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Introduktion till H2O SteamFX™ Pro handhållen ångrengörare
H2O SteamFX™ Pro handhållen ångrengörare har mycket stark rengörings- och avfettningskraft på många olika
ytor. Ångan som kommer ut från munstycket tar bort smuts och fett. Eftersom H2O SteamFX™ Pro använder vanligt
kranvatten utan några tillsatser är den miljövänlig.
!

OBS!

• Rikta aldrig ånga mot människor, djur eller växter, eller mot andra föremål som inte tål höga temperaturer. Undvik hudkontakt med
ångstrålen. De höga temperaturerna kan orsaka allvarliga fysiska skador, inklusive brännskador. Använd inte ånga på kallt glas,
eftersom ångan kan få glaset att gå sönder eller spricka.

!

VIKTIGT

– Under uppvärmningen (20–30 sekunder efter att enheten ansluts) kan vattendroppar komma ut tillsammans med ångan, om det
fanns kvar vatten i enheten från tidigare användning.
– Det är normalt att ett pulserande ljud hörs. Ljudet indikerar att apparaten producerar ånga.
– Ånga och/eller vattendroppar kan fortsätta att komma ut efter att enheten har stängts av, tills den har svalnat fullständigt.
Thane Direct och dess anknutna bolag tar inte på sig något ansvar för
personskador eller egendomsskador som uppstår till följd av att
H2O SteamFX™ Pro handhållen ångrengörare används felaktigt, inklusive
att inte följa instruktionerna i den här bruksanvisningen eller instruktioner
som tillhandahållits av tillverkaren eller distributören av den behandlade ytan.

Tekniska data
Namn

Ångrengörare

Modellnummer

KS-7880

Obs! Den här enheten har testats och kan innehålla spår av vatten inuti vattentanken.

Märkspänning

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER
DEN HÄR ÅNGRENGÖRAREN.

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

Märkström

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

Tankens kapacitet

320 ml
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Viktiga skyddsåtgärder
LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖR PRODUKTEN NOGGRANT. ATT INTE FÖLJA PRODUKTENS INSTRUKTIONER GÖR EVENTUELL GARANTI OGILTIG.
ANVÄND ENDAST DIN H2O SteamFX™ Pro HANDHÅLLEN ÅNGRENGÖRARE SÅ SOM ANVISAS I DEN HÄR MANUALEN, OCH ENDAST MED TILLBEHÖR
SOM REKOMMENDERAS AV TILLVERKAREN. ATT ANVÄNDA TILLBEHÖR SOM INTE TILLHANDAHÅLLS ELLER SÄLJS AV TILLVERKAREN, ELLER AV EN
AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE, KAN ORSAKA BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR ELLER SKADOR.
PRECIS SOM MED ALLA ELEKTRISKA APPARATER BÖR GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER ALLTID FÖLJAS NÄR DU ANVÄNDER DEN HÄR
PRODUKTEN, INKLUSIVE FÖLJANDE:

1. Bekräfta att nätspänningen som anges på den här apparatens märkplåt stämmer med eluttagets spänning.
2. Anslut endast den här apparaten till korrekt jordade eluttag, för att undvika risken för elektriska stötar.
3. Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten utomhus. Kommersiell användning av
H2O SteamFX™ Pro gör tillverkargarantin ogiltig.
4. Lämna inte H2O SteamFX™ Pro obevakad när den är ansluten.
5. Var uppmärksam när produkten används nära barn, husdjur eller växter. Rikta aldrig varm ånga mot någon då det kan orsaka brännskador.
6. Låt inte H2O SteamFX™ Pro användas som en leksak. Barn bör övervakas så att de inte leker med den här apparaten.
7. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer med fysisk, sensorisk eller mental nedsättning, om de inte har fått 		
instruktioner från och övervakas under användningen av en kapabel och erfaren vuxen som är ansvarig för deras säkerhet.
8. Hantera inte kontakten eller H2O SteamFX™ Pro med våta händer, och använd inte apparaten utan skor. Sänk inte ner
H2O SteamFX™ Pro i vatten eller andra vätskor. Vätskan eller ångan bör inte riktas mot utrustning som innehåller
elektriska komponenter, till exempel insidan på en ugn.
9. Använd inte den här apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt. Om apparaten inte fungerar korrekt 		
eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller sänkts ner i vatten ska du lämna tillbaka den till distributören.
Om strömsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad verkstad för att undvika risker.
10. Tvinga aldrig in kontakten i ett uttag, dra inte i sladden och bär inte enheten i sladden. Använd inte sladden som handtag. 		
Stäng inte en dörr på sladden, och dra inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
11. Använd inte förlängningssladdar eller uttag med otillräcklig strömförande kapacitet, och för att undvika kretsöverbelastning 		
ska du inte använda en annan apparat i samma eluttag (krets) som H2O SteamFX™ Pro.
12. För att koppla ur H2O SteamFX™ Pro tar du ut kontakten ur uttaget.
13. Koppla ur enheten efter varje användning och innan service. För att koppla ur enheten på ett säkert vis tar du tag i kontakten 		
och drar varsamt. Koppla inte ur enheten genom att dra i sladden.
14. För inte in några föremål i enhetens ångöppningar, och använd inte enheten om en ångöppning är blockerad.
15. Förvara din H2O SteamFX™ Pro inomhus på en sval och torr plats. Lämna aldrig H2O SteamFX™ Pro utomhus.
16. Håll din arbetsyta väl upplyst, och var extra försiktig vid användning på trappor.
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Viktiga skyddsåtgärder – fortsättning
17. Använd inte enheten utan vatten i vattentanken.
18. Sluta använda H2O SteamFX™ Pro om du upptäcker vattenläckage, och kontakta en kvalificerad tekniker.
19. Häll aldrig varmt vatten eller vätskor så som alkoholbaserade produkter eller rengöringsmedel i vattentanken. Då blir det osäkert
att använda enheten, och enheten kan skadas.
20. Håll alltid ångöppningen fri från hinder. Undvik att placera ångöppningen på mjuka ytor, för att undvika att ångflödet
blockeras. Håll ångöppningen fri från ludd, hår och annat som kan täppa till, för att se till att ångan flödar som den ska.
21. Använd inte H2O SteamFX™ Pro i utrymmen som utsätts för lättantändliga, explosiva eller giftiga ångor, så som från 		
förtunningsmedel för målarfärg eller oljebaserad färg.
22. Använd inte på läder, vaxpolerade möbler eller golv, obehandlade (genomsläppliga) trä- eller parkettgolv, syntettyger, sammet
eller andra ömtåliga och ångkänsliga material.
23. Använd inte den här apparaten för att värma upp utrymmen, och placera den inte på eller nära varma ytor, som till exempel en
varm gas- eller elplatta eller i en uppvärm ugn.
24. Använd inte den här apparaten till annat än det som den är avsedd för.
25. Spreja inte ånga på någon apparat som har elektriska komponenter.
26. Den här apparatens ångmunstycke kan bli varmt under användning. Innan du monterar ner apparaten eller byter ut duken bör du
koppla ur sladden och vänta tills apparaten svalnat.
27. Häll inte något rengörande lösningsmedel, någon doft eller någon alkohol i vattentanken. Det kan skada apparaten.
28. Koppla ur sladden innan du rengör den här apparaten. Använd en torr eller lätt fuktad bomullspinne. Om apparatens utseende
tagit skada ska du inte använda alkohol, bensen eller spädningsmedel för att rengöra ytan.
29. Placera den här apparaten i torra rum inomhus. Ta bort rengöringsduken innan förvaring.
30. Den här apparaten är inte avsedd för någon annan eller ytterligare användning än vad som beskrivs häri. Personer som saknar
nödvändig fysisk eller mental förmåga eller erfarenhet bör undvika att använda produkten. De bör inte utföra städning eller
underhåll utan övervakning.
31. Använd inte på obehandlade (genomsläppliga) golv eller oglaserat tegel.
32. Använd inte på polerade golv eftersom höga temperaturer kan ta bort golvets ytbehandling.
33. När du rengör trägolv bör du först testa på en liten yta, eller rådfråga golvets tillverkare för att få underhållsinstruktioner
och undvika onödiga skador.
34. När du rengör trägolv ska du inte vara kvar på samma yta under en lång period, eftersom det kan göra att golvets yta
missformas eller tar skada.

VARNING: Risk för skållning
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Huvudfunktioner – huvudenheten

Huvudfunktioner – extra tillbehör

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ångknapp
Ångutlopp
Vattentank
Indikatorlampor för
ström och drift
5. Säkerhetslås
6. Ånganslutningsknapp
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2
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4
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Långt munstycke
Kort munstycke
Böjt munstycke
Rund borste (nylon)
Metallborste
Förlängningsslang
Klädångartillbehör
Fönsterrengöringstillbehör
med gummiskrapa
9. Duk för kläder
10. Duk för rengöring av fönster
11. Mopphuvud
12. Förlängningsrör till mopp
13. Mikrofiberduk till mopp
14. Korallduk till mopp
15. Skrapa
16. Fogborste
17. Skrubbdyna
18. Dammborste
19. Korallduk
20. Mattglidare

15
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Instruktioner för montering och användning
1. Hitta vattentanken i lådan. Ta bort
locket från vattentanken och fyll
tanken till ”MAX”-linjen. Sätt sedan
tillbaka locket på tanken. Sätt den
under huvudenheten och skruva
på plats enligt ”Lock & Unlock”märkningen på vattentanken.
2. Sätt fast ett tillbehör på
ångutloppet så som förklaras i
avsnittet ”Användning av valfria
tillbehör”.
3. Anslut apparaten till ett eluttag.
Den röda indikatorlampan kommer
att bli PÅ.
4. Vänta cirka 20–30 sekunder.
När apparaten är redo att släppa ut
ånga kommer den grönaindikatorlampan att bli PÅ. Tryck ock håll
inne ångknappen för att släppa
ut ånga.
Obs! Under användning kommer
den gröna indikatorlampan att
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slockna när apparaten värmer upp
igen, och sedan bli PÅ igen när
apparaten har nått rätt temperatur.
Men apparaten kommer hela
tiden släppa ut ånga så länge
som ångknappen är intryckt och
vattentanken är full med vatten,
oavsett om indikatorlampan blir PÅ
eller inte.
Den RÖDA lampan förblir PÅ när
apparaten är ansluten.
VIKTIGT! Rör inte vid munstycket
eller något annat tillbehör,
eftersom dessa kan bli varma.
5. Rör dig långsamt över ytan som
ska rengöras.
6. För att sluta släppa ut ånga
släpper du ångknappen.
VIKTIGT! Efter att ångknappen
är i AV-läget kommer ånga att
fortsätta flöda en kort stund (cirka
10–15 sekunder), tills all ånga i hela
systemet har släppts ut.

7. När apparaten slutar att släppa ut
ånga innebär det att vattentanken
behöver fyllas på. Släpp ångknappen
och koppla ur enheten från eluttaget.
Fyll på vattentanken så som beskrivs
i steg 1, och följ sedan ovanstående
steg 3–5.

Användning av tillbehör
Montera mopptillbehöret

1. Sätt ihop de tre förlängningsrören genom att passa in
utloppet på var rör i öppningen på nästa rör, och sedan
passa in det sista röret i mopphuvudet, så som visas i fig. A.
Tips: Du kan justera enhetens höjd genom att använda två
förlängningsrör istället för alla tre.
2. Fäst det hopsatta förlängningsröret i ångutloppet på
huvudenheten, så som visas i fig. B.

Använda säkerhetslåset:
Säkerhetslåset kan användas på två
sätt:
1. Tryck säkerhetslåset till det låsta
läget när enheten är på för
att undvika att oavsiktligt aktivera
ångknappen så att ånga skapas.

3. Fäst moppduken i mopphuvudets undersida, så som
visas i fig. C.

2. Tryck säkerhetslåset till det låsta
läget när du trycker ner
ångknappen för att skapa ånga. Då
kan du släppa ångknappen med
tummen. För att avaktivera låset
och stoppa ångan trycker du på
ångknappen igen eller trycker ner på
säkerhetslåset.

5. När du är klar kan du ta bort moppduken från
mopphuvudet och tvätta vid behov.

4. När du använder H2O SteamFX™ Pro på mattor: placera
mopphuvudet med fastmonterad mikrofiberduk ovanpå
mattglidaren, så som visas i tabellen på nästa sida. Försök
inte att använda H2O SteamFX™ Pro på mattor utan att sätta
på mattglidaren. Använd endast mikrofiberduken på mattor.
Använd aldrig mattglidaren på ytor som lätt kan repas.

VARNING:
Innan användning ska du se till att moppen har monterats
med moppduken fäst i mopphuvudet, för att undvika skador.
Obs! Den här produkten släpper ut ånga och skapar fukt.
Vattenmärken, missfärgning eller skada på golvytan kan
uppstå om enheten arbetar för länge på ett ställe.
Lämna aldrig H2O SteamFX™ Pro handhållen ångrengörare
obevakad när den är ansluten.

För bästa resultat:

1. Sopa eller dammsug golvet innan du använder H2O SteamFX™ Pro
handhållen ångrengörare
2) För att undvika att det blir vattenpölar måste mikrofiberduken vara ren
och torr innan användning. För att byta ut rengöringsduken gör du följande:
Låt rengöringsduken svalna, ta bort duken från enheten, byt ut med en ny
mikrofiberduk (valfritt tillbehör) och fortsätt att använda.
3) För att rengöra en yta på ditt golv lämnar du H2O SteamFX™ Pro
handhållen ångrengörare på området för ångning i cirka 10 sekunder, men
inte längre än 15 sekunder. Gör inte det här på golv som är känsliga för
värme och ånga.
• Ånga aldrig för länge på ett ställe. Det kan skada golvet.
• Placera inte händer eller fötter under ångmoppen. Enheten blir mycket varm.
• Ett pulserande ljud kan höras när apparaten är igång. Det indikerar att
apparaten producerar ånga. Ljudet är normalt.
• En del vatten kan ”spottas” ut tillsammans med ångan. Det är också normalt.
• Ångans kraft och hetta kan påverka vissa material negativt. Kontrollera
alltid att det är lämpligt att använda ångmoppen på en yta genom att
först testa på ett område som inte syns.

Fig. A

Fig. C
Fig. B

9

Användning av valfria tillbehör
Del och användning
Långt/kort munstycke
För allmän ångrengöring.

Böjt munstycke

Perfekt för att rengöra köksbänkar och diskhoar, och för
att komma åt områden som är svåra att nå.

NYLONBORSTE (RUND BORSTE)

Den runda borsten är perfekt för
att rengöra jämna hårda ytor, som toaletter, handfat,
köksbänkar etc.
Den kan användas med tvål eller rengöringsmedel för att
rengöra smutsiga områden.

Montering
Fäst i huvudenhetens ångutlopp. Vrid för att låsa.

Tips/varning
Se till att munstycket är låst på plats.

FÖNSTERRENGÖRINGS-/
KLÄDÅNGARTILLBEHÖR

Rikta in låspinnarna på förlängningsslangen med de avsedda
hålen på fönsterrengöringstillbehörets ram. Vrid på tillbehöret tills det låses på plats.
Fäst sedan den rengöringsduk som du vill använda på
fönsterrengöringstillbehöret.

KORALLDUK FÖR FÖNSTERRENGÖRING

Fäst korallduken över fönsterrengöringstillbehöret.
Täck inte över gummiskrapan när du fäster duken. Se
till att du fäster duken på alla krokar på rengöringstillbehörets ram, så att inte duken lossnar vid
användning.

Fäst tillbehöret på förlängningsslangen eller direkt på
huvudenheten. Använd sedan tillsammans med en av
rengöringsdukarna. Tillbehöret används därefter för att
antingen rengöra fönster eller ånga kläder.
Fäst på det långa eller korta munstycket, och
vrid för att låsa.

Metallborsten eller den runda borsten kan fästas på alla ångmunstycken.
Fäst borsten genom att vrida fast den på munstyckets ände.

Se till att det böjda munstycket är låst på plats.

Använd borsten med olika färg för särskilda rengöringsområden (kök, badrum med mera).

Använd för att putsa fönster, speglar och glas.

DUK FÖR KLÄDER

Använd inte ånga på frusna fönster.
Krokar

Var försiktig när du använder ångan på glas, eftersom
glaset kan gå sönder.
framsida

Krokar

Vissa material som läder, mocka och sammet kanske inte lämpar sig för ångning.
Se tillverkarens skötseletikett.

Fäst duken för kläder över fönsterrengöringstillbehöret.

För att ånga ett plagg placerar du plagget på en hängare och ångar det direkt. Glid långsamt och lodrätt med
klädångartillbehörets huvud över plagget för att jämna
ut tyget och ta bort rynkor och lukt.

Svart märke

Gardiner och draperier kan ångas medan
de hänger.

METALLBORSTE

Kan användas på hårda ytor som inte är lättrepade, som
bilfälgar, utegrill etc.

FÖRLÄNGNINGSSLANG

Förlängningsslangen på 75 cm/30 tum är utformad för
att användas med följande tillbehör:
– Fönsterrengöringstillbehöret
– Dammborsten

DAMMBORSTE MED KORALLDUK

Rör dig långsamt över ytan som ska rengöras. Den
absorberande korallduken suger åt sig smutsen som
frigörs av ångan.
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Märke

Fäst förlängningsslangens öppna ände på huvudenhetens ångutlopp, tills säkerhetsknappen
snäpper på plats.

Se till att förlängningsslangen är låst på plats. Vid användning ska du hålla förlängningsslangen borta från din
kropp och undvika att röra slangen, eftersom den kan bli
varm. Dra inte i överdrivet hårt i förlängningsslangen,
eftersom det kan orsaka skador och leda till ångläckage.

baksidan

Fäst på det länga eller korta munstycket, och vrid för att låsa.

MATTGLIDARE

Använd den på mattor.

Placera mopphuvudet med fastmonterad mikrofiberduk
ovanpå mattglidaren.

profil

Se till att skrapan är låst på plats.

Använd endast mikrofiberduken på
mattor. Använd aldrig mattglidaren på
ytor som lätt kan repas.

Sätt fast korallduken på dammborstens ram, och fäst sedan
dammborsten på förlängningsslangen.
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Efter användning
1. Plocka isär varje tillbehör när du har städat klart. Koppla ur strömsladden och häll ut eventuellt vatten som finns
kvar i vattentanken. Låt apparaten svalna i tre till fem minuter.
2. Ta bort moppduken (VARNING: tillbehören kan fortfarande vara varma), och rengör i tvättmaskin eller för hand.
3. Förvara ångrengöraren på en torr plats avskilt från direkt solljus.
TIPS: För att försäkra dig om bästa resultat rekommenderar vi att moppduken byts ut varannan eller var tredje månad.
!

VARNING

!

VARNING

För att undvika att moppduken skadas ska du inte vrida den för hårt.
För att undvika kalk i värmeelementet ska du koppla ur strömsladden när ångan upphör (när den gröna indikatorn är på).

Rengöring och Underhåll
KOPPLA LOSS ENHETEN FRÅN ELUTTAGET UNDER RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.
		! VARNING SÄNK INTE NER H2O SteamFX™ Pro HANDHÅLLEN ÅNGRENGÖRARE I VATTEN.
Rengöringsprocess för att ta bort kalkavlagringar
Om din H2O SteamFX™ Pro börjar producera ånga långsammare än vanligt, eller slutar att producera ånga helt, kan du behöva ta bort
kalkavlagringar. Det är nödvändigt att ta bort kalk regelbundet – antingen var 25:e gång du använder en full vattentank, eller en gång i månaden –
särskilt i områden med hårt vatten. För att ta bort kalkavlagringar från din H2O SteamFX™ följer du de här anvisningarna:
Med en rengöringslösning
1. Förbered en lösning med 1/3 vit ättika och 2/3 vatten, och häll den i vattentanken.
2. Se till att ångan som släpps ut riktas bort från föremål i omgivningen. Anslut apparaten till ett korrekt jordat eluttag, sätt PÅ apparaten och låt
den producera ånga tills lösningen av ättika/vatten har använts upp.
3. Upprepa ovanstående process så många gånger som behövs tills ångan flödar normalt.
4. Fyll vattentanken med rent vatten och skölj ur.
5. Fyll vattentanken med rent vatten igen, och släpp ut ånga genom systemet tills vattentanken är tom.
6. Utför ett rengöringstest på en lämplig avskild yta varje gång efter att du har avkalkat, för att se till att det inte finns några rester kvar i systemet.
För att ta bort kalkavlagringar som byggts upp inuti vattentanken:
Tillsätt en till två matskedar vit ättika i en full vattentank, stäng locket till vattentanken och skaka innehållet. STARTA INTE APPARATEN.
Låt enheten vila i några timmar. Töm vattentanken och skölj den med rent vatten tills det utsköljda vattnet är klart.
Rengöra blockerade tillbehör:
Eftersom vatten innehåller många mineraler i vissa områden kan kalkavlagringar bildas inuti munstycket. Vi rekommenderar att du använder en
smörjmedelsspray för att rengöra det. Spreja en eller två små doser smörjmedel i munstyckets spets. Efter att du har sprejat smörjmedel fyller du
ångrengöraren med vatten, och kör en oavbruten ångstråle genom det aktuella tillbehöret i flera minuter, för att ta bort avlagringen.
VI REKOMMENDERAR ATT DU UTFÖR DEN HÄR PROCESSEN PÅ EN SKYDDAD OCH VÄLVENTILERAD PLATS.
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FELSÖKNINGSGUIDE

ANTECKNINGAR:

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Apparaten går inte att starta

Enheten är inte inkopplad, eller är inte påslagen
(i läge ON).

Se till att enheten är ansluten till ett korrekt jordat eluttag, och att PÅ/
AV-knappen är PÅ (ON) (den röda indikatorlampan är på).

Minskat ångflöde eller
ingen ånga

Vattentanken är tom.

Fyll på vattentanken.

Ångmunstycket är blockerat.

Rengör munstycket.

Kalkavlagringar

Följ rengöringsprocessen för att ta bort kalkavlagringar.

Tillbehöret är inte korrekt monterat.

Koppla ur enheten och låt den svalna.
Ta loss alla tillbehör och sätt tillbaka dem korrekt.

Skräp eller hinder i anslutningspunkterna.

Ta bort tillbehöret. Kontrollera och rengör alla anslutningspunkter.

Ånga släpps ut från
anslutningarna

TIPS
!

VIKTIGT

Kom ihåg att ta bort kalkavlagringar minst en gång i månaden, särskilt i områden med hårt vatten.
Följ instruktionerna i den här bruksanvisningen.
Använd filtrerat eller destillerat vatten för bästa resultat.
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