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STEAMER STATION
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Du har købt et Hâws produkt, og vi takker dig. Vi er meget grundige med design, ergonomi og 
brugervenlighed af vores produkter. Vi håber, at dette produkt giver dig fuld tilfredshed. 

Generelle instruktioner 
Brug tid til at læse anvisningerne godt igennem inden brug 
- især inden første brug.
Forkert brug af apparatet kan beskadige det eller skade
brugeren. Sørg for, at du bruger apparatet til hensigten, det er
designet til; vi nægter ethvert ansvar for skader ved forkert brug
eller dårlig manipulation.

1. Sørg for, at den anvendte strøm svarer til den, der er angivet på
klassificeringsetiketten.

2. Forbrændinger kan forekomme ved berøring af varme
metaldele, varmt vand eller damp.

3. Den håndholdte dampkoger skal aldrig efterlades uden opsyn,
mens den er tilsluttet strømforsyningen; og indtil det er afkølet
ca. 1 time efter.

4. Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten.
5. Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug.
6. Brug aldrig den håndholdte dampkoger med beskadiget

netledning eller stik, eller efter at den er faldet eller blevet
beskadiget på nogen måde. For at undgå risikoen for elektrisk
stød skal du adskille den håndholdte dampkoger, til en
kvalificeret serviceman for undersøgelse og reparation.

7. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af
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serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå 
en fare (*). 

8. Lad ikke ledningen røre ved varme overflader.
9. For at beskytte mod fare for elektriske farer må du ikke dyppe

den håndholdte dampkoger i vand eller anden væske.
10. Den håndholdte dampkoger skal bruges og hvile på en stabil

overflade.
11. Den håndholdte dampkoger må ikke bruges, hvis den er

faldet, hvis der er synlige tegn på skade eller hvis det lækker.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller
instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår
de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden tilsyn.

12. Opbevar den håndholdte dampkoger og ledningen uden for
rækkevidde for børn under 8 år, når den tændes eller køles ned.

13. Rør ikke ved den varme metaldel, varmt vand eller damp for
at undgå skoldning.

14. Kun kvalificerede og autoriserede personer har tilladelse til at
udføre reparationer på dit apparat. Eventuelle reparationer, der
ikke er i overensstemmelse med standarderne, kan øge
risikoniveauet for brugeren markant!

15. Defekt som følge af forkert håndtering, nedbrydning eller
forsøg på reparationer fra tredjepart annullerer garantien på
produktet. Dette gælder også i tilfælde af normalt slid og
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tilbehør fra apparatet. 
16. Kun husholdningsbrug.
17. Vær forsigtig, når du bruger apparatet på grund af

dampudledning.
18. Tag stikket ud af stikkontakten under påfyldning og rengøring.
19. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende

applikationer, såsom:
20. • Ansatte køkkenområder i butikker, kontorer og andre

arbejdsmiljøer
21. • gårdhuse
22. • af kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer
23. • miljøer i bed and breakfast type.
(*) Kompetent kvalificeret elektriker: efter salgsafdelingen hos producenten eller importøren eller enhver 
person, der er kvalificeret, godkendt og kompetent til at udføre denne form for reparationer for at undgå 
enhver fare. Under alle omstændigheder skal du returnere apparatet til denne elektriker.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz   
Power: 1260-1500W 
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BESKRIVELSE 

1. 360° roterbar bøjle
2. Teleskopisk støtte
3. Dampdyse
4. Bukser
5. Vandbeholder
6. ON/OFF
7. Indikatorlampe
8. Hjul
9. Slange tilslutning
10. Buksepresser
11. Børste
12. Handske
13. Klemmer
14. Vandtank

TILBEHØR

1. Sæt bøjlen (1) på den teleskopiske understøtning som vist i figur 2
2. Sæt den teleskopiske støtte på basen som vist i figur 3
3. Drej baselåsen med uret, indtil den strammes
4. Løsn klipsene på den teleskopiske støtte
5. Træk hele stangen til dens fulde forlængelse, og spænd klemmerne som vist i figur 2
6. Sæt slangen på slangebunden ved at dreje den med uret (fig. 3). Stram ikke for meget.
7. Hæng dampdysen på dampdyseholderen (fig 4)

12 

14 
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FORSIGTIG: 
• Hæng altid dampdysen på dampdyseholderen, når den ikke er i brug for at forhindre damp i at
forårsage personskade
• Den teleskopiske understøtning skal udstrækkes helt under dampdrift for at sikre en jævn foring af
slangen og give en fri strøm af damp.
• Træk ikke i slangen for hårdt for at undgå skader som damplækage.
Flyt ikke apparatet ved at tage fat i slangen

BØRSTE OG BUKSEPRESSER 

1. Sluk damperen og vent, indtil der ikke udsendes damp fra dampdysen.
2. Saml fløjten med stofbørste mod tappen i bunden af dampdysen. Skub børsten forsigtigt, indtil
den er godt placeret.
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INSTALLERING AF TILBEHØR 

Brug af roterende ophæng

FORSIGTIG: 

Installer ikke tilbehør, mens der udsender damp for at undgå forbrændinger. 

BRUG 
1. Sørg for, at apparatet er frakoblet, og står på OFF-position.
2. Fjern vandbeholderen, vend den på hovedet, og skru ventilhætten af (fig9). Fyld den med koldt
vand, og udskift ventilen.
BRUG IKKE VARMT VAND ELLER MED TOM VANDTANK
Det er bedre at bruge destilleret eller demineraliseret vand.
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3. Sæt vandtanken tilbage i enheden, og sørg for, at den er ordentligt fastgjort.

1. Tilslut apparatet.

2. Vælg det passende dampstrømningsniveau takket være kontakten, indikatorlampen lyser. Efter 45
sekunder skal dampen begynde at strømme fra dysen.

3. Når betjeningen er afsluttet, skal du slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.

TRYKKNING MED DAMP 

1. For at dampe dit tøj skal du placere det på en ren tøjbøjle og placere bøjlen på dens plads

2. Skub langsomt dampdysen lodret fra bunden til toppen (fig11) af tøjet.

3. Fjern dysen fra bunden til toppen af tøjet, og glat stoffet med din hånd.

4. Gentag trin 2 og 3, indtil stoffet er krøllet frit.

5. Gardiner kan dampes, mens de stadig hænger (fig. 12)

6. For at fjerne besværlige folder kan børsten også bruges.

Vær forsigtig, når du håndterer beklædningsgenstande på bøjlen, når du trækker på tøjet med for meget 
kraft, kan du hive enheden ned.  
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RENGØRING OG OPBEVARING 
1 gang i ugen: 

1. Sluk for afbryderen og tag stikket ud af enheden.
2. Lad damperen afkøle i mindst 30 minutter.
3. Forkort den teleskopiske understøtning.
4. Pak slangen rundt om teleskopstøtte en gang, og anbring damp
dysen på dampholderen
5. Fjern og tøm vandtanken, hæv den, og anbring den på enheden.
6. Tøm damperen ved at fjerne afløbsprop og tømme indholdet.
Skyl enheden ved at fylde vandbeholderen med frisk vand og
dræner helt. Udskift drænstikket.

Note: 
Vi råder dig til at fjerne mineralopbygning efter brug 7-15 dage. 

• Sluk for enheden og tag stikket ud af stikkontakten
• Fjern slangen og teleskopstøtten fra enheden
• Tøm vandbeholderen og tom vand fra vandbeholderen
• Bland 50% eddike 50% vand
• Hæld opløsningen i slangestikket, indtil vandbeholderen er halvt fyldt
Vent 40 minutter
• Tøm opløsningen ud af vandbeholderen ved at fjerne drænproppen, hæld rent vand i slangestikket
og vandbeholderen og afløb. Gentag dette trin, indtil der ikke er eddike lugt.
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FEJLFINDING 

Problemer Årsager Løsninger 
Enheden kan ikke dampe – 
indikatorlampen lyser ikke. 

Produktet er ikke tilsluttet strøm Sæt stikket i stikkontakten 

Sikringen er gået Tjek dine elinstallationer 
Enheden kan ikke dampe – 
indikatorlampen lyser 

Mineral opbygning I enheden Følg fjernelse af 
mineralopbygningsindikation 
ovenfor 

Vand tanken er tom Fyld vandtanken 
Overdreven gurgling af slange og 
dampdyse 

Kondens i slangen Noget gurgling er en naturlig 
effekt af dampprocessen. For 
overdreven gurgling, skal du 
forlænge slangen lodret for at 
lade vandet rende tilbage i 
vandbeholderen 

Damp er intermitterende Mineralopbygning i enheden Det er normalt, at enheden 
regelmæssigt holder op med at 
dampe i nogle få sekunder. Hvis 
dampen forbliver i længere 
periode, skal du følge proceduren 
til fjernelse af mineraler 
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Correct disposal of the unit 
(Electrical and Electronic Equipment) 

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries) 

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical 
appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order 
to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the envhand 
held steamerment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate 
collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their 
product. 

Fun Nordic ApS I www.funnordic.dk




