29. Bewaar dit apparaat binnenshuis op een droge plaats. Verwijder de hoes voordat u het apparaat opbergt.
30. Dit apparaat is niet geschikt voor andere doeleinden dan de hier genoemde. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met een lichamelijke 

of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring; zij mogen zonder toezicht geen reiniging en onderhoud uitvoeren.
31. Gebruik het apparaat niet op onbehandelde vloeren of niet-geglazuurde stenen.
32. Gebruik het apparaat niet op een vloer die met boenwas is behandeld, omdat de afwerklaag van de vloer kan loslaten door de hoge temperatuur van de 

stoom.
33. Test bij een houten vloer het apparaat altijd eerst op een onopvallend gedeelte of raadpleeg de fabrikant van uw houten vloer voor 

onderhoudsinstructies; zo voorkomt u onnodige schade.
34. Blijf bij het reinigen van houten vloeren niet te lang dezelfde plaats behandelen. Hierdoor kunnen vervormingen en schade aan het vloeroppervlak 

optreden.

WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden HEET OPPERVLAK
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Belangrijkste functies – het apparaat
1. Stoomschakelaar

2. Stoomuitloop

3. Waterreservoir

4. Stroomindicatorlampje

5. Vergrendeling

6. Stoom-aansluitknop

3

4

5

1
2

6
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Belangrijkste functies – Optionele accessoires

1. Lange kop

2. Korte kop

3. Gebogen kop

4. Ronde borstel

5. Metalen borstel

6. Verlengslang

7. Opzetstuk voor het stomen van kleding

8. Ruitenreiniger met trekker

9. Hoes voor het stomen van kleding

10.  Hoes voor het reinigen van ruiten

11.  Vloerreiniger

12.  Verlengbuizen voor vloerreiniger

13.  Microvezelhoes voor vloerreiniger

14.  Chenille-hoes voor vloerreiniger

15.  Schraapopzetstuk

16.  Opzetstuk voor voegen

17.  Schrobopzetstuk

18. Plumeau

19.  Chenille-hoes

20.  Tapijtglijder

1 2 3 4 5

11 12 13 14

17 18 19 201615

6 107 8 9
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Montage-instructie en gebruiksaanwijzing
1. In de doos vindt u het waterreservoir. 

Open het klepje van het waterreservoir 
en vul het reservoir tot het niveau ‘MAX’. 
Sluit vervolgens het klepje. Bevestig het 
reservoir onder het apparaat en draai het 
vast. Let daarbij op de aanduiding ‘Lock 
& Unlock’ voor het vast- en losdraaien op 
het reservoir.

2. Bevestig een accessoire aan de 
stoomuitloop zoals aangegeven in het 
onderdeel ‘Gebruik van de optionele 
accessoires’.

3. Steek de stekker in het stopcontact. Het 
rode lampje gaat branden.

4. Wacht circa 20-30 seconden. Zodra het 
apparaat klaar is om te stomen, gaat het 
groene lampje branden. De stoom wordt 
afgegeven als u de stoomschakelaar 
indrukt en ingedrukt houdt.

Opmerking:  Tijdens het gebruik gaat het 
groene lampje uit als het apparaat weer 
aan het opwarmen is. Het groene lampje 
gaat weer aan zodra het apparaat op 
temperatuur is. Het apparaat blijft echter 
stoom afgeven zolang de stoomschakelaar 
wordt ingedrukt en het reservoir gevuld is 

met water, ongeacht of het lampje aan of uit 
is. Het RODE lampje brandt als het apparaat 
is ingeschakeld.

BELANGRIJK! De kop en andere 
opzetstukken kunnen heet worden. Raak 
ze niet aan.

5. Beweeg langzaam over het te reinigen 
oppervlak.

6. Zodra u de stoomschakelaar loslaat, 
wordt er geen stoom meer afgegeven.

BELANGRIJK: Nadat de stoomschakelaar 
is uitgeschakeld, komt er korte tijd (circa 10-
15 seconden) nog stoom uit het apparaat, 
totdat alle stoom uit het gehele systeem is 
verdwenen.

7. Zodra het apparaat geen stoom meer 
afgeeft, moet het waterreservoir worden 
bijgevuld. Laat de stoomschakelaar los en 
haal de stekker van het apparaat uit het 
stopcontact. Vult het waterreservoir met 
water zoals beschreven in stap 1 en volg 
daarna de stappen 3 tot en met 5.

Gebruik van de vergrendeling:
1. Druk de vergrendeling in de gesloten 

  stand als het apparaat ingeschakeld is. 
Zo voorkomt u dat de stoomschakelaar 
onbedoeld wordt ingedrukt en er stoom 
vrijkomt.

2. Druk de vergrendeling in de gesloten  
 stand terwijl u de stoomschakelaar 

ingedrukt houdt, zodat het apparaat stoom 
blijft afgeven. U kunt uw duim dan van de 
stoomschakelaar afhalen. Druk nogmaals 
op de stoomschakelaar of deactiveer de 
blokkering door de vergrendeling in te 
drukken en daarmee de afgifte van stoom te 
stoppen.
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Gebruik van de optionele accessoires
De vloerreiniger in elkaar zetten
1. Bevestig de drie verlengbuizen aan elkaar door de 

stoomuitloop in de opening van de volgende verlengbuis te 
steken en de laatste verlengbuis in de vloerreiniger, zoals 
aangegeven in afb. A. 
 
Tip: U kunt de lengte van de constructie aanpassen door twee 
verlengbuizen te gebruiken in plaats van drie. 

2. Bevestig de verlengbuis aan de stoomuitloop van het apparaat 
zoals aangegeven in afb. B.

3. Bevestig de hoes om de vloerreiniger door hem aan 
de onderkant van de vloerreiniger vast te maken, zoals 
aangegeven in afb. C.

4. Gebruikt u de H2O SteamFX™ Pro op tapijt of vloerkleden, 
plaats de vloerreiniger dan zoals aangegeven met de hoes 
eromheen boven op de tapijtglijder. Gebruik de H2O 
SteamFX™ Pro niet zonder de tapijtglijder op tapijt of 
vloerkleden. Gebruik voor tapijt alleen de microvezelhoes. 
Gebruik de tapijtglijder nooit op oppervlakken die gevoelig zijn 
voor krassen.

5. Verwijder als u klaar bent de hoes van de vloerreiniger en was 
hem indien nodig. 

WAARSCHUWING:
Om beschadigingen te voorkomen moet de vloerreiniger vóór 
gebruik voorzien zijn van de juiste hoes.
 
Opmerking: Dit product geeft stoom af en produceert vocht. 
Er kunnen watervlekken, verkleuringen of beschadigingen aan 
de vloer optreden als het apparaat te lang achter elkaar op 
dezelfde plaats wordt gebruikt.

Laat de H2O SteamFX™ Pro handstomer nooit onbeheerd 
achter met de stekker in het stopcontact.

Voor het beste resultaat:
1.  Maak de vloer eerst schoon met een bezem of een stofzuiger voordat u de H2O 

SteamFX™ Pro handstomer gebruikt.
2. Om knoeien met water te voorkomen, moet de microvezelhoes vóór gebruik 

schoon en droog zijn. Als u de hoes wilt vervangen, moet u deze eerst laten afkoelen. 
Verwijder daarna de hoes van de vloerreiniger en vervang hem door een nieuwe 
microvezelhoes (optioneel accessoire).

3. Om uw vloer te reinigen, houdt u de H2O SteamFX™ Pro handstomer circa 10 
seconden, maar niet langer dan 15 seconden, op het te reinigen oppervlak. Voer deze 
handeling niet uit op vloeren die gevoelig zijn voor warmte en stoom.

• Stoom nooit te lang achter elkaar op dezelfde plaats. Hierdoor kan het oppervlak 
van de vloer beschadigd raken.

• Kom niet met uw handen of voeten onder de vloerreiniger. Het apparaat wordt 
zeer heet.

• Tijdens het gebruik kunt u een pulserend geluid horen. Dit is het teken dat het 
apparaat stoom produceert. Dit geluid is normaal.

• Er kan een beetje water met de stoom uit het apparaat spatten. Dat is ook normaal.
• De kracht en de hitte van de stoomstraal kunnen op bepaalde materialen een 

ongunstig effect hebben. Controleer altijd of de stoomreiniger geschikt is voor een 
bepaald oppervlak door hem van tevoren te testen op een onopvallende plaats.

Afb. A

Afb. B

Afb. C
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Gebruik van de optionele accessoires
Onderdeel en toepassing Montage Tips / waarschuwingen

VERLENGSLANG
Deze verlengslang van 75 cm is bedoeld voor toepassing 
met de volgende opzetstukken:
- ruitenreiniger
- plumeau

Bevestig het open uiteinde van de verlengslang 
zodanig aan de stoomuitloop van het apparaat dat 
de vergrendeling vastklikt.

De verlengslang moet vóór gebruik stevig vastzitten. 
Houd de verlengslang tijdens het gebruik zo ver mogelijk 
van u af en raak de slang niet aan, omdat hij heet kan 
worden.

Trek niet te hard aan de verlengslang. Dit kan 
beschadiging tot gevolg hebben, waardoor stoom kan 
gaan lekken.

NYLON BORSTEL
De ronde borstel is ideaal voor het schoonmaken van 
zachte en harde oppervlakken, zoals toiletten, wastafels, 
aanrechtbladen enz. Hij kan worden gebruikt met zeep of 
een schoonmaakmiddel om vuil te verwijderen.

De metalen / ronde borstel kan worden bevestigd op alle stoomkoppen.

Bevestig de ronde borstel / metalen borstel door hem op het uiteinde van de 
straalkop te draaien.

Gebruik de borstels met verschillende kleuren voor 
het schoonmaken van verschillende ruimtes (keuken, 
badkamer enz.).

METALEN BORSTEL
Kan worden gebruikt op harde oppervlakken die niet 
gevoelig zijn voor krassen, zoals autovelgen, barbecu-
eroosters enz.

PLUMEAU MET CHENILLE-HOES
Beweeg langzaam over het te reinigen oppervlak. De 
absorberende chenille-hoes neemt het vuil op dat door de 
stoom is losgeweekt.

Bevestig de chenille-hoes op de plumeau en bevestig de 
plumeau vervolgens aan de verlengslang.

LANGE / KORTE KOP
Voor stoomreiniging in het algemeen.

GEBOGEN KOP
Ideaal voor het schoonmaken van het aanrecht en de 
gootsteen; komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

De kop moet stevig vastzitten.Bevestig de gebogen kop door hem vast te 
draaien op de lange of de korte kop.

Bevestig de kop door hem vast te draaien op de 
stoomuitloop van het apparaat.

De kop moet stevig vastzitten.
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RUITENREINIGER / OPZETSTUK VOOR HET 
STOMEN VAN KLEDING
Bevestig de opzetstukken aan de verlengslang of aan het 
apparaat zelf en gebruik ze in combinatie met een van 
de beschikbare hoezen. Gebruik dit opzetstuk voor het 
reinigen van ruiten en het stomen van kleding.

Zorg dat de pinnetjes in de verlengslang zich voor de daarvoor 
bestemde opening in de ruitenreiniger bevinden en draai de 
ruitenreiniger / het opzetstuk voor het stomen van kleding 
vast. Bevestig de hoes van uw keuze op de ruitenreiniger.

CHENILLE-HOES VOOR RUITENREINIGER
Voor het reinigen van ruiten, spiegels en andere glazen 
oppervlakken.

Bevestig de chenille-hoes over de ruitenreiniger. Het rub-
ber van de trekker mag daarbij niet bedekt zijn. Zorg dat 
de hoes om alle hoeken van de ruitenreiniger gespannen 
is, zodat hij tijdens het gebruik niet van de reiniger afglijdt.

Gebruik geen stoom om ruiten te ontdooien.

Let op bij het gebruik van de stomer op glas; dat kan 
hierdoor breken.

Haakjes Voorkant

Haakjes

HOES VOOR HET STOMEN VAN KLEDING
Om een kledingstuk te stomen, hangt u het op een 
hanger. Beweeg het opzetstuk voor kleding langzaam 
verticaal over het kledingstuk, zodat de stof glad wordt 
en kreukels en geurtjes verdwijnen.

TAPIJTGLIJDER
Voor gebruik op tapijt of vloerkleden.

Bevestig de hoes voor het stomen van kleding op de ruitenreiniger.

Bevestig de gebogen kop door hem vast te draaien op de lange of de korte kop.

Plaats de vloerreiniger met de microvezelhoes erover op de 
tapijtglijder.

Bepaalde stoffen, zoals leer, suède en 
fluweel, zijn mogelijk niet geschikt voor 
stoomreiniging. Raadpleeg hiervoor het on-
derhoudsvoorschrift van de fabrikant.

Gordijnen en vitrages kunnen hangend 
worden gestoomd.

Gebruik voor tapijt uitsluitend de 
microvezelhoes en gebruik de tapijtglijder 
nooit op oppervlakken die gevoelig zijn 
voor krassen.

Het schraapopzetstuk moet stevig vastzitten.vastzitten.

Zwart lipje

Lipje
ZijkantAchterkant
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1. Verwijder na gebruik alle accessoires van het apparaat. Haal de stekker uit het stopcontact en giet het resterende water uit 
het reservoir. Laat de stomer 3 tot 5 minuten afkoelen.

2. Verwijder de hoes (LET OP: accessoires kunnen nog steeds heet zijn) en was hem in de machine of op de hand.
3. Bewaar de stomer op een droge plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.

TIP: Voor de beste resultaten is het raadzaam om de hoes elke 2-3 maanden te vervangen.

Gebruik bij het uitwringen van de hoes niet te veel kracht om beschadiging te voorkomen.

Om verkalking van het verwarmingselement te voorkomen, moet het apparaat worden uitgeschakeld zodra er geen stoom meer wordt 

afgegeven (als het groene lampje brandt).

Na gebruik

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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Reiniging en onderhoud
HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U REINIGING OF ONDERHOUD UITVOERT.
                                                DOMPEL DE H2O SteamFX™ Pro HANDSTOMER NIET ONDER IN WATER. 

Kalkaanslag verwijderen
Wanneer de H2O SteamFX™ Pro minder stoom afgeeft dan normaal of helemaal geen stoom meer afgeeft, kan het nodig zijn om kalkaanslag te 
verwijderen. Kalkaanslag moet regelmatig worden verwijderd, in elk geval na het gebruik van 25 volle waterreservoirs of eenmaal per maand, vooral 
in gebieden met hard water. Volg onderstaande instructies om kalkaanslag van de H2O SteamFX™ Pro te verwijderen:

Reinigen met een azijnoplossing
1. Maak een oplossing van 1/3 natuurazijn en 2/3 water en vul daarmee het reservoir.
2. De vrijkomende stoom mag niet op voorwerpen in de nabijheid worden gericht. Schakel het apparaat in en laat het stoom afgeven totdat het 

reservoir leeg is.
3. Herhaal deze procedure net zo vaak tot de stoomstraal schoon is.
4. Spoel het reservoir schoon met water.
5. Vul het reservoir nogmaals met schoon water en laat de stoom door het systeem gaan totdat het reservoir leeg is.
6. Controleer na het verwijderen van kalkaanslag op een onopvallende plaats of er geen restanten in het systeem zijn achtergebleven.

Kalkafzetting uit het waterreservoir verwijderen
Voeg 1-2 eetlepels natuurazijn toe aan een vol waterreservoir, sluit het klepje van het reservoir en schud de inhoud. SCHAKEL HET APPARAAT 
NIET IN. Laat het reservoir een paar uur rusten. Schenk het reservoir leeg en spoel het af totdat het water helemaal schoon is.

Verstopte accessoires reinigen
Vanwege een grote hoeveelheid mineralen in het drinkwater in sommige gebieden kan zich in het uiteinde van de kop wat kalk afzetten. Om dit te 
verwijderen is het raadzaam een smeermiddel te gebruiken. Spuit een of twee kleine hoeveelheden smeermiddel in het uiteinde van de kop. Vul het 
reservoir van de stomer vervolgens met water en laat enkele minuten een continue stoomstraal door het desbetreffende accessoire lopen, zodat de 
afzetting wordt verwijderd.

HET IS RAADZAAM OM DEZE PROCEDURE UIT TE VOEREN IN EEN BESCHERMDE EN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE.

WAARSCHUWING!
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Probleem OplossingMogelijke oorzaak

Het apparaat werkt niet

Weinig stoom of helemaal geen 

stoom

Er lekt stoom uit de 

bevestigingspunten

De stekker zit niet in het stopcontact of het 

apparaat is niet ingeschakeld

Zorg dat de aan-uitschakelaar is ingeschakeld (het rode lampje moet 

branden)

Het opzetstuk is niet op de juiste manier bevestigd Haal de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen, maak het 

opzetstuk los en bevestig het vervolgens op de juiste manier

Vuil of verstoppingen bij de bevestigingspunten Verwijder het opzetstuk en maak de bevestigingspunten schoon

Verstopte stoomkop Maak de kop schoon

Waterreservoir is leeg Vul het waterreservoir

Kalkaanslag Volg de reinigingsprocedure voor het verwijderen van kalkaanslag

PROBLEMEN / STORINGEN OPLOSSEN

Verwijder kalkaanslag ten minste eenmaal per maand, vooral in gebieden met hard water. Volg 
hiervoor de instructies in deze gebruikershandleiding. Gebruik voor betere resultaten gefilterd 
of gedistilleerd water.

BELANGRIJK!

TIPS
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NOTITIES:
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