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Producteigenschappen  

◼ Technisch geavanceerd 

Met een gepatenteerde exclusieve technologie wordt de stoom onder hoge druk en bij hoge 

temperatuur gebruikt voor het reinigen van vuil en vlekken op vloeren, deuren, ramen en 

kleding; 

De machine kan eveneens gebruikt worden voor het verwijderen van bacteriën en stof van 

oppervlakken. Het is verder een milieuvriendelijk en hygiënisch product.  

Het bezit een automatische verwarmingscontrole, die in staat is continu stoom te leveren, 

waardoor reinigen nog eenvoudiger wordt.  

Met de zuivere waterdamp onder hoge druk, zonder toevoeging van chemische middelen, 

is het apparaat werkelijk milieuvriendelijk.  

◼ Meer veiligheid 

Het apparaat is zodanig ontworpen dat onbelast verwarmen niet mogelijk is. Wanneer het 

water in de tank van de waterverwarmer verwarmd, en volledig verdampt is, schakelt het 

apparaat automatisch uit, waardoor onbelast verwarmen voorkomen wordt. 

Dankzij de zeer gevoelige thermostaat kan stoom met een zeer hoge temperatuur van 

135)C bereikt worden, waarmee ontsmetting en sterilisatie gegarandeerd worden.  

De veiligheidsklep beschikt over een automatische drukverminderingsfunctie. Wanneer de 

druk van de stoom in het reservoir hoog is, opent de klep automatisch en wordt er druk 

afgeblazen.  

Geleverd met een stekker met randaarding, zodat het reservoir en de verwarmingsschijf  

geaard kunnen worden en het apparaat veilig werken kan.  

Het verlengsnoer met dubbele isolatie beschermt op efficiënte wijze de kabel tegen water 

en stof; ook dit biedt veiligheid.  

◼ Lange levensduur 

De houder van de verwarmingsvoorziening is van onder druk gegoten aluminium en heeft 

zeer dikke wanden, voor een goede weerstand tegen hoge druk. De levensduur is lang. 

De volledig van polypropyleen vervaardigde romp is roestvast en zeer bestendig.  

◼ Energiebesparing 

Het verwarmen wordt verzorgd door een geïntegreerd ontwerp van verwarmingsbuizen en 
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een verwarmingslichaam, dat zeer goed verwarmt en energie bespaart. 

De structuur van de dubbelwandige romp voorkomt op efficiënte wijze warmteverlies, is 

milieuvriendelijk en energiebesparend. 

◼ Eenvoudig in gebruik 

Meteen bij het inschakelen begint het apparaat warmte te produceren. Wanneer de 

aangegeven warmte bereikt is, drukt u op de stoomknop, waarna de stoom voorzichtig 

verstoven wordt. Het apparaat is derhalve eenvoudig in gebruik. 

Met de meegeleverde complete set met reinigingsaccessoires kan het apparaat eenvoudig 

gemonteerd en gedemonteerd worden. Het kan gebruikt worden voor het reinigen van 

deuren, ramen, vloeren en kleding en verder voor talrijke andere toepassingen.  

 

 

 

Omschrijving van de onderdelen van het apparaat 

1. Houder 

2. Korte verstuifdop 

3. Veiligheidsdop 

4. Stoomknop 

5. Handgreep 

6. Netsnoer en stekker 

7. Stroomverklikker 

8. Trechter 

9. Meetglas 

10.Verstuifdop met ronde borstel 

11.Verstuifdop met bochtstuk 

12.Lange dop 

13. Koppelstuk voor het verlengstuk 

van de verstuifdop 

14.Verstuifdop voor deuren / ramen 

15.Borstel 

16.Hulsvormige doek 

 

 

Veiligheidsinstrucies ： 

 

 
Deze icoon betekent een “Verbod” 

 
deze icoon betekent een “Waarschuwing” 
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1. Laat kinderen niet dit apparaat alleen gebruiken en zorg dat jonge kinderen zonder 

toezicht uit de buurt van dit apparaat blijven.      

2. Teneinde elektrische schokken te voorkomen, het netsnoer niet in water of enige 

andere vloeistof onderdompelen.          
3. Het netsnoer en de stekker moeten in goede staat verkeren en mogen niet beschadigd 

zijn. Beschadigde of defecte netsnoeren en stekkers mogen niet gebruikt worden en 

dienen door een servicedienst gerepareerd te worden.                                    
4. Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor industriële 

doeleinden gebruikt worden.                                   

5. Schakel het apparaat niet in zolang het reservoir niet gevuld is.     

6. Het gebruikte netsnoer moet aan de producteisen van de fabrikant voldoen.                                      

 
7. Tijdens de werking moet de opening van het reservoir hermetisch gesloten zijn en 

dient de veiligheidsdop gesloten te zijn.                                                      

8. Er dient een speciale stekker met randaarding gebruikt te worden.  
9. Tijdens het gebruik mag de houder van het apparaat niet meer dan 45 graden voorover 

hellen. Het verwarmde water zal dan namelijk gelijk met de stoom verstoven worden.                                                        

 
10. Richt de stoomstraal niet op personen, dieren of andere elektrische apparaten.                                   

 
11 Controleer, alvorens het apparaat met water te vullen, of u de stekker uit het 

stopcontact gehaald heeft. De stekker moet na gebruik van de machine, voor het 

reinigen hiervan en tijdens reparaties uit het stopcontact gehaald worden.                                        

 
12. Voeg geen antiroestmiddelen, stankwerende producten, alcohol of 

reinigingsmiddelen toe, die het reservoir zouden kunnen beschadigen.                 

 

Belangrijk: nimmer het reservoir te veel vullen, de stoomproductie zou namelijk minder goed 

kunnen zijn en de druk ervan zou te hoog kunnen worden.  
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Voorbereiding voor gebruik 

Haal het apparaat uit de verpakking 

⬧ Open de verpakking 

⬧ Lees de Gebruikshandleiding aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats 

⬧ Controleer de met het apparaat meegeleverde accessoires en documenten 

Met het apparaat meegeleverde accessoires 

Omschrijving Trechter Meetglas 

Dop 

voorzien 

van een 

borstel 

Hulsvormige 

doek 
Lange dop 

Aantal 1 1 1 1 1 

Omschrijving 
Verstuifdop 

voor deuren 

/ ramen 

Dop 

voorzien 

van een 

ronde 

borstel 

Verstuifdop 

met 

bochtstuk 

Gebruikshand- 

leiding 

Koppelstuk 

voor het 

verlengstuk 

van de dop 

Aantal 1 1 1 1 1 

 

Technische eigenschappen 

Voeding: AC/220-240V/50Hz, met stekker met randaarding en toegestane stroomsterkte (in 

ampères) kan hoger zijn dan 5 A. 

Inhoud reservoir: 250ml 

Max. inhoud maatbeker: 175ml 

Nominaal vermogen: 900W-1050W 

Stoomdruk: 0,25MPa～0,5MPa 

Vermogen ingespoten stoom: 28g/min 

Thermostaat: Bedrijfstemperatuur: 135℃;   

Zekering: bedrijfstemperatuur: 185℃ 

Totale afmeting: 285×145×225mm 

Netto gewicht: 1,36kg 

 

 

 

Functies 

◼ Ontsmetten en steriliseren: 

Plaats de lange verstuifdop op de korte verstuifdop en richt deze op de plaats die ontsmet moet 

worden, druk vervolgens op de stoomknop. De stoom met hoge temperatuur kan bacteriën 

doden.  

◼ Reiniging van kleding 

Plaats de dop met de borstel op de korte dop en plaats vervolgens de hulsvormige doek. Richt 

de verstuifdop op de op een kleerhanger gehangen kleding, druk op de stoomknop en verplaats 

de borstel tegelijkertijd van boven naar beneden en van rechts naar links. De vlekken op de 

kleding verdwijnen.  

◼ Reiniging van deuren en ramen 

Installeer de dop met de borstel op de korte verstuifdop, plaats hier vervolgens de verstuifdop 
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voor deuren en ramen op. Richt de dop op de deur/het raam, druk op de stoomknop en verplaats 

de borstel tegelijkertijd van boven naar beneden en van rechts naar links. De vlekken op de 

deur/het raam verdwijnen.  

◼ Reiniging van vloeren 

Installeer al dan niet het verlengstuk op de korte verstuifdop. Plaats vervolgens de dop met 

bochtstuk of de ronde dop. Richt de verstuifdop op de vloer, druk op de stoomknop om te 

reinigen en de vlekken in de hoeken en op de grond te verwijderen.  

 

 

 

Gebruiksinstructies 

Procedures 

1. Haal het apparaat uit de verpakking, controleer de met het apparaat meegeleverde 

accessoires en documenten en controleer of er niets beschadigd is.  

2. Gelieve voor gebruik de gebruikshandleiding aandachtig door te lezen. De stoomreiniger is 

uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.  

3. Plaats allereerst de stoomreiniger op een vlakke ondergrond die waterpas is, druk 

vervolgens op het veiligheidsdeksel, draai de veiligheidsdop los door deze tegen de klok in 

te draaien en plaats de trechter.            (I)   (II) 

4. Neem met de maatbeker 175ml schoon water en vul het reservoir hier mee. (De max. 

inhoud van het reservoir is 250ml. Doe het reservoir niet te vol, houd wat ruimte over). Zet 

de veiligheidsdop terug en sluit deze 

5. Controleer de voeding en de stekker en zorg dat deze aan de in de Gebruikershandleiding 

vermelde eisen voldoen. Zet het apparaat aan.  

6. Ca. vier minuten na het inschakelen begint het apparaat stoom te produceren. Druk dan 

zachtjes op de stoomknop en controleer of er inderdaad stoom uit de verstuifdop komt. 

(Richt de verstuifdop niet op personen of voorwerpen).  

7. Wanneer er stoom verschijnt, plaats dan de accessoires die u nodig heeft, na de knop 

losgelaten te hebben. 

8. Druk opnieuw op de stoomknop om met de uit te voeren werkzaamheden te beginnen.  

 

Installatie van de accessoires 

1. Installatie van de dop met de borstel 

Houd het buisgedeelte van de dop met borstel in de hand, zet de pijl op de verstuifdop 

tegenover het teken op de korte verstuifdop van de houder van het apparaat en plaats de dop 

in deze stand. Draai de dop met de klok mee en zet de pijl op de dop tegenover het dubbele 

teken op de korte dop van de houder van het apparaat, zoals aangegeven staat in Figuur 1. 

Bevestig de dop op de houder van de machine. Draai voor het verwijderen van de dop met 

borstel de dop in tegengestelde richting (tegen de klok in), zoals aangegeven staat in Figuur 

2 en zet de pijl tegenover het enkele teken op de houder van de machine. U kunt nu de dop 

met de borstel verwijderen.  
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 (I)                      (II) 

2. Installatie van de dop met ronde borstel of het bochtstuk. 

Richt voor een rechtstreekse installatie op de korte verstuifdop de dop met ronde borstel of 

met bochtstuk op de bovenzijde van de dop, zoals aangegeven staat in Figuur 3 en duw de 

verstuifdop op de juiste stand. Aangezien de korte dop en de verstuifdop in zes richtingen 

geplaatst kunnen worden, kunnen tijdens het installeren de hoek en de richting ingesteld 

worden. Of installeer eerst de lange verstuifdop en vervolgens de verstuifdop met ronde 

borstel of de dop met bochtstuk. De lange dop wordt geïnstalleerd volgens dezelfde 

methode als die voor het installeren van de dop met borstel. De dop met ronde borstel of de 

dop met bochtstuk en de lange dop kunnen volgens dezelfde procedure als die voor het 

installeren van de korte verstuifdop geïnstalleerd worden. 

                         (III) 

3. Installatie van de verstuifdop voor deuren/ramen 

Installeer vervolgens de dop met borstel op de korte verstuifdop 

Plaats, zoals staat aangegeven in Figuur 4 en 5, de twee haakjes van de verstuifdop voor 

deuren/ramen op de ophangringen van de verstuifdop met borstel, ontkoppel vervolgens de 

grote haak van de dop voor deuren en ramen en druk de verstuifdop naar boven, waarbij u 

hem vast haakt aan de houder van de dop met borstel. 
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(IV)            (V) 

Voeg tijdens het gebruik water toe 

1. Neem de stekker uit het stopcontact en onderbreek de stroomvoorziening 

2. Druk op de stoomknop om de druk te verminderen, totdat er geen stoom meer afgegeven 

wordt. 

3. Draai langzaam de veiligheidsdop open, maar verwijder hem niet, de resterende stoom 

wordt langzaam verwijderd, totdat er geen stoom meer over is. Plaats vervolgens het 

apparaat op een koele plaats en laag hem gedurende 5 minuten afkoelen. Verwijder tenslotte 

de veiligheidsdop volledig.  

4. Gebruik de trechter en de maatbeker om de juiste hoeveelheid warm of koud water in het 

reservoir te gieten. 

5. Doe de veiligheidsdop terug op de houder van het apparaat en draai deze vast.  

 

 

 

Na het gebruik van het apparaat 

1. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de reiniger, neemt u de stekker uit het stopcontact 

en onderbreekt u de stroomvoorziening. 

2. Druk op de stoomknop totdat er geen stoom meer is. 

3. Draai langzaam de veiligheidsdop open, maar verwijder hem niet, de resterende stoom 

wordt langzaam verwijderd, totdat er geen stoom meer over is. Plaats vervolgens het 

apparaat op een koele plaats en laag hem gedurende vijf minuten afkoelen. Verwijder 

tenslotte de veiligheidsdop volledig. 

4. Haal het resterende water uit het reservoir en reinig het buitenoppervlak met een droge 

doek. 

5. Doe tenslotte de veiligheidsdop terug op de houder van het apparaat en draai deze vast. 

 

Opmerkingen: Zet de veiligheidsdop terug op de houder van de machine en sluit deze af. 

 


