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BEMÆRK: Dette apparat genere damp - Brug forsigtigt, da dampen kan brænde.  

1. Tøjstangen samles ved at montere den korte del nederst i steameren, herefter samles resten af tøjstangen.  
    Sæt slangen på steameren hæng mundstykket på krogen på toppen af stangen. 
    OBS: Hullerne i mundstykket skal altid vende opad, da dette tillader at den overskydende kondensering kan løbe ned i slangen og styrer damp væk  
    fra dit ansigt. Hvis mundstykket placeres sidelæns vil vandet løbe ud.

2. Løsn dækslet. Opmål 2 liter koldt vand fra vandhanen og hæld i ved hjælp af den medfølgende tragt.  
    OBS: Overfyld ikke tanken. Når tanken er fuld, viser indikatoren rød. Hvis der skabes kondensation og begrænser visningen, fjern da dækslerne og    
    kontroller niveauet. Hvis overfyldt fjern eventuelt overskydende vand og tør spildt vand op. Udskift sikkerhedsdækslet. Brug kun almindeligt post
    vand. Tilføj ikke parfume eller lignende produkter, da det vil ødelægge steameren og gøre garantien ugyldig.  

3. Tilslut og tænd for strømmen. Tryk på den grønne ON / OFF-knap, som vil lyse. Efter et par minutter, afhængigt af vandtemperaturen, vil der 
    kommer damp fra mundstykket. OBS. Pas på da mundstykket kan blive meget varmt. 

4. Når du damper, lad slangen blive varm og ryst mundstykket kraftigt, for at fjerne overskydende kondensering - gentag regelmæssigt.  
    Pas på ikke at knække og bøje slangen for meget. 

5. Tøjet kan dampes på en bøjlestang eller hænges på en bøjle på tøjstangens krog. Gardiner kan dampes fra forsiden eller bagsiden. Kør mundstykket 
     parallelt med stoffet, mens stoffet holdes fast med den anden hånd. Du kan også dampe tøjet indvendigt for derved at reducere krøller.

6. Hæng altid slangen og mundstykket tilbage på krogen øverst på tøjstangen. Efterlad aldrig slangen på gulvet. Flyt/løft aldrig steameren mens den 
     er i brug. 

7. Genopfyld KUN steameren, når den løber tør for vand – som angivet ved den gule indikator og med advarsels summen. Når steameren løber tør, vil 
    en termisk afbryder automatisk slå til. 
    Før genopfyldning skal du frakoble steameren fra strømforsyningen: Følg trin 2 for genopfyldning af steameren. 
    Vær forsigtig steameren er varm. Overfyld ikke steameren. Fjern spildt vand inden tilslutning til strømforsyningen. 
    Forlad ikke steameren mens den er tilsluttet. 

8. Skyld steameren mindst en gang om ugen. Hvis du ikke gør dette, vil det medføre en opbygning af bundfald i steameren, som kan forårsage at 
    varmt vand kommer ud af mundstykket. Det kan forkorte levetiden af varmeelementet, og dette vil medføre, at din garanti bliver ugyldig. Hvis  
    steameren bruges i områder med meget kalk i vandet skal den afkalkes regelmæssigt.

9. Steameren er forsynet med et sikkerhedsdæksel. Hvis der kommer damp eller vand udfra hætten, er årsagen:
     a) overfyldning b) steameren skal renses c) slangen er bøjet eller knækket.

10.OBS: Brug ikke på moiré silke, seersucker, sarte tekstiler, kunstig og naturlig pels eller på læder. Hvis du er i tvivl, test på et ubetydeligt område  
      eller damp på stoffets bagside. Hold mundstykket mindst 15 cm. væk fra tøjet. På bomulds fløjl, kør mundstykket let henover stoffet. Hvis du får en  
      vandplet på stoffet, tør det, ved forsigtigt at gnide bagsiden af mundstykket over pletten. Det bør tørre uden at efterlade en plet. 

Tillykke	med	din	Pro2	tøjdamper.		
	
Læs	venligst	vejledningen	inden	brug.

Brugsanvisning tøjdamper Pro2 fra SuperSellerS varenr.: 80064-00
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Generel driftssikkerhed:
• Steameren er designet til at glatte stof og fjerne krøller. Den bør ikke bruges til andre formål. Ændre ikke steameren på nogen måde.
• Dette er et elektrisk apparat, og nogle af dets dele kan blive meget varme og kan derfor forårsage forbrændinger
• Hold børn væk fra steameren og den bør under ingen omstændigheder efterlades uden opsyn når den er tilsluttet.  
                      Afbryd altid strømmen (fjern fra stikkontakt), når den ikke er i brug.
• Kontroller regelmæssigt strømkablets tilstand, brug ikke steameren, hvis kablet er beskadiget.  
                      Dårlige forlængerledninger kan være farlige.
• Lad ikke kablet røre varme overflader. Lad steameren afkøle, før du sætter den væk.
• Træk eller bær ikke steameren i strømkablet. Træk aldrig kablet.
• Brug ikke stikket eller steameren med våde hænder.
• Afbryd altid strømforsyningen før påfyldning med vand og fjern spildt vand før du tilslutter strømforsyningen igen.
• Forsøg ikke at afmonter eller reparere steameren selv. Forkert samling eller reparation kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller  
                      skade for brugerne.
• Undlad at betjene steameren, hvis nogen del er beskadiget. Sænk ikke steameren i vand eller andre væsker.

Brugsanvisning tøjdamper Pro2 fra SuperSellerS varenr.: 80064-00

Husk	at	afkalke
Afkalker – varenr. 80070-00

Til industri 
brug


