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Johdatus kannettavaan H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimeen

Kannettava H2O SteamFX™ Pro höyrypuhdistin poistaa lian ja rasvan tehokkaasti erilaisilta pinnoilta. Kärjestä tuleva 
höyry auttaa poistamaan tahrat, rasvan ja pinttyneen lian. H2O SteamFX™ Pro puhdistaa pelkän hanaveden avulla ilman 
lisäaineita, joten se on ympäristöystävällinen. 

• Älä koskaan kohdista höyryä suoraan ihmisiä, eläimiä tai kasveja kohti tai sellaisiin esineisiin, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja. Vältä 
koskemasta höyrysuuttimeen. Korkea lämpötila voi aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja, kuten palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta 
kylmälle lasille, sillä höyry voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai halkeamisen.

- Laitteen lämpenemisen aikana (20–30 sekuntia virran kytkemisen jälkeen) suuttimesta voi roiskua vesipisaroita ja höyryä, jos 
laitteeseen on jäänyt vettä edellisen käytön jälkeen.
- On normaalia, että laitteesta kuuluu käytön aikana sykäyksittäinen ääni. Se ilmaisee, että höyrypuhdistin tuottaa höyryä.
- Laitteesta voi roiskua vesipisaroita ja/tai höyryä laitteen sammuttamisen jälkeen, kunnes laite on kokonaan jäähtynyt.

Thane Direct ja sen sidosyritykset eivät vastaa mistään henkilö- tai  
esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet kannettavan H2O SteamFX™ Pro  
-höyrypuhdistimen väärinkäytöstä, mukaan lukien tämän käyttöoppaan  
ohjeiden tai laitteen valmistajan tai jälleenmyyjän antamien 
ohjeiden noudattamatta jättäminen.

Huom. Laite on testattu, ja sen vesisäiliössä voi olla vesijäämiä.

TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN HÖYRYPUHDISTIMEN KÄYTTÖÄ

HUOMIO!

TÄRKEÄÄ!

Nimi Höyrypuhdistin

Mallinumero KS-7880

Nimellisjännite 120 V 60 HZ tai 220–240 V 
50–60 HZ

Nimellisteho 1200 W (120 V) tai 1300 W 
(220–240 V)

Säiliön tilavuus 320 ml

Tekniset tiedot
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Tärkeät turvatoimet
LUE KAIKKI TUOTETTA KOSKEVAT OHJEET HUOLELLISESTI. TUOTETTA KOSKEVIEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN MITÄTÖI TAKUUN.
KÄYTÄ KANNETTAVAA H2O SteamFX™ Pro -HÖYRYPUHDISTINTASI AINOASTAAN TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN OHJEIDEN MUKAISESTI JA YHDESSÄ 
AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIEN LISÄTARVIKKEIDEN KANSSA. MUIDEN KUIN LAITTEEN VALMISTAJAN TAI VALTUUTETTUJEN 
JÄLLEENMYYJIEN TOIMITTAMIEN TAI MYYMIEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LOUKKAANTUMISEN.
KUTEN AINA SÄHKÖLAITTEITA KÄYTTÄESSÄ MYÖS TÄMÄN LAITTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ ON HUOMIOITAVA SEURAAVAT PERUSVAROTOIMET:

1.   Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu verkkojännite vastaa pistorasian jännitettä.
2.  Sähköiskun riskin välttämiseksi kytke laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
3.  Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona. H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistmen   
     kaupallinen käyttö mitätöi valmistajan takuun.
4.  Älä jätä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta valvomatta sen ollessa liitetty pistorasiaan. 
5.  Noudata erityistä varovaisuutta, kun käytät laitetta lasten, lemmikkieläinten tai kasvien lähellä. Älä koskaan kohdista höyryä   
     suoraan ihmisiä, eläimiä tai kasveja kohti, sillä kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja.
6.  Älä salli H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimen käyttöä leikkikaluna. Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa, että he  
     eivät leiki laitteella.
7.  Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi,  
     ellei heitä opasta ja valvo laitteen käytön aikana heidän turvallisuudestaan vastaava kyvykäs ja kokenut henkilö.
8.  Älä käsittele pistoketta tai H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta märin käsin äläkä käytä laitetta ilman kenkiä. Älä upota  
     H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta veteen tai muihin nesteisiin. Nestettä tai höyryä ei tule suunnata sähköisiä osia sisältäviin   
     laitteisiin, kuten uunin sisäosiin. 
9.   Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut,  
     vahingoittunut, jäänyt ulos tai upotettu veteen, palauta se jälleenmyyjälle. Jos laitteen latausjohto on vahingoittunut, sen  
     vaihtaminen tulee vaarojen välttämiseksi antaa valmistajan tai pätevän korjauslaitoksen tehtäväksi.
10. Älä koskaan paina pistoketta pistorasiaan väkivalloin tai vedä tai kanna laitetta johdosta. Älä käytä johtoa kahvana tai  
     sulje ovea niin, että johto jää oven väliin. Älä vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä päästä johtoa kosketuksiin  
     kuumien pintojen kanssa.
11.  Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita, joiden virtakestoisuus ei ole riittävä. Virtapiirin ylikuormittumisen välttämiseksi älä     
     käytä samassa liitännässä (virtapiirissä) toista laitetta samanaikaisesti H2O SteamFX™ Pron kanssa.
12. Katkaise virta H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimesta irrottamalla pistoke pistorasiasta. 
13. Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen huoltoa. Irrota pistoke pistorasiasta turvallisesti tarttumalla pistokkeeseen  
     ja vetämällä kevyesti. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta.
14. Älä työnnä mitään laitteen höyryaukkoihin äläkä käytä laitetta, jos sen höyryaukko on tukkeutunut.
15. Säilytä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistin sisätiloissa viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan jätä H2O SteamFX™  
     Pro -höyrypuhdistinta ulos.

Tärkeät turvatoimet – jatkuu
16.  Varmista työskentelyalueen hyvä valaistus ja noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi laitetta portaissa.
17.  Älä käytä laitetta, jos sen vesisäiliössä ei ole vettä.
18.  Lopeta H2O SteamFX™ Pron käyttö, jos havaitset vesivuodon, ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon.
19.  Älä koskaan laita vesisäiliöön kuumaa vettä tai muita nesteitä, kuten alkoholipohjaisia nesteitä tai pesuaineita. Tämä tekee käytöstä  
      epäturvallista ja vahingoittaa tuotetta. 
20. Pidä höyryaukko aina puhtaana esteistä. Vältä asettamasta höyryaukkoa pehmeitä pintoja vasten, sillä se voi tukkia höyryvirran.  
      Pidä höyryaukko puhtaana nukasta, hiuksista ja muista mahdollisista esteistä höyryn kunnollisen virtauksen varmistamiseksi.
21.  Älä käytä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta tiloissa, joissa käsitellään syttyviä, räjähtäviä tai myrkyllisiä höyryjä, kuten 
      maalinohenteita tai öljypohjaisia maaleja.
22. Älä käytä nahalle, vahatuille huonekaluille tai lattioille, lakkaamattomille kovapuu- tai parkettilattioille, synteettisille kankaille,  
      sametille tai muille herkille, höyrylle aroille materiaaleille.
23. Älä käytä tätä laitetta tilojen lämmittämiseen äläkä sijoita sitä kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen, kuten kaasu- tai sähköpoltinten  
      lähelle tai kuumaan uuniin.
24. Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
25. Älä suihkuta höyryä sellaisten laitteiden päälle, joissa on sähköosia. 
26. Laite ja höyrysuutin voivat kuumeta käytön aikana. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä aina ennen laitteen  
      purkamista tai liinan vaihtamista.
27.  Älä laita vesisäiliöön puhdistusliuoksia, hajusteita tai alkoholia. Muutoin laite voi vahingoittua.
28. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja käytä kuivaa tai hieman kostutettua vanupuikkoa. Jos havaitset   
      laitteessa ulkoisia vaurioita, älä käytä alkoholia, bentseeniä tai ohennetta pinnan puhdistamiseen.
29. Säilytä laitetta kuivissa sisätiloissa. Irrota siivousliina ennen varastointia.
30. Laitetta ei ole tarkoitettu mihinkään muihin tarkoituksiin kuin tässä mainittuihin. Kokemattomien tai fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään   
      rajoittuneiden henkilöiden tulee välttää tuotteen käyttämistä, eikä heidän pidä suorittaa laitteelle puhdistus- tai huoltotoimia ilman valvontaa.
31.  Älä käytä lakkaamattomille lattioille tai lasittamattomille tiilille.
32. Älä käytä kiillotetuille lattioille, sillä höyryn korkea lämpötila voi saada lattian viimeistelyn irtoamaan.
33. Kun puhdistat puulattioita, kokeile laitetta ensin pienelle alueelle tai kysy puulattiasi valmistajalta hoito-ohjeita vahinkojen välttämiseksi.
34. Kun puhdistat puulattioita, älä käsittele samaa aluetta pitkään, sillä se voi aiheuttaa puun vääristymistä ja vahingoittaa lattian pintaa.

VAROITUS: Palovamman vaara
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Tärkeimmät ominaisuudet – Pääyksikkö
1. Höyrykatkaisin
2. Höyryaukko
3. Vesisäiliö
4. Virran merkkivalo
5. Turvalukko
6. Höyryn liitospainike
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Tärkeimmät ominaisuudet – Valinnaiset lisätarvikkeet
1. Pitkä suutin
2. Lyhyt suutin
3. Taitettu suutin
4. Pyöreä harja
5. Metalliharja
6. Jatkoletku
7. Vaatesuutin
8. Ikkunanpesin lastalla
9. Vaateliina
10. Ikkunoiden puhdistusliina
11. Moppi 
12. Mopin jatkovarret
13. Mikrokuituinen moppiliina 
14. Korallimoppiliina
15. Raappa
16. Saumaharja
17. Hankaustyyny
18. Pölyharja
19. Koralliliina
20. Mattolisäosa

1 2 3 4 5

11 12 13 14

17 18 19 201615

6 107 8 9
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kokoamis- ja käyttöohjeet Valinnaisten lisätarvikkeiden käyttö
Mopin lisätarvikkeiden kokoaminen
1. Liitä 3 jatkovartta yhteen kiinnittämällä höyryaukko seuraavan 
jatkovarren aukkoon ja viimeinen jatkovarsi moppipäähän, kuten 
Kuvassa A. 

Vinkki: Voit säätää varren korkeutta käyttämällä kahta jatkovartta 
kolmen sijasta.
2. Kiinnitä jatkovarsi pääyksikön höyryaukkoon, kuten kuvassa B. 
3. Kiinnitä moppiliina moppipäähän kiinnittämällä se 
moppipään alapuolelle, kuten kuvassa C. 
4. Käyttäessäsi H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta 
kokolattiamatoilla aseta moppipää, johon on kiinnitetty 
mikrokuituliina, mattolisäosan päälle kuten kuvassa. 
Käyttäessäsi H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta 
kokolattiamatoilla aseta moppipää, johon on kiinnitetty 
mikrokuituliina, mattolisäosan päälle kuten kuvassa.  Käytä 
matoilla ainoastaan mikrokuituliinaa.  Älä käytä mattolisäosaa 
pinnoilla, jotka naarmuuntuvat herkästi.
5. Irrota moppiliina käytön jälkeen moppipäästä ja pese 
tarvittaessa.

VAROITUS:
Varmista vahinkojen välttämiseksi ennen käyttöä, että moppi on 
koottu siten, että moppiliina on kiinnitetty moppipäähän.
Huomaa: Tämä tuote tuottaa höyryä ja kosteutta. Jos laite jää 
käynnissä liian pitkäksi aikaa yhteen paikkaan, lattiapintaan voi 
jäädä vesijälkiä, värjääntymiä tai vaurioita.
Älä koskaan jätä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta 
valvomatta sen ollessa liitetty pistorasiaan.

Näin varmistat parhaat tulokset:
1. Pyyhi tai imuroi lattia ennen kannettavan H2O SteamFX™ Pro 
-höyrypuhdistimen käyttöä.
2) Vesilammikoiden muodostumisen välttämiseksi mikrokuituliinan on oltava 
puhdas ja kuiva. Vaihda puhdistusliina seuraavasti: Anna puhdistusliinan jäähtyä, 
poista liina laitteesta, vaihda tilalle uusi mikrokuituliina (lisätarvike) ja jatka käyttöä. 
3) Desinfioi lattia jättämällä kannettava H2O SteamFX™ -höyrypuhdistin 
höyrytettävälle alueelle 10 sekunniksi mutta ei yli 15 sekunniksi. Älä käytä tätä 
menettelyä lattioilla, jotka ovat herkkiä kuumuudelle ja höyrylle.
• Älä koskaan höyrytä yhtä kohtaa liian pitkään. Se voi vahingoittaa lattian pintaa.
• Älä laita jalkoja tai käsiä höyrymopin alle. Laite kuumenee hyvin kuumaksi.
• Laitteesta voi kuulua käytön aikana sykäyksittäinen ääni, joka ilmaisee, että 

höyrypuhdistin tuottaa höyryä. Tämä ääni kuuluu laitteen normaaliin toimintaan.
• Höyryyn voi olla sekoittunut joitakin pieniä vesipisaroita. Tämäkin on normaalia.
• Höyryn voima ja kuumuus voivat vaikuttaa haitallisesti tiettyihin 

materiaaleihin. Tarkista aina höyrymopin käytön sopivuus pinnalle 
kokeilemalla sitä ennen käyttöä huomaamattomalle alueelle.

Kuva (A)

Kuva (B)

Kuva (C)

1. Etsi laatikosta vesisäiliö. Irrota 
vesisäiliön kansi ja täytä vettä 
säiliön MAX-merkkiviivaan 
saakka. Aseta tämän jälkeen 
vesisäiliön kansi paikoilleen. Aseta 
vesisäiliö pääyksikön alle ja kierrä 
paikoilleen vesisäiliön lukitus- ja 
vapautusmerkintöjen mukaisesti.

2. Kiinnitä lisätarvike höyryaukkoon 
kappaleen ”Lisätarvikkeiden käyttö” 
ohjeiden mukaan.

3. Liitä laite pistorasiaan. Punainen 
merkkivalo syttyy.

4. Odota noin 20–30 sekuntia. 
Kun höyrypuhdistin on valmis 
tuottamaan höyryä, vihreä
merkkivalo syttyy. Pidä 
höyrykatkaisijaa painettuna,
jotta suuttimesta tulee höyryä.

Huom. Käytön aikana vihreä 
merkkivalo sammuu, kun 

laite lämpenee uudelleen, ja 
syttyy taas, kun laite saavuttaa 
käyttölämpötilan. Merkkivalon 
syttymisestä riippumatta laitteesta 
tulee kuitenkin koko ajan höyryä 
niin kauan kuin höyrykatkaisinta 
painetaan ja vesisäiliössä on vettä.
PUNAINEN merkkivalo palaa 
koko ajan, kun laite on liitetty 
pistorasiaan.

TÄRKEÄÄ! Älä koske suuttimeen 
tai muihin lisätarvikkeisiin, sillä ne 
voivat kuumentua.

5. Kuljeta laitetta hitaasti 
puhdistettavalla pinnalla.

6. Vapauta höyrykatkaisin 
lopettaaksesi höyryn tulon.

TÄRKEÄÄ: Höyryä tulee vielä 
lyhyen ajan höyrykatkaisimen 
vapauttamisen jälkeen (noin 
10–15 sekuntia), kunnes kaikki 

koko järjestelmässä oleva höyry on 
vapautunut.
7. Kun höyryntulo laitteesta lakkaa, 
vesisäiliö on täytettävä. Vapauta 
höyrykatkaisin ja irrota
laite pistorasiasta. 
Täytä vesisäiliö vedellä, kuten 
vaiheessa 1 kuvataan, ja noudata sitten 
yllä olevia vaiheita 3–5.

Turvalukon käyttö:
Turvalukkoa voidaan käyttää 2 tavalla. 
1. Paina turvalukko lukitusasentoon, 
            kun laitteessa on virta, 
estääksesi höyrykatkaisijan 
aktivoitumisen ja höyryn tulon 
käynnistymisen vahingossa. 

2. Paina turvalukko lukitusasentoon, 
            kun painat höyrykatkaisinta 
alas höyryn tuottamiseksi. Näin sinun 
ei tarvitse painaa katkaisijaa koko 
ajan. Paina vain höyrykatkaisijaa 
uudelleen tai paina turvalukko alas 
vapauttaaksesi sen ja lopettaaksesi 
höyryn tulon.
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Valinnaisten lisätarvikkeiden käyttö
Osa ja käyttö Kokoaminen Vinkkejä/Huom.

JATKOLETKU
Tämä 75 cm/30” pitkä jatkoletku on suunniteltu käytettä-
väksi seuraavien lisätarvikkeiden kanssa: 
– Ikkunanpesin
– Pölyharja

Kiinnitä jatkoletkun avoin pää pääyksikön 
höyryaukkoon. Työnnä, kunnes turvapainike 
napsahtaa paikoilleen.

Varmista ennen käyttöä, että jatkoletku on lukittunut 
paikoilleen. Kun käytät laitetta, pidä jatkoletku kaukana 
vartalostasi ja vältä koskemasta letkuun, sillä se voi 
kuumeta. 
Älä vedä jatkoletkua käyttäen 
liikaa voimaa, sillä se voi vahingoittua ja voi aiheutua 
höyryvuoto.

NYLONHARJA
Pyöreä harja sopii erinomaisesti 
kovien pintojen, kuten wc:n, pesualtaiden ja keittiön 
tasojen, sujuvaan puhdistamiseen. 
Sitä voidaan käyttää saippuan tai pesuaineen kanssa 
likaisten alueiden puhdistamiseen. 

Metallinen/pyöreä harja voidaan kiinnittää mihin höyrysuuttimeen tahansa. 

Kiinnitä pyöreä harja / metallinen harja kiertämällä höyrysuuttimen päähän.

Käytä eri värisiä harjoja tiettyjen alueiden siivoamiseen 
(keittiö, kylpyhuone jne.)

METALLIHARJA
Voidaan käyttää kovilla pinnoilla, jotka eivät naarmuunnu 
helposti, kuten auton vanteet, grilli jne.

PÖLYHARJA KORALLILIINALLA 
Kuljeta hitaasti puhdistettavalla pinnalla. Imukykyinen 
koralliliina kerää höyryn irrottaman lian.

Kiinnitä koralliliina pölyharjan kehykseen ja kiinnitä  
pölyharja jatkoletkuun.  

Pitkä/lyhyt suutin
Yleiseen höyrypuhdistukseen.

Taitettu suutin
Erinomainen tasojen ja pesualtaiden puhdistamiseen sekä 
vaikeapääsyisiin paikkoihin ulottumiseen.

Varmista, että taitettu suutin on lukittunut paikoilleen.Kiinnitä lyhyeen tai pitkään suuttimeen,  
kierrä lukitaksesi.

Kiinnitä pääyksikön höyryaukkoon, kierrä 
lukitaksesi.

Varmista, että suutin on lukittunut paikoilleen. IKKUNAN PUHDISTUS / VAATTEIDEN HÖY-
RYTIN
Kiinnitä jatkoletkuun tai suoraan pääyksikköön, ja käytä 
yhdessä jonkin puhdistusliinan kanssa. Käytä tätä työka-
lua ikkunoiden pesuun ja vaatteiden höyryttämiseen.

Kohdista jatkoletkun lukitustapit ikkunanpesimen kehyksen 
reikään ja käännä ikkunanpesintä/vaatteiden höyrytyssuutinta, 
kunnes se lukittuu paikoilleen. Kiinnitä haluamasi  
puhdistusliina ikkunanpesimeen.

KORALLILIINA IKKUNOIDEN PESUUN
Käytä sitä ikkunoiden, peilien ja lasin pesemiseen.

Kiinnitä koralliliina ikkunanpesimen päälle. Älä peitä 
lastan terää kiinnittäessäsi puhdistusliinaa. Varmista, 
että liina on kiinnitetty kaikkiin koukkuihin puhdis-
timen kehikossa, jotta se ei luista pois kehikosta 
käytön aikana.

Älä käytä höyryä jäässä oleville ikkunoille.

Ole varovainen käyttäessäsi höyrytintä lasille, sillä lasi 
voi rikkoutua.

Koukut etuosa

Koukut

VAATELIINA
Höyrytä vaate laittamalla se henkariin ja höyryttämällä 
suoraan vaatetta. Liu’uta  
vaatteiden höyrytyspäätä hitaasti pystysuunnassa 
vaatteen päällä silottaaksesi vaatteen ja poistaaksesi 
rypyt ja hajut.

MATTOLISÄOSA
Käytä kokolattiamatoilla ja matoilla

Kiinnitä vaatteiden höyrytysliina ikkunanpesimen päälle. 

Kiinnitä lyhyeen tai pitkään suuttimeen, kierrä lukitaksesi.

Aseta moppipää, johon on kiinnitetty mikrokuituliina, 
mattolisäosan päälle.

Jotkut kankaat, kuten nahka, mokkanahka ja sametti, 
eivät sovellu höyrytettäväksi. Noudata valmistajan 
hoito-ohjemerkintöjä. 

Verhot voidaan höyryttää niiden roikkuessa ikkunassa.

Käytä matoilla ainoastaan mikrokuitulii-
naa. Älä käytä mattolisäosaa pinnoilla, 
jotka naarmuuntuvat herkästi.

Varmista, että raappa on lukittunut paikoilleen.

Musta merkki

Merkki sivutakaosa
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Puhdistus & hoito
IRROTA LAITE VIRTALÄHTEESTÄ PUHDISTAMISEN JA HOIDON AJAKSI.   
           ÄLÄ UPOTA KANNETTAVAA H2O SteamFX™ Pro -HÖYRYPUHDISTINTA VETEEN. 

Menettely kalkkisaostumien poistamiseksi
Jos H2O SteamFX™ Pro alkaa tuottaa höyryä tavallista hitaammin tai lakkaa tuottamasta höyryä, voi olla tarpeen poistaa kalkkisaostumat. 
Kalkkisaostumat on poistettava säännöllisesti 25 käyttökerran välein, jos käytät täyden säiliöllisen vettä kerran kuukaudessa.  
Erityisen tärkeää se on alueilla, joilla on kova vesi. Poista kalkkisaostumat H2O SteamFX™ -höyrypuhdistimestasi seuraavasti: 
Puhdistusliuoksen käyttäminen
1. Valmista liuos, jossa on 1/3 etikkaa ja 2/3 vettä ja lisää vesisäiliöön.
2. Varmista, että vapautuva höyry on suunnattu pois päin ympärillä olevista esineistä. Liitä laite asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan,  
 kytke laite päälle ja anna laitteen tuottaa höyryä, kunnes etikka-vesiliuos on käytetty loppuun.
3. Toista menettely niin monta kertaa kuin on tarpeen, että laitteen höyryvirta palautuu normaaliksi.
4. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä ja huuhtele.
5. Täytä vesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä ja vapauta järjestelmästä höyryä, kunnes vesisäiliö on tyhjä.
6. Tee testi kokeilemalla laitetta sopivalle rajatulle alueelle joka kerta kalkin poiston jälkeen varmistaaksesi, ettei järjestelmään ole jäänyt jäänteitä.

Kalkkisaostumien puhdistaminen vesisäiliön sisältä: 
Lisää 1–2 ruokalusikallista etikkaa täyteen vesisäiliöön, sulje vesisäiliön kansi ja ravista sisältöä. ÄLÄ KYTKE LAITETTA PÄÄLLE. Anna laitteen  
olla muutaman tunnin ajan. Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele puhtaalla vedellä, kunnes se on puhdas. 

Tukkeutuneiden höyryttimen lisätarvikkeiden puhdistaminen: 
Joidenkin alueiden veden korkean kivennäisainepitoisuuden vuoksi suuttimen kärjen sisäosa voi kalkkeutua. Niiden puhdistamiseen on suositeltavaa 
käyttää ruiskutettavaa voiteluainetta. Ruiskuta pieni määrä voiteluainetta suuttimen kärkeen. Voiteluaineen ruiskuttamisen jälkeen  
täytä höyrypuhdistin vedellä ja suihkuta höyryä jatkuvana virtana lisätarvikkeen läpi useiden minuuttien ajan poistaaksesi kertymät. 
TÄMÄ ON SUOSITELTAVAA TEHDÄ SUOJATUSSA JA HYVIN ILMASTOIDUSSA PAIKASSA. 

VAROITUS!1.  Irrota kaikki lisätarvikkeet, kun lopetat siivouksen. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja kaada jäljelle jäänyt    
 vesi pois vesisäiliöstä. Anna höyrypuhdistimen jäähtyä 3–5 minuutin ajan.
2. Irrota moppiliina (HUOMIO: Lisätarvikkeet voivat olla vielä kuumia) ja pese se pesukoneessa tai käsin.
3. Säilytä höyrypuhdistinta kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

VINKKI: Parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi suosittelemme vaihtamaan moppiliinan 2–3 kuukauden välein. 

Älä väännä moppiliinaa voimakkaasti, jotta se ei vahingoitu.

Irrota pistoke pistorasiasta, kun höyryn tulo lakkaa, jotta lämmityselementti ei kalkkeudu (kun vihreä merkkivalo palaa).

Käytön jälkeen

VAROITUS!

VAROITUS!
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Ongelma RatkaisuMahdollinen syy

Laite ei kytkeydy päälle

Höyryä tulee vain vähän tai ei 

lainkaan

Höyryä karkaa liitoskohdista

Laite ei ole liitetty pistorasiaan tai kytketty päälle. Varmista, että laite on liitetty asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan 

ja virtakytkin on oikeassa asennossa (punainen merkkivalo palaa)

Lisätarvike ei ole kiinnitetty oikein Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, irrota lisätarvikkeet ja kiinnitä ne 

uudelleen asianmukaisesti

Liitoskohdissa on jäänteitä tai esteitä. Poista lisätarvike ja tarkista ja puhdista liitoskohdat

Tukkeutunut höyrysuutin Puhdista suutin

Vesisäiliö on tyhjä Täytä vesisäiliö

Kalkkisaostumat Noudata puhdistusmenettelyä kalkkisaostumien poistamiseksi

VIANMÄÄRITYSOPAS MUISTIINPANOJA:

Muista poistaa kalkkisaostumat vähintään kerran kuukaudessa, erityisesti alueilla, joilla on kova vesi.

Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

Käytä suodatettua tai tislattua vettä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

TÄRKEÄÄ!

VINKKEJÄ
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