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Introduksjon til H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker
H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker egner seg svært godt til rengjøring og fettfjerning på en rekke underlag.
Dampen som kommer ut av tuppen bidrar til å fjerne skitt, fett og søl. Ettersom H2O SteamFX™ Pro bruker vanlig
kranvann uten vaskemidler, er den miljøvennlig.
!

OBS!

• Rett aldri damp mot mennesker, dyr eller planter eller andre objekter som ikke tåler høye temperaturer. Unngå hudkontakt med
dampstrålen. Den høye temperaturen kan føre til alvorlig skade, inkludert brannsår. Ikke bruk dampvaskeren på kaldt glass
ettersom dampen kan få glasset til å knuse eller sprekke.

!

VIKTIG

- Under oppvarming (20-30 sekunder etter å ha koblet enheten til) kan vann og damp komme ut av enheten hvis det er vann igjen
etter siste gangs bruk.
- Det er normalt å høre en pulserende lyd under bruk. Denne indikerer at dampvaskeren produserer damp.
- Damp og/eller vannsprut kan komme ut av enheten etter den blir slått av, helt til den er helt nedkjølt.
Thane Direct og deres tilknyttende selskaper tar ikke ansvar for skader på personer eller eiendeler som kommer av feil bruk av H2O
SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker, inkludert det å ikke overholde instruksjonene i denne brukerhåndboken eller instruksjonene
fra produsenten eller distributøren av den behandlede overflaten.
Merk: Denne enheten har blitt testet og kan inneholde rester av vann i
vanntanken.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER DENNE
DAMPVASKEREN

Tekniske data
Navn

Dampvasker

Modellnr.

KS-7880

Nominell spenning

120 V 60 Hz eller 220-240 V
50-60 Hz

Nominell effekt

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

Tankens kapasitet

320 ml
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Viktige forholdsregler
LES ALLE PRODUKTINSTRUKSJONENE NØYE. HVIS DU IKKE FØLGER PRODUKTINSTRUKSJONENE, BLIR EVENTUELLE GARANTIER UGYLDIGE.
BARE BRUK H2O SteamFX™ Pro HÅNDHOLDT DAMPVASKER SOM VIST I DENNE HÅNDBOKEN OG KUN MED PRODUSENTENS ANBEFALTE TILBEHØR.
BRUK AV TILBEHØR ELLER TILLEGGSUTSTYR SOM IKKE LEVERES ELLER SELGES AV PRODUSENTEN ELLER AUTORISERTE FORHANDLERE KAN FØRE
TIL BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE. SOM MED ALLE ELEKTRISKE APPARATER BØR GRUNNLEGGENDE FORHOLDSREGLER ALLTID FØLGES
VED BRUK AV DETTE PRODUKTET, BLANT ANNET:
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1. Kontroller at hovedspenningen på merkeplaten på produktet tilsvarer spenningen i veggkontakten.
2. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du bare koble denne enheten til ordentlige jordede uttak.
3. Dette apparatet er kun for husholdningsbruk. Må ikke brukes utendørs. Ved kommersiell bruk av H2O SteamFX™ Pro,
blir produsentens garanti ugyldig.
4. Ikke forlat H2O SteamFX™ Pro uten tilsyn når den er koblet til.
5. Oppmerksomhet kreves ved bruk i nærheten av barn, kjæledyr eller planter. Rett aldri damp mot mennesker, dyr eller
planter, ettersom varm damp kan føre til skålding.
6. H2O SteamFX™ Pro må ikke brukes som en leke. Barn bør holdes under oppsyn så de ikke leker med dette apparatet.
7. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske begrensninger med mindre de
instrueres og overvåkes under bruk av en klar og erfaren voksen som er ansvarlig for sikkerheten deres.
8. Ikke ta på kontakten eller H2O SteamFX™ Pro med våte hender, eller bruk enheten uten sko. Ikke senk H2O SteamFX™
Pro i vann eller andre væsker. Vannet eller dampen må ikke rettes mot utstyr som inneholder elektroniske komponenter,
som innsiden av komfyrer.
9. Ikke bruk apparatet hvis det har en skadet støpsel eller ledning. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller dersom
det har falt i gulvet, blitt skadet, blitt forlatt utendørs eller senket i vann, returner det til distributøren. Dersom strømledningen
er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker byttes av produsenten eller et kvalifisert serviceverksted.
10. Tving aldri støpselet inn i en kontakt eller bær enheten etter ledningen. Ikke bruk ledningen som håndtak, ikke lukk
døren over ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna oppvarmede flater.
11. Ikke bruk skjøteledninger eller kontakter som ikke tåler spenningen. For å unngå kortslutninger, må du ikke bruke et
annet apparat i det samme uttaket (kretsen) som H2O SteamFX™ Pro.
12. Trekk støpselet ut av kontakten for å koble fra H2O SteamFX™ Pro.
13. Koble fra enheten etter hver bruk eller før vedlikehold. Ta tak i støpselet og trekk det forsiktig ut. Ikke koble fra
enheten ved å trekke i ledningen.
14. Skyv ikke objekter inn i dampåpningene på enheten eller bruk enheten med dampåpningen blokkert.
15. Oppbevar H2O SteamFX™ Pro innendørs på et kjølig og tørt sted. Ikke etterlat H2O SteamFX™ Pro utendørs.
16. Hold arbeidsområdet godt opplyst og vær ekstra forsiktig når du bruker enheten i trapper.
17. Ikke bruk enheten uten vann i vanntanken.

Viktige forholdsregler – fortsettelse
18. Slutt å bruke H2O SteamFX™ Pro hvis du opplever vannlekkasje. Kontakt en kvalifisert tekniker.
19. Hell aldri varmt vann eller alkoholbaserte væsker eller vaskemidler i vanntanken. Dette vil gjøre betjeningen usikker og
skade enheten.
20. Unngå å dekke til dampåpningen. Unngå å plassere dampåpningen på myke overflater for å unngå å dekke til flyten
av damp. Hold dampåpningen fri for lo, hår og andre potensielle obstruksjoner for å sikre riktig dampflyt.
21. Ikke bruk H2O SteamFX™ Pro på områder som er utsatt for brennbare, eksplosive eller giftige gasser, for eksempel
malingstynner eller oljebasert maling.
22. Ikke bruk enheten på skinn, vokspolerte møbler eller gulv, ubehandlet tregulv eller parkett, syntetiske stoffer, fløyel eller andre
ømtålige, dampsensitive materialer.
23. Ikke bruk dette apparatet til oppvarming eller plasser det på eller i nærheten av varme overflater, som varm gass eller elektrisk
ovn, eller i en oppvarmet ovn.
24. Apparatet skal ikke brukes til annet enn det er tiltenkt.
25. Ikke sprut damp på enheter som inneholder elektriske komponenter.
26. Dette apparatet og dampmunnstykket kan bli varme under bruk. Før du demonterer eller bytter klut, må du koble fra strømforsyningen og vente til apparatet er nedkjølt.
27. Ikke bruk rengjøringsmiddel, duft eller alkohol i vanntanken. Det kan føre til at enheten blir skadet.
28. Koble fra strømforsyningen før du rengjør dette apparatet. Bruk en tørr eller lett fuktet bomullsdott. Hvis apparater får skader
på utsiden, må du ikke bruke alkohol, benzen eller fortynningsmiddel til å rengjøre overflaten.
29. Oppbevar dette apparater i et tørt rom innendørs. Fjern rengjøringskluten før lagring.
30. Dette apparater er ikke ment for annen bruk enn det som er nevnt her. Personer som mangler fysisk eller psykisk kapasitet eller
erfaring bør unngå å bruke produktet. Slike personer bør ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold uten tilsyn.
31. Må ikke brukes på ubehandlet gulv eller uglasert murstein.
32. Må ikke brukes på polerte gulv, ettersom den høye damptemperaturen kan fjerne overflatebehandlingen.
33. Ved rengjøring av tregulv må du teste apparatet på et lite område først, eller ta kontakt med produsenten av gulvet for
vedlikeholdsinstruksjoner for å unngå unødvendige skader.
34. Ved rengjøring av tregulv må du ikke forbli på samme område i lange perioder om gangen, ettersom dette kan føre til
deformering og skader på gulvet.

ADVARSEL: Fare for skålding
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Nøkkelfunksjoner – Hovedenhet

Hovedfunksjoner – Tilleggsutstyr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Langt munnstykke
2. Kort munnstykke
3. Bøyd munnstykke
4. Rund børste
5. Metallbørste
6. Forlengerslange
7. Klestilbehør
8. Vindusrengjører med nal
9. Klesklut
10. Vindusklut
11. Mopp
12. Forlengerrør til mopp
13. Mikrofibermopp
14. Korallmopp
15. Skrape
16. Tilbehør til fuger
17. Skrubb
18. Støvtørker
19. Korallklut
20. Teppetilbehør

Dampbryter
Damputløp
Vanntank
Strømindikatorlys
Sikkerhetslås
Damptilkoblingsknapp
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Monterings- og bruksanvisning
1. Finn vanntanken i esken.
Fjern korken på vanntanken og
fyll på vann til MAX-streken på
vanntanken, og sett deretter korken
på igjen. Plasser tanken under
hovedenheten og skru den på
plass ved å følge merkingen på
vanntanken.

driftstemperaturen. Apparatet
vil imidlertid sende ut damp så
lenge dampbryteren holdes inne
og vanntanken er fylt med vann,
uavhengig av om indikatorlyset er
PÅ.
Den RØDE lyset forblir på så lenge
enheten er koblet til strøm.

2. Koble til tilbehør til
dampåpningen som vist i delen
Bruk av tilbehør.

VIKTIG! Ikke berør munnstykket
eller annet tilbehør. De kan bli
varme.

3. Koble apparatet til et strømuttak.
Det røde indikatorlyset vil slås PÅ.

5. Før munnstykket sakte over
overflaten som skal rengjøres.

4. Vent i ca. 20-30 sekunder. Når
dampvaskeren er klar til bruk, vil det
grønne indikatorlyset slås PÅ. Trykk
og hold inne dampbryteren
for å bruke damp.

6. Slipp opp dampknappen for å
stoppe utsendingen av damp.

Merk: Under bruk vil det grønne
indikatorlyset slås AV når apparatet
varmes opp på nytt, og det vil
slås PÅ igjen når apparatet når
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VIKTIG: Når dampknappen slås AV,
vil det fortsatt komme damp ut i en
kort periode (ca. 10-15 sekunder)
til all dampen i hele systemet har
kommet ut.
7. Når apparatet slutter å sende ut
damp, betyr det at vanntanken må

Bruk av tilleggsutstyr
fylles. Slipp opp dampknappen og
koble apparatet fra strømuttaket.
Fyll vanntanken med vann som
beskrevet i trinn 1, og følg deretter
trinn 3-5 over.
Bruke sikkerhetslåsen:
Sikkerhetslåsen kan brukes på to
måter.
1. Skyv sikkerhetslåsen til låst
posisjon når enheten slås på for
å forhindre at dampknappen aktiveres
ved en feil.
2. Skyv sikkerhetslåsen til låst
posisjon samtidig som du
holder inne dampknappen for å
produsere damp. På denne måten kan
du løfte tommelen fra dampknappen.
Bare klikk på dampknappen igjen
eller trykk på sikkerhetslåsen for å
deaktivere den og stoppe dampen.

Montere moppetilbehøret

Slik får du best resultat:

Tips: Du kan justere høyden på enheten ved å bruke to
forlengerrør i stedet for tre.

2) For å unngå vanndammer, må mikrofiberkluten være ren og tørr før bruk.
Kluten byttes på følgende måte: La kluten avkjøles, fjern kluten fra enheten
og sett på en ny mikrofiberklut.
(tilleggsutstyr) og fortsett rengjøringen.

1. Monter de tre forlengerrørene ved å koble
dampåpningen inn i åpningen på det neste forlengerrøret
og det siste røret til moppehodet som vist i fig. A.

2. Koble forlengerrøret til dampåpningen på hovedenheten
som vist i fig. B.
3. Fest moppekluten til moppehodet ved å feste den på
undersiden av moppehodet som vist i fig. C.
4. Når du bruker H2O SteamFX™ Pro på tepper eller
ryer. Plasser moppehodet med mikrofiberkluten på plass
oppå teppetilbehøret som vist. Ikke bruk H2O SteamFX™
Pro på tepper eller ryer uten teppetilbehøret. Bare bruk
mikrofiberkluten på tepper. Ikke bruk teppetilbehøret på
overflater som kan skrapes opp.
5. Når du er ferdig, fjerner du kluten fra moppehodet og
vasker den om nødvendig.
ADVARSEL:
Før den brukes, må du kontrollere at moppen er montert
med moppekluten på moppehodet. Dette for å unngå
skader.

1. Fei eller støvsug gulvet før du bruker H2O SteamFX™ Pro håndholdt
dampvasker.

3) Hvis du vil desinfiserte et område av gulvet, holder du H2O SteamFX™
Pro håndholdt dampvasker over området i ca. 10 sekunder, men ikke lenger
enn 15 sekunder. Dette må ikke gjøres på gulv som er følsomme for varme
og damp.
• Ikke hold dampvaskeren på et område for lenge av gangen. Dette kan
føre til skader på gulvet.
• Ikke før hender eller føtter under dampmoppen. Enheten blir svært
varm.
• Under bruk kan det høres en pulserende lyd. Denne indikerer at
moppen produserer damp. Denne lyden er normal.
• Det kan komme litt vann ut med dampen. Dette er også normalt.
• Kraften og varmen til dampen kan ha en negativ effekt på visse
materialer. Kontroller om det passer å bruke dampmoppen på en
overflate ved å teste den på et lite, skjult område.

Fig (A)

Merknad: Dette produktet utskiller damp og skaper
fuktighet. Vannmerker, misfarging og skader på gulvet kan
oppstå hvis enheten jobber på lenge på ett sted.
Ikke forlat H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker
uten tilsyn når den er koblet til.

Fig (C)

Fig (B)
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Bruk av tilleggsutstyr
Del og bruk
Langt/kort munnstykke
For generell damprengjøring.

Bøyd munnstykke
Perfekt for rengjøring av benkeplater og vasker, og
for å komme til på utilgjengelige steder.

Montering

Tips/advarsel

Koble munnstykket til dampåpningen på
hovedenheten. Vri for å låse det på plass.

Kontroller at munnstykket er låst på plass.

VINDUSVASKER/TEKSTILVASKER

Festes til det lange eller korte munnstykket. Vri
for å låse det på plass.

Kontroller at det bøyde munnstykket er låst på plass.

KORALLKLUT FOR VINDUSVASK

Koble tilbehøret til forlengerslangen eller direkte til
hovedenheten, og bruk en av de tilgjengelige klutene.
Bruk dette tilbehøret til vindusvask og damping av
tekstiler.

Bruk den til å vaske vinduer, speil og glass.

Tilpass låsepinnene på forlengerslangen med hullet på
rammen til vindusvaskeren og vri på vindusvaskeren/tekstilvaskeren til den låses på plass.
Fest ønsket klut til vindusvaskeren.

Fest korallkluten over vindusvaskeren. Ikke dekk til
nalen når du fester kluten. Pass på så du fester kluten
til alle krokene på rammen for å unngå at den sklir

Ikke bruk damp på frosne vinduer.
Kroker

Vær forsiktig når du bruker dampmaskinen på glass.
Glasset kan knuse.

av rammen under bruk.
foran

Kroker

NYLONBØRSTE
Den runde børsten er perfekt for
rengjøring av glatte, harde overflater, som toaletter,
vasker og kjøkkenbenker osv.
Den kan brukes med såpe for å rengjøre skitne områder.

Metallbørsten / den runde børsten kan festes til alle dampmunnstykkene.
Fest den runde børsten / metallbørsten ved å vri den på plass på munnstykket.

Bruk børster med ulike farger for rengjøring av bestemte
områder (kjøkken, bad osv).

KLESKLUT

Enkelte tekstiler som skinn, semsket lær og fløyel
tåler kanskje ikke dampvask. Se vaskelappen fra
produsenten.

Fest tekstilkluten over vindusvaskeren.

Hvis du vil dampe et plagg, henger du plagget på en
kleshenger og damper det der. Beveg damphodet
sakte, loddrett over plagget for å glatte ut skrukker
og fjerne lukt.

Sort merke

Gardiner og forheng kan dampvaskes mens de henger.

METALLBØRSTE
Kan brukes på harde overflater som ikke er utsatt på
riper, f.eks. bilfelger, grill osv.

FORLENGERSLANGE
Denne 75 cm lange forlengerslangen er laget for bruk
med følgende tilbehør:
- Vindusrengjøringsverktøy
- Støvtørker

STØVTØRKER MED KORALLKLUT
Før enheten sakte over overflaten som skal rengjøres.
Korallkluten plukker opp skitten som frigjøres av dampen.
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Merke

Fest den åpne enden av forlengerslangen til
dampåpningen på hovedenheten til sikkerhetsknappen klikker på plass.

Kontroller at forlengerslangen er låst på plass før bruk.
Hold forlengerslangen unna kroppen din ved bruk
og unngå å berøre den. Den kan bli varm. Ikke dra i
forlengerslangen med makt, ettersom dette kan føre til
skaper og damplekkasje.

bak

Festes til det lange eller korte munnstykket. Vri for å låse det på plass.

TEPPETILBEHØR
Bruk det på tepper eller ryer.

Plasser moppehodet med mikrofiberkluten på plass oppå
teppetilbehøret.

side

Kontroller at skrapen er låst på plass.

Bruk kun mikrofiberklut på tepper. Ikke
bruk teppetilbehøret på overflater som
kan skrapes opp.

Monter korallkluten på støvtørkerrammen og fest
støvtørkeren til forlengerslangen.
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Etter bruk
1. Koble fra tilbehøret etter bruk. Koble fra strømforsyningen og hell ut gjenværende 		
vann i vanntanken. La dampvaskeren avkjøles i 3 til 5 minutter.
2. Fjern moppekluten (ADVARSEL: Tilbehøret kan være varmt) og vask den i vaskemaskin eller for hånd.
3. Oppbevar dampvaskeren på et tørt sted borte fra direkte sollys.
TIPS: Det anbefales å skifte moppekluten hver 2. til 3. måned.
!

ADVARSEL

!

ADVARSEL

Unngå å vri kluten med makt.
For å unngå kalkdannelse i varmeelementet må du koble fra strømforsyningen når dampen stopper
(når det grønne lyset er på).

Rengjøring og vedlikehold
KOBLE ENHETEN FRA VEGGKONTAKTEN UNDER RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD.
		! ADVARSEL IKKE SENK H2O SteamFX™ Pro HÅNDHOLDT DAMPVASKER I VANN.
Rengjøringsprosedyre for fjerning av kalkbelegg
Hvis din H2O SteamFX™ Pro begynner å produsere damp saktere enn normalt, eller slutter å produsere damp, kan det hende du må fjerne
kalkbelegg. Det er nødvendig å fjerne kalkbelegg regelmessig, hver 25. gang du bruker en full tank med vann eller én gang i måneden,
spesielt i områder med hardt vann. Følg disse instruksjonene for å fjerne kalkbelegg fra H2O SteamFX™:
Bruke en vaskeoppløsning
1. Klargjør en oppløsning med 1/3 deler hvit eddik og 2/3 deler vann og fyll det på vanntanken.
2. Sørg for at dampen som kommer ut ikke treffer omkringliggende objekter. Koble apparatet til et ordentlig jordet strømuttak,
slå det PÅ og la enheten produsere damp til vann-/eddikløsningen er brukt opp.
3. Gjenta prosedyren så mange ganger som nødvendig til normal dampflyt oppnås.
4. Fyll vanntanken med rent vann og skyll den.
5. Fyll vanntanken med rent vann igjen, og produser damp til vanntanken er tom.
6. Utfør testrengjøring på et passende isolert området etter hver avkalking for å sørge for at det ikke ligger rester igjen i systemet.
Fjerne kalkbelegg inni vanntanken:
Fyll vanntanken, legg til 1-2 spiseskjeer hvit eddik, lukk vanntanken og rist den. IKKE SLÅ PÅ APPARATET.
La tanken være i noen timer. Tøm vanntanken og vask den med rent vann til vannet er klart.
Vaske blokkert damptilbehør:
På grunn av høyt mineralinnhold i vannet noen steder, kan kalkavleiringer bygge seg opp inni munnstykket. Det anbefales å bruke flytende smøring.
Spray smøringen inn i tuppen av munnstykket. Når du har påført smøringen, fyller du dampvaskeren med vann og kjører damp kontinuerlig
gjennom området i flere minutter for å fjerne avleiringen.
DET ANBEFALES AT DU UTFØRER DENNE PROSEDYREN I ET BESKYTTET OG GODT VENTILERT OMRÅDE.
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FEILSØKING
Problem
Enheten slås ikke på
Redusert damp eller ingen damp

Det kommer damp ut av

MERKNADER:
Mulig årsak

Løsning

Enheten er ikke koblet til strøm eller slått PÅ

Kontroller et enheten er koblet til et ordentlig jordet vegguttak og at
PÅ/AV-knappen er PÅ (rødt indikatorlys lyser)

Vanntank er tom

Fyll vanntanken

Blokkert dampmunnstykke

Rengjør munnstykket

Kalkbelegg

Følg rengjøringsprosedyren for fjerning av kalkbelegg

Tilbehør er koblet til feil

Koble fra enheten, la den avkjøles, koble fra tilbehøret og koble
dem til igjen

Avfall eller obstruksjoner på tilkoblingspunktene

Fjern tilbehøret og kontroller og rengjør tilkoblingspunktene

koblingene

TIPS
!

VIKTIG

Husk å fjerne kalkbelegg minst én gang i måneden, spesielt i områder med hardt vann.
Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken.
Bruk filtrert eller destillert vann for bedre ytelse.
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Distribueres af:
TVNS Scandinavia AB
SE-211 18 Malmö, Sverige
www.tvins.com
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