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Introduktion til den håndholdte damprenser H2O SteamFX™ Pro

Den håndholdte damprenser H2O SteamFX™ Pro har høj rense- og affedtningseffekt på mange forskellige overflader. 
Den damp, der afgives fra spidsen, medvirker til at fjerne smuds, fedt og snavs. H2O SteamFX™ Pro benytter almindeligt 
brugsvand uden tilsætningsstoffer og er derfor miljøvenlig. 

• Ret aldrig dampstrålen mod mennesker, dyr eller planter eller andre genstande, der ikke tåler høje temperaturer. Undgå, at 
dampstrålen kommer i kontakt med huden. Den høje temperatur kan forårsage alvorlig fysisk skade, herunder brandsår. Brug ikke 
damprenseren på koldt glas, da dampen kan smadre glasset eller få det til at revne.

- Under opvarmning (20-30 sekunder tilslutning af enheden til stikkontakten) kan "dråber" af vand sprøjte ud sammen med damp, 
hvis der er vand tilbage i enheden efter tidligere brug.
- Det er normalt at høre en pulserende støj under brug. Det indikerer, at damprenseren producerer damp.
- Damp og/eller "dråber" af vand kan blive ved med at sprøjte ud, efter at enheden er slukket, indtil den er helt afkølet.

Thane Direct og selskabets tilknyttede virksomheder påtager sig intet  
ansvar for person- eller materielskader, der måtte opstå som følge af  
forkert brug af den håndholdte damprenser H2O SteamFX™ Pro,  
herunder som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i 
denne betjeningsvejledning eller som meddelt af producenten  
eller forhandleren af den behandlede overflade.

Bemærk: Denne enhed er blevet testet og kan indeholde spor af vand inde 
i vandbeholderen.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG AF DENNE DAMPRENSER

FORSIGTIG!

VIGTIGT!!

Navn Damprenser

Modelnr. KS-7880

Mærkespænding 120 V 60 HZ eller 220-240 V 
50-60 HZ

Mærkeeffekt 1200 W (120 V) eller 1300 W 
(220-240 V)

Beholderens kapa-
citet

320 ml

Tekniske data
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Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
LÆS ALLE PRODUKTANVISNINGER OMHYGGELIGT. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PRODUKTANVISNINGERNE MEDFØRER, AT GARANTIEN BORTFALDER.
BRUG KUN DIN HÅNDHOLDTE H2O SteamFX™ Pro DAMPRENSER SOM ANVIST I DENNE VEJLEDNING, OG BRUG DEN KUN MED DET AF PRODUCENTEN 
ANBEFALEDE TILBEHØR. BRUG AF PÅMONTERET UDSTYR ELLER TILBEHØR, DER IKKE LEVERES ELLER SÆLGES AF PRODUCENTEN ELLER AF 
AUTORISEREDE FORHANDLERE, KAN FORÅRSAGE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE.
SOM VED BRUG AF ALLE ELEKTRISKE APPARATER SKAL BASALE FORHOLDSREGLER ALTID FØLGES VED BRUG AF DETTE PRODUKT, HERUNDER FØLGENDE:

1.   Kontrollér, at den spænding, der er angivet på ydelsesskiltet på dette apparat, svarer til spændingen i din stikkontakt.
2.  For at beskytte dig selv mod elektrisk stød må du kun slutte dette apparat til en korrekt jordet stikkontakt.
3.  Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Må ikke bruges udendørs. Brug af H2O    
     SteamFX™ Pro til kommercielle formål medfører, at producentens garanti bortfalder.
4.  Efterlad ikke H2O SteamFX™ Pro ude af syne, mens den er sluttet til stikkontakten. 
5.  Ved brug i nærheden af børn, dyr eller planter skal damprenseren holdes under tæt opsyn. Ret aldrig dampstrålen mod  
     mennesker, dyr eller planter, da udledningen af varm damp kan forårsage skoldning.
6.  H2O SteamFX™ Pro må ikke bruges som et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med dette apparat.
7.  Dette apparat er ikke beregnet til brug for personer med psykiske, sansemæssige eller mentale handicap, medmindre  
     de instrueres og overvåges i brugen af en kompetent og erfaren voksen, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
8.  Berør ikke stikket eller H2O SteamFX™ Pro med våde hænder, og brug ikke apparatet uden at være iført sko. Nedsænk  
     ikke H2O SteamFX™ Pro i vand eller andre væsker. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr, der indeholder     
     elektriske dele som f.eks. indersiden af en ovn. 
9.  Apparatet må ikke anvendes med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis apparatet ikke virker, som det     
     skal, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, skal det returneres til forhandleren.  
     Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en kvalificeret reparatør for at undgå farer.
10. Tving aldrig stikket ind i en stikkontakt, og træk eller bær aldrig apparatet i ledningen. Brug ikke ledningen som et    
     håndtag, luk aldrig en dør med ledningen i klemme, og træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner.        
     Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflader.
11.  Brug ikke forlængerledninger eller udtag med utilstrækkelig strømførende kapacitet, og for at undgå kredsløbsoverbe-  
     lastning må du heller ikke bruge et andet apparat i samme stik (kredsløb) som H2O SteamFX™ Pro.
12. Afbryd H2O SteamFX™ Pro ved at tage stikket ud af stikkontakten. 
13. Tag apparatets stik ud af stikkontakten efter hver brug eller før service. For at afbryde apparatet på en sikker måde skal  
     du fatte om stikket og trække det forsigtigt ud. Frakobl aldrig apparatet ved at trække i ledningen. 
14. Placer ikke genstande i dampåbningen på apparatet, og brug ikke apparatet, hvis dampåbningen er blokeret.
15. Opbevar din H2O SteamFX™ Pro indendørs på et køligt og tørt sted. Efterlad aldrig H2O SteamFX™ Pro udendørs.
16. Sørg for, at dit arbejdsområde er godt oplyst, og vær ekstra forsigtig på trapper.
17. Brug ikke apparatet uden vand i vandbeholderen.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger - fortsat
18.  Stop med at bruge H2O SteamFX™ Pro, hvis du observerer vandlækage, og kontakt en kvalificeret tekniker.
19.  Kom aldrig varmt vand eller væsker som f.eks. alkoholbaserede produkter eller rengøringsmidler i vandbeholderen.  
     Dette vil gøre apparatets funktion usikker og vil beskadige apparatet. 
20. Hold altid dampåbningen fri for forhindringer. Undgå at placere dampåbningen på bløde underlag for at undgå at blokergennem-   
       strømningen af damp. Hold dampåbningen fri for fnug, hår og andre potentielle forhindringer for at sikre korrekt dampgennemstrømning.
21.  Brug ikke H2O SteamFX™ Pro på områder, der er eksponeret for brændbare, eksplosive eller toksiske dampe som f.eks.     
      malingfortynder eller oliebaseret maling.
22. Brug ikke apparatet på lædermøbler, vokspolerede møbler eller gulve, uforseglet hårdt træ eller parketgulve, syntetisk stof, fløjl  
      eller andre sarte dampfølsomme materialer.
23. Brug ikke dette apparat som opvarmningskilde i rum, og placer det ikke på eller i nærheden af varme flader som f.eks. et varmt  
      gas- eller elkomfur eller i en varm ovn.
24. Brug ikke dette apparat til andet end det, det er beregnet til.
25. Sprøjt ikke damp på apparater, der indeholder elektriske dele. 
26. Dette apparat og dampdysen kan blive varme under brug. Før apparatet skilles ad, eller før kluden/dysen udskiftes, skal du   
      afbryde strøm forsyningen og vente, indtil apparatet er helt afkølet.
27.  Kom ikke rengøringsmidler, duftmidler eller alkohol i vandbeholderen. Dette kan beskadige apparatet.
28. Afbryd strømforsyningen, før du rengør dette apparat, og brug en tør eller letfugtet bomuldsvatpind. I tilfælde af skader 
      på apparatets yderside må du ikke bruge alkohol, benzen eller fortynder til at rengøre overfladen med.
29. Opbevar dette apparat tørt inden døre. Fjern rengøringskluden før opbevaring.
30. Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den, der er beskrevet her. Personer med manglende fysisk eller mental   
      evne eller erfaring bør ikke bruge produktet, og disse personer bør ikke uden opsyn udføre rengøring eller vedligeholdelsesopgaver,  
      der kan udføres af brugeren.
31.  Må ikke bruges på uforseglede gulve eller ikke-glaserede mursten.
32. Må ikke bruges på polerede gulve, da dampens høje temperatur kan fjerne gulvets finish.
33. Ved rengøring af trægulve skal du først teste apparatet på et lille område eller spørge trægulvsproducenten til råds angående   
      vedligeholdelsesinstruktioner for at undgå unødvendige skader.
34. Ved rengøring af trægulve må du ikke blive på det samme område i længere tid ad gangen, da det kan medføre 
      deformation og beskadige gulvoverfladen.

ADVARSEL: Fare for skoldning
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Nøglefunktioner - hovedenhed
1. Dampkontakt
2. Dampudgang
3. Vandbeholder
4. Indikator for strøm
5. Sikkerhedslås
6. Knap til damptilslutning

3

4

5

1
2
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Nøglefunktioner – ekstraudstyr
1. Lang dyse
2. Kort dyse
3. Bøjet dyse
4. Nylon-/Rundbørste
5. Metalbørste
6. Forlængerslange
7. Mundstykke til tøjrensning
8. Vinduespudser med svaber
9. Klud til tøjrensning
10. Klud til vinduespudsning
11. Moppe 
12. Forlængerrør til moppe
13. Moppeklud af mikrofiber 
14. Koralklud til moppe
15. Skrabermundstykke
16. Mundstykke til fuger
17. Skrubbebørste
18. Afstøvningsmundstykke
19. Koralklud
20. Tæppeglider

1 2 3 4 5

11 12 13 14

17 18 19 201615

6 107 8 9
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Samle- og betjeningsanvisninger Sådan bruges ekstraudstyret
Samling af moppetilbehør
1. Saml de 3 forlængerrør ved at montere dampudgangen i 
åbningen på det næste forlængerrør, og monter det sidste 
forlængerrør i moppehovedet som vist i figur A. 

Tip: Du kan justere højden på enheden ved at bruge 2 
forlængerrør i stedet for 3.

2. Fastgør forlængerrøret på dampudgangen på 
hovedenheden som vist i figur B. 

3. Fastgør moppekluden på moppehovedet ved at fastgøre 
den på moppens underside som vist i figur C. 

4. Når du bruger H2O SteamFX™ Pro på tæpper, skal du 
placere moppehovedet med fastgjort mikrofiberklud oven 
på tæppeglideren som vist. Brug ikke H2O SteamFX™ Pro 
på tæpper uden at have fastgjort tæppeglideren.  Brug kun 
mikrofiberkluden på tæpper.  Brug aldrig tæppeglideren på 
overflader, der nemt bliver ridsede.

5. Når du er færdig, skal du fjerne moppekluden fra 
moppehovedet og vaske den efter behov.

ADVARSEL:
Før du bruger apparatet, skal du kontrollere, at moppen er 
samlet med moppekluden fastgjort på moppehovedet for 
at undgå skader.
 
Bemærk: Dette produkt afgiver damp og danner fugt. 
Vandmærker, misfarvning eller skader på gulvoverfladen 
kan forekomme, hvis enheden bliver ved med at køre for 
længe på det samme sted.

Efterlad aldrig din håndholdte H2O SteamFX™ Pro-
damprenser ude af syne, mens den er sluttet til stikkontakten.

De bedste resultater opnås ved at gøre følgende:
1. Fej eller støvsug, før du bruger den håndholdte H2O SteamFX™ Pro-
damprenser.

2) For at undgå, at der dannes små søer af vand, skal mikrofiberkluden 
være ren og tør før brug. For at udskifte rengøringskluden skal du gøre 
følgende: Lad rengøringskluden køle af, fjern kluden fra enheden, og udskift 
den med en ny mikrofiberklud (ekstratilbehør), og fortsæt rengøringen. 

3) For at rengøre et område på gulvet skal du lade den håndholdte H2O 
SteamFX™ Pro-damprenser køre over dampområdet i ca. 10 sekunder, 
men ikke længere end 15 sekunder. Udfør ikke denne procedure på varme 
og dampfølsomme gulve.
• Hold aldrig damprenseren over det samme sted for længe ad gangen. 

Dette kan beskadige gulvet.
• Placer ikke hænder eller fødder under dampmoppen. Enheden bliver 

meget varm.
• Under brug kan en pulserende lyd høres, hvilket indikerer, at moppen 

producerer damp. Denne lyd er normal.
• Der kan forekomme mindre "vanddråber" blandet med damp. Dette er 

også normalt.
• Dampens kraft og varme kan have en negativ effekt på visse materialer. 

Kontrollér altid dampmoppens egnethed på en overflade ved at udføre 
en foreløbig test på et skjult område.

Fig. (A)

Fig. (B)

Fig. (C)

1. Find vandbeholderen i kassen. 
Fjern dækslet til vandbeholderen, 
og fyld vand på til indikatorlinjen 
for "MAX" påfyldning på 
vandbeholderen, og fastgør derefter 
dækslet på vandbeholderen igen. 
Placer den under hovedenheden, 
og skru den fast iht. markeringen 
for "Låst" og "Låst op" på 
vandbeholderen.

2. Fastgør et stykke tilbehør på 
dampudgangen som vist i afsnittet 
"Brug af tilbehør".

3. Sæt apparatets stik i 
en stikkontakt. Den røde 
indikatorlampe lyser.

4. Vent ca. 20-30 sekunder. 
Når damprenseren er klar 
til at afgive damp, lyser den 
grønne indikatorlampe. Tryk på 
dampkontakten, og hold den inde
for at afgive damp.

Bemærk: Under brug holder 
den grønne indikatorlampe 
op med at lyse, når apparatet 
genopvarmes, og begynder at 
lyse igen, når driftstemperaturen 
er nået. Apparatet vil dog 
kontinuerligt afgive damp, så længe 
dampkontakten er trykket ind, og 
vandbeholderen er fyldt med vand, 
uanset om indikatoren lyser.
Den røde indikatorlampe bliver ved 
med at lyse, mens apparatet er 
tilsluttet.

VIGTIGT! Berør ikke dysen eller 
andet monteret udstyr, da delene 
bliver varme.

5. Kør langsomt hen over den 
overflade, der skal renses.

6. Slip dampkontakten for at stoppe 
med at afgive damp.

VIGTIGT! Når dampkontakten er 
slukket (OFF), fortsætter dampen 
med at strømme ud i et kort stykke 
tid (ca. 10-15 sekunder), indtil al 
dampen inde i systemet er frigivet.

7. Når apparatet stopper med 
at afgive damp, betyder det, at 
vandbeholderen skal fyldes igen. Slip 
dampkontakten, og fjern apparatets 
stik fra stikkontakten. Fyld vandtanken 
med vand som beskrevet i trin 1, og 
følg derefter trin 3-5 ovenfor.

Sådan bruges sikkerhedslåsen:
Sikkerhedslåsen kan bruges på 2 
måder. 
1. Tryk sikkerhedslåsen til låst 
            position, når enheden er 
tændt, for at forhindre utilsigtet 
aktivering af dampkontakten, så der 
afgives damp. 

2. Tryk sikkerhedslåsen til låst 
            position, når du trykker 
dampkontakten ned for at afgive 
damp. Dermed kan du slippe 
tommelfingeren fra dampkontakten. 
Klik derefter ganske enkelt på 
dampkontakten igen, eller tryk 
sikkerhedslåsen ned for at deaktivere 
den og stoppe dampen.
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Sådan bruges ekstraudstyret
Del og brug Samling Tips/forsigtig

FORLÆNGERSLANGE
Denne forlængerslange på 75 cm/30" er designet til brug 
sammen med følgende tilbehør: 
- Vinduespudsningsmundstykke
- Afstøvningsmundstykke

Fastgør den åbne ende af forlængerslangen på 
dampudgangen på hovedenheden. Sikkerheds-
knappen skal klikke på plads.

Sørg for, at forlængerslangen er låst godt fast før brug. 
Under brug skal du holde forlængerslangen væk fra 
kroppen og undgå at røre ved slangen, da den kan 
blive varm. 
Træk ikke i forlængerslangen med 
for høj kraft, da dette kan beskadige den og medføre 
damplækage.

NYLONBØRSTE
Den runde børste er god til 
rengøring af glatte hårde flader som f.eks. toiletter, 
håndvaske og køkkenborde osv. 
Den kan bruges med sæbe eller rengøringsmiddel til 
rengøring af snavsede områder. 

Metal-/rund børste kan fastgøres på enhver af dampdyserne. 

Fastgør den runde børste/metalbørste ved at dreje den fast på enden af jetdysen.

Brug børster i forskellige farver til særlige rengøringsom-
råder (køkken, badeværelse osv.)

METALBØRSTE
Kan bruges på hårde overflader, der ikke er modtagelige 
over for ridser, f.eks. bilfølge, grilludstyr osv.

AFSTØVNINGSMUNDSTYKKE MED KORALKLUD 
Kør langsomt hen over den overflade, der skal rengøres. 
Den absorberende koralklud opsamler det snavs, der er 
blevet løsnet af dampen.

Fastgør koralkluden på afstøvningsrammen, og fastgør 
afstøvningsmundstykket på forlængerslangen.  

Lang/kort dyse
Til generel damprensning.

Bøjet dyse
God til rengøring af borde og vaske og til at rengøre 
vanskeligt tilgængelige steder.

Sørg for, at den bøjede dyse er låst på plads.Fastgør udstyret til den lange eller korte dyse, og 
drej for at låse.

Fastgør udstyret på dampudgangen på hoveden-
heden, drej og lås.

Sørg for, at dysen er låst på plads. VINDUESPUDSNINGS-/TØJRENSNINGS-
MUNDSTYKKE
Fastgør forlængerslangen direkte på hovedenheden kom-
bineret med en af de tilgængelige rengøringsklude. Brug 
dette mundstykke til vinduespudsning og tøjrensning.

Ret låsetapperne på forlængerslangen ind efter de dertil 
beregnede huller på rammen til vinduespudsnings-/tøjrens-
ningsmundstykket, og drej mundstykket, indtil det låser 
på plads.
Fastgør en rengøringsklud efter eget valg på vinduespuds-
ningsmundstykket.

KORALKLUD TIL VINDUESPUDSNING
Brug denne klud til rengøring af vinduer, spejle og glas.

Fastgør koralkluden over vinduespudsningsmundstykket. 
Dæk ikke svaberbladet, når du fastgør rengørings-
kluden. Sørg for at fastgøre kluden til alle kroge på 
mundstykkets ramme for at undgå, at den glider af 
rammen under brug.

Damprens aldrig på frosne ruder.

Vær forsigtig, når du bruger damprenseren på glas, da 
det kan gå i stykker.

Kroge Forside

Kroge

KLUD TIL TØJ
Ved damprensning af tøj skal du hænge tøjet op på en 
bøjle og dampe det direkte. Før langsomt  
mundstykket lodret ned over tøjet for at glatte stoffet 
og fjerne folder og lugt.

TÆPPEGLIDER
Til brug på tæpper

Fastgør tøjrensningkluden oven på vinduespudsningsmundstykket. 

Fastgør det til den lange eller korte dyse, drej og lås.

Placer moppehovedet med fastgjort mikrofiberklud oven på 
tæppeglideren.

Visse stoftyper som f.eks. læder, ruskind og fløjl 
egner sig ikke til damprensning. Se producentens 
plejeanvisninger. 

Gardiner og forhæng kan blive hængende under 
damprensning.

Brug altid kun mikrofiberkluden på 
tæpper, brug aldrig tæppeglideren på 
overflader, der nemt bliver ridsede.

Sørg for, at skrabermundstykket er låst på plads.

Sort markering

Markering SideBagside
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Rengøring og vedligeholdelse
TRÆK ENHEDENS STIK UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DU SKAL RENGØRE OG VEDLIGEHOLDE DEN.   
          NEDSÆNK IKKE DEN HÅNDHOLDTE H2O SteamFX™ Pro-DAMPRENSER I VAND. 

Rengøringsprocedure for fjernelse af kalk
Hvis din H2O SteamFX™ Pro begynder at producere damp langsommere end normalt eller holder helt op med at producere damp, kan det 
skyldes, at der er behov for at fjerne kalk. Det er nødvendigt at fjerne kalk regelmæssigt, hver 25. gang du bruger en fuld vandbeholder eller én 
gang om måneden, især i områder med hårdt vand. For at fjerne kalk fra din H2O SteamFX™ skal du følge disse anvisninger: 

Brug en rengøringsopløsning
1. Bland en opløsning bestående af 1/3 hvid eddike og 2/3 vand, og kom den i vandbeholderen.
2. Sørg for, at den damp, der afgives, rettes væk fra genstande i nærheden. Sæt apparatet i et korrekt jordet stik,  
 tænd det (ON), og lad enheden producere damp, indtil eddike-vand-opløsningen er brugt op.
3. Gentag ovenstående procedure så mange gange, det er nødvendigt, indtil der opnås en normal dampgennemstrømning.
4. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og skyl den igennem.
5. Fyld vandbeholderen med frisk vand igen, og afgiv damp gennem systemet, indtil vandbeholderen er tom.
6. Udfør en testrensning på et egnet isoleret område efter hver afkalkning for at sikre, at der ikke er rester tilbage i systemet.

For at rengøre kalkaflejringer inde i vandbeholderen skal du gøre følgende: 
Tilsæt 1-2 spiseskefulde hvid eddike i en fuld vandbeholder. Luk dækslet til vandbeholderen, og ryst indholdet. TÆND IKKE FOR APPARATET. Lad 
enheden stå med blandingen i et par timer. Tøm vandbeholderen, og skyl den efter med rent vand, indtil skyllevandet er klart. 

Rengøring af blokeret tilbehør: 
På grund af det høje indhold af mineraler i vandet visse steder kan der dannes kalkaflejringer inde i dysens spids. For at rengøre dette anbefales det 
at bruge et smøremiddel, der kan sprøjtes på. Sprøjt et par dråber smøremiddel på indersiden af dysens spids. Når du har sprøjtet smøremidlet på, 
skal du fylde damprenseren med vand og køre en fuld dampcyklus igennem det berørte tilbehør i flere minutter for at fjerne kalkaflejringen. 
DET ANBEFALES AT UDFØRE DENNE PROCEDURE I ET BESKYTTET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. 

ADVARSEL!1.  Afmonter det pågældende tilbehør, når du er færdig med rengøringen. Afbryd strømforsyningen, og hæld resten af   
    vandet i vandbeholderen.  Lad damprenseren køle af i 3-5 minutter.
2. Fjern moppekluden (FORSIGTIG: tilbehøret kan stadig være varmt), og vask den i vaskemaskine eller i hånden.
3. Opbevar damprenseren et tørt sted væk fra direkte sollys.

TIP: For at sikre topresultater anbefales det at udskifte moppekluden efter 2-3 måneder. 

For at undgå, at moppekluden bliver beskadiget, må du ikke vride den for voldsomt.

For at undgå, at varmeelementet kalker til, skal du afbryde strømforsyningen, efter at dampen er stoppet (når den grønne 
indikator lyser).

Efter brug

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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Problem AfhjælpningMulig årsag

Enheden starter ikke

Reduceret damp eller  
ingen damp

Der slipper damp ud fra 
tilkoblingspunkterne

Enheden er ikke tændt, eller stikket er ikke sat i Kontrollér, at stikket er sat i en korrekt jordet stikkontakt, og at ON/OFF-
kontakten står på ON (den røde indikatorlampe lyser)

Et stykke tilbehør er monteret forkert Kobl enheden fra stikkontakten, lad enheden køle af, afmonter 
tilbehøret, og sæt det ordentligt på igenDer er snavs eller forhindringer ved 

tilkoblingspunkterne. Fjern tilbehøret, kontrollér tilkoblingspunkterne, og rengør dem

Blokeret dampdyse Rengør dysen

Vandbeholderen er tom Fyld vandbeholderen

Kalkaflejring Følg rengøringsproceduren for at fjerne kalk

FEJLFINDINGSVEJLEDNING BEMÆRKNINGER:

Husk at fjerne kalk mindst én gang om måneden, især i områder med hårdt vand.

Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning.

Brug filtreret eller destilleret vand for at få de bedste resultater.

VIGTIGT!

TIPS
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