
 
 

Brugermanual 
Model nr.:EM-301  
DAMPRENSER 

 



 Kommenterede [1]: sikkerhedshætte  
dampudløserknap  
dampudgang 
indikator lys  
strålemundstykke  
bred damperværktøj  
tragt  
målebæger  
rund børste  
vinklet mundstykke  
fleksibel forlængelsesslange 
klude  
vinduer og glastilbehør 



Sikkerhedsinstruktioner 
 

For din egen sikkerhed, når du bruger et elektrisk apparat, skal du følge de grundlæggende 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder: 

1. Brug eller opbevar ikke damprenseren udendørs. 

2. Enhver person, der bruger dette produkt, bør være fuldt ud klar over de involverede farer. En ansvarlig 

voksen bør altid sikre, at produktet bruges under opsyn, eller at der er givet tilstrækkelig instruktion til 

voksne med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner eller nogen med manglende erfaring med 

at bruge et lignende produkt. Dette produkt er ikke et legetøj. 

3. Brug og opbevar det utilgængeligt for børn. 

4. Efterlad aldrig damprenseren uden opsyn, mens den er tilsluttet netforsyningen. 

5. Damprenseren må ikke bruges, hvis den er blevet tabt, eller hvis der er tegn på beskadigelse. 

6. Dyp aldrig damprenseren ned i væsker. 

7. Træk altid stikket ud af stikkontakten og lad damprenseren køle helt af, før du fjerner eller udskifter 

noget af tilbehøret. 

8. Brug kun som beskrevet i denne manual. Brug kun producentens anbefalede tilbehør. 

9. Træk eller bær ikke damprenseren i ledningen. 

10. For at undgå risikoen for beskadigelse af glas må apparatet aldrig bruges på frosne vinduer. 

11. Må ikke bruges til at rengøre elektriske apparater såsom mikrobølgeovne eller fjernsyn. 

12. Ret ikke dampen mod mennesker, dyr eller planter. 

13. Denne damprenser er kun beregnet til husholdningsbrug og ikke til industriel eller kommerciel brug. 

14. Returner til forhandleren, hvis der konstateres fejl inden brug. 

15. Advarsel! Apparatet opvarmes under drift, derfor rør ikke ved den varme overflade; brug kun grebene eller 

knapperne. Lad altid apparatet køle af, før tilbehør fjernes eller fastgøres fra det.



16. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller 

en tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare. 

17. Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn. 

18. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet under opsyn eller 

instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

19. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 

20. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Træk stikket ud af stikkontakten før hver 

rengøring/vedligeholdelse og før du fylder/tømmer vandtanken. 

21. Apparatet skal opbevares uden for børns rækkevidde og må ikke bruges af børn. 

22. Af hensyn til sikkerheden må apparatet kun monteres som beskrevet i brugsanvisningen og tilsluttes og 

betjenes i overensstemmelse med modelpladen. Brug kun tilbehør, som er anbefalet af producenten. 

23. Advarsel: Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug. 

24. Væske eller damp ikke rettet mod udstyr, der indeholder.



 

Før første brug 
1.  Fjern alle damprenserens dele og tilbehør fra emballagen. 

Fare for skoldning 

ADVARSEL: Denne damprenser bliver ekstremt varm under drift. 

Vær forsigtig for at undgå risikoen for skoldning. Forsøg ikke at installere eller 
fjerne noget tilbehør, før damprenseren er helt afkølet. 
Montering af dele 

Del Anbefalet brug Vedhæftes til 
 

Børsteværktøj 
 
Kogeplader og ovne, vandhaner, 
bilhjul. 

 
Jetmundstykke og hoveddel 

 
Buet dyseværktøj 

Svært tilgængelige områder, 
præcision, vaske, vandhaner, 
ovne. 

Jetmundstykke og hoveddel 

 
 

Strålemundstykke 

Til præcis rengøring eller 
tilslutning 

ovenstående vedhæftede 
filer til hoveddelen. 

 
Forlænger slange og 
hoveddel 

 
 

Bredt damp værktøj 

 
Til tøjrens, polstring og bløde 
møbler. 

Glasrenserværktøj, 
forlænger 
Slange, hoveddel, 

 Bred damp klud 
 

Glasrens værktøj 
Glasflader, vinduer, døre og 
spejle. 

 
Bredt damp værktøj 

 
Bred damp klud 

 
Fanger snavs. 

 
Bredt damp værktøj 



 
Forlænger slange 

For at udvide rækkevidden af 
brug på alle 
rengøringsværktøjer. 

Bredt damp værktøj, 
glasrenserværktøj, jetdyse 



Påfyldning med vand 

1. Sørg altid for, at damprenseren er koblet fra strømforsyningen før påfyldning. 

2. Fjern sikkerhedshætten ved at dreje den mod uret. 

3. Placer den medfølgende tragt i damprenserens åbning. 

4. Fyld det medfølgende målebæger til 175 ml-mærket og hæld det i tragten. Tankens maksimale kapacitet er 
250 ml, overfyld ikke. 

5. Sæt sikkerhedshætten sikkert på damprenseren. 

6. Brug aldrig kemisk afkalket vand, rengøringsmidler eller eddike, da de kan forårsage skade. Hvis du bor i et 
område med hårdt vand, er det tilrådeligt at bruge destilleret vand. 

7. Hvis damprenseren skal genopfyldes, mens den er i brug, skal du tage stikket ud af stikkontakten og løsne 
sikkerhedshætten, så eventuel resterende damp langsomt kan slippe ud. Når den er helt afkølet, kan 
damprenseren genopfyldes. 

Sikkerhedsafbryder 

1. Sikkerhedsafbryderen skal forhindre skoldning og potentielle ulykker. 

2. For at aktivere dampen skal sikkerhedsafbryderen skubbes frem, før dampknappen trykkes ned. 

3. For at forhindre dampudslip, før det er nødvendigt, skal du sikre dig, at sikkerhedsafbryderen er 

aktiveret, før du tilslutter og tænder for damprenseren ved strømforsyningen. 

4. Slip dampkontakten, når dampfunktionen ikke længere er nødvendig - sikkerhedsafbryderen aktiveres så 
automatisk. 

Brug af damprenseren  
Denne multifunktionelle håndholdte damprenser kommer med en bred vifte af tilbehør, der giver dig mulighed 
for at rengøre en række forskellige overflader hurtigt og effektivt, mens bakterier elimineres. Ideel til brug på 
vaske, arbejdsflader, fliser, vinduer, spejle og til pletrengøring på gulve og polstring for at fjerne genstridige 
pletter skimmel og snavs. 
� Sæt damprenseren i stikkontakten og tænd den. Strømindikatoren vil lyse. 
� Det vil tage cirka 4 minutter for damprenseren at varme op. Strømindikatoren slukker automatisk, når 

damprenseren er opvarmet - den er nu klar til brug. 

� Skub sikkerhedsafbryderen fremad, og tryk derefter på og hold dampknappen nede. Kontinuerlig 
damptid: 8-10 minutter.



Montering af vedhæftede filer 

Følgende værktøjer er designet til at tilsluttes direkte til hoveddelen. For at montere tilbehør skal du blot justere 
(I) på værktøjet med (I) på hoveddelen, skub det fast og drej det med uret for at fastgøre det på plads. 

For at fjerne skal du dreje tilbehøret mod uret og forsigtigt trække det væk fra hoveddelen. 
Forsigtig: Sørg for, at tilbehøret er monteret før brug. Forsøg ikke at montere eller fjerne noget tilbehør, mens 
det er i drift, eller før damprenseren er helt afkølet. 

 
Bredt dampe værktøj 

2. Brugt sammen med den brede steamer klud kan dette værktøj bruges til at spotrengøre gulve, tæpper, 
sofaer og bløde møbler. 

3. Dette værktøj kan også bruges til at opfriske tøj og fjerne folder. 

4. Tjek tøjets plejemærke for at sikre, at det kan modstå dampen. 

5. Brug aldrig damprenseren til at behandle tøj, der stadig bæres på kroppen. 

6. For at montere den brede steamer-klud skal du strække den over det brede steamer-værktøj, så de 
elastiske kanter holder den sikkert på plads. 

Værktøj til glasrens 

8. Dette værktøj bruges til at rense vinduer og flade glasprodukter såsom spejle. 

9. Sæt det brede steamer-værktøj ind på glasrenserværktøjet, indtil det klikker på plads.



Forlænger slange 

5. Dette tilbehør kan bruges sammen med andre værktøjer for at udvide rækkevidden for lettere rengøring. 

6. For at montere det valgte tilbehør til forlængerslangen skal du blot justere hullerne og trykke fast, 
indtil begge sektioner er låst på plads. 

Strålemundstykke 

Dette værktøj bruges til at rense dybere sprækker såsom fliser og fugelinjer. Følgende værktøjer kan 
fastgøres til strålemundstykket. 

• Børsteværktøj 

• Buet dyseværktøj 

Buet mundstykke/børsteværktøj 

1. Brugt med jetmundstykket kan disse tilbehør give lettere adgang til svært tilgængelige steder såsom 
området omkring vandhaner og ovninteriør. 

2. Skub det buede dyseværktøj eller børsteværktøjet sikkert på plads på enden af strålemundstykket. 
Rengøring af stof 

1. Inden du fortsætter, skal du kontrollere tøjets plejemærke for at sikre, at det kan modstå dampen. 

2. Monter det brede steamer-værktøj og mikrofiberkluden som beskrevet tidligere. 

3. Forbered tøjet til at blive dampet, skub sikkerhedskontakten fremad, og tryk og hold dampknappen 

nede. Kør damprenseren over tøjet, indtil den ønskede effekt opnås. 

Rengøring af glasoverflader 

1. Monter glasrengøringsværktøjet som beskrevet tidligere. 

2. Skub sikkerhedsafbryderen fremad, og tryk derefter på og hold dampknappen nede. 

3. Flyt damprenseren hen over det område, der skal rengøres. 

4. Det er tilrådeligt at bruge dampknappen moderat ved vinduespudsning.



Rngøring af gulve 

1. Monter forlængerslangen som beskrevet tidligere, og montér derefter det nødvendige tilbehør. 

2. Skub sikkerhedsafbryderen fremad, og tryk derefter på og hold dampknappen nede. 

3. Flyt damprenseren hen over det område, der skal rengøres. 

4. Når du bruger børsteværktøjet til rengøring af forseglede gulve, skal du kun trykke let. 
 

Råd 
1. Nogle overflader, genstande og stoffer er muligvis ikke egnede til påføring af damp. Brug aldrig 

damprenseren på varmefølsomme/sarte overflader såsom voksede gulve, uforseglede hårde gulve, 
læder, ruskind og fløjl. 

2. Det anbefales at udføre en prøverensningstest på områder og overflader, før damprenseren tages i 
brug. Hvis overfladens farve eller udseende er påvirket, skal du ikke fortsætte. 

3. Før brug på stoffer, er det tilrådeligt at tjekke tøjets plejemærke for at sikre, at materialet kan modstå 
varmen fra dampen. 

Efter brug 

1. Sluk for damprenseren, før den afbrydes fra lysnettet. 

2. Lad damprenseren køle helt af, før du forsigtigt fjerner noget af tilbehøret. 

3. Selvom damprenseren er blevet afbrudt, producerer trykket stadig damp. Skub sikkerhedsafbryderen fremad, 
tryk og hold derefter dampknappen nede, og lad den køre, indtil al dampen er brugt. Dette vil reducere trykket 
inde i damprenseren. 

4. Løsn langsomt og forsigtigt sikkerhedshætten ved at skubbe den ned og dreje mod uret.  

5. Når sikkerhedshætten er blevet løsnet, vil eventuel resterende damp langsomt blive frigivet fra damp renere. 
Lad det køle af i cirka 5 minutter, og fjern derefter sikkerhedshætten. 

6. Alt vand, der måtte være tilbage i vandbeholderen (enten tilovers eller som et produkt af kondens), skal 
tømmes ved slutningen af hver brug før opbevaring. 

7. Tør alle overflader af damprenseren af med en blød klud. 

8. Rengør tilbehøret i varmt sæbevand og lad det tørre. 

9. Opbevar damprenseren på et køligt og tørt sted. Efterlad den ikke udsat for sollys eller regn. 
 

Rengøring af mikrofiberkluden 

1. Mikrofiberkluden kan maskinvaskes på varme omgivelser; brug altid et mildt rengøringsmiddel. For de bedste 
resultater skal du lægge fladt til tørre. 



2. Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel, når du rengør mikrofiberkluden. 
Fejlfinding 

Reduceret damp, eller ingen damp 

Mulige løsninger; 

• Fyld vandbeholderen 

• Rengør dampdysen 

• Sørg for, at damprenseren er tilsluttet 
 

Enheden vil ikke tænde 

Mulige løsninger; 

• Udskift sikringen 

• Sæt ledningen i et fungerende kredsløb 
 

Dampknappen virker ikke 

Mulige løsninger; 

• Sørg for, at sikkerhedsafrbyderen er ulåst 
Sikkerhedshætten åbner ikke 

Mulige løsninger;



• Løsn hætten for at frigive den resterende damp (overtryk). Lad det køle helt af og fjern hætten 
helt sikkert. 

 
Bortskaffelse 

Produkter, der indeholder dette symbol, skal bortskaffes adskilt fra andet 
husholdningsaffald. Produktet skal sendes til separate genvindings- eller 
genbrugsanlæg for korrekt bortskaffelse. 

 
Advarsel 

Dette produkt er ikke et legetøj, hold væk fra børn. 


