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VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

LÄS ALLA PRODUKTINSTRUKTIONER NOGGRANT. GARANTIER GÄLLER 
EJ VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTEN. ANVÄND ENDAST DIN 
H2O XCL™ HANDÅNGARE ENLIGT ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL 
OCH MED TILLVERKARENS REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. ANVÄND-
NING AV TILLBEHÖR SOM INTE TILLHANDAHÅLLS ELLER SÄLJS AV 
TILLVERKAREN ELLER AV AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN 
ORSAKA BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER SKADA. SOM MED ALLA ELEK-
TRISKA APPARATER BÖR ALLTID GRUNDLÄGGANDE FÖRSIKTIGHETSÅT-
GÄRDER IAKTTAGAS VID ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, INKLUSIVE 
FÖLJANDE: 

1. Kontrollera att huvudspänningen som anges på märkskylten på denna  
 apparat överensstämmer med spänningen i ditt eluttag.
2. Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än  
 det andra).
 För att minska risken för elektriska stötar är denna kontakt endast avsedd  
 att passa i ett polariserat uttag på ett sätt. Om kontakten inte passar i  
 uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en  
 behörig elektriker. Modifiera inte kontakten på något sätt (endast för   
 USA-versionen).
3. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte utomhus.  
 Kommersiell användning av H2O XCL™ upphäver tillverkarens garanti.
4. Lämna inte H2O XCL™ utan uppsikt när den är ansluten.
5. Det är viktigt att ha noggrann uppmärksamhet när den används nära barn,  
 husdjur eller växter. Rikta aldrig ånga mot människor, djur eller växter efter- 
 som het ånga kan orsaka skållning. 
6. H2O XCL™ får inte användas som en leksak. Barn bör övervakas för att  
 säkerställa att de inte leker med denna apparat. 
7. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med fysiska,   
 sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar såvida de inte instrueras  
 och övervakas under användning av en kompetent och erfaren vuxen som  
 ansvarar för deras säkerhet.
8. Hantera inte kontakten eller H2O XCL™ med våta händer eller utan skor  
 på. Sänk inte ner H2O XCL™ i vatten eller andra vätskor. Vätskan eller   
ångan bör inte riktas mot utrustning som innehåller elektriska komponenter  
 som t ex ugnens insida.
9. Använd inte denna apparat med en skadad sladd eller kontakt. Om den  
 inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats, lämnats  
 utomhus eller blivit nedsänkt i vatten - lämna tillbaka den till återför- 
 säljaren. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller  
 en kvalificerad reparationsverkstad för att undvika fara.
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10. Tvinga aldrig in kontakten i ett uttag eller dra eller bär enheten i sladden.
 Använd inte sladden som handtag, kläm inte sladden genom att stänga  
 en dörr eller dra sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll sladden borta  
 från uppvärmda ytor.
11. Använd inte förlängningssladdar eller uttag med otillräcklig strömförande  
 kapacitet. För att undvika överbelastning av kretsen, använd inte en annan  
 apparat i samma uttag (krets) som H2O XCL™.
12. Ta bort kontakten från uttaget för att koppla ur H2O XCL™. 
13. Koppla ur enheten efter varje användning eller före service. För att säkert  
 koppla ur enheten ta tag i kontakten och dra försiktigt. Koppla inte ur  
 enheten genom att dra i sladden.
14. För inte in några föremål i ångöppningarna i enheten och använd den inte  
 om ångöppningen är blockerad.
15. Förvara din H2O XCL™ inomhus på en sval och torr plats. Lämna aldrig  
 H2O XCL™ utomhus.
16. Använd produkten på ett väl upplyst område och var extra försiktig när du  
 använder den i trappor. 
17. Använd inte enheten utan vatten i vattentanken.
18. Om du upptäcker ett vattenläckage på din H2O XCL™, kontakta en   
 kvalificerad tekniker.
19. Häll aldrig varmt vatten, rengöringsmedel eller vätskor som är alkohol- 
  baserade i vattentanken. Detta kommer att göra driften osäker och skada  
 enheten.
20. Säkerställ alltid att ångöppningen är fri från alla hinder. Undvik att  
 placera ångöppningen på mjuka ytor för att undvika att ångflödet 
 blockeras. Håll ångöppningen fri från ludd, hår och andra potentiella  
 hinder för att säkerställa korrekt ångflöde.
21. Använd inte H2O XCL™ i utrymmen som är utsatta för brandfarlig, 
 explosiv eller giftig ånga, såsom thinner eller oljebaserad färg. 
22. Använd inte på läder, vaxpolerade möbler eller golv, oförseglade trä- eller  
 parkettgolv, syntetiska tyger, sammet eller andra ömtåliga ångkänsliga  
 material.
23. Använd inte denna apparat för uppvärmningsändamål eller placera den  
 på eller nära heta ytor som en het gas- eller elektrisk brännare eller i en  
 uppvärmd ugn.
24. Använd inte denna apparat för annat sätt än den är avsedd för. 
25. Spraya inte ånga på någon enhet som innehåller elektriska komponenter. 
26. Denna apparat och ångmunstycket kan bli varma under användning. Innan
 du plockar isär den eller byter ut trasan, koppla ur strömförsörjningen och  
 vänta tills apparaten har svalnat. 
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27. Häll inte i rengöringsmedel, parfym eller alkohol i vattentanken. Apparaten  
 kan skadas.
28. Koppla bort strömförsörjningen innan du rengör apparaten. Använd en  
 torr eller lätt fuktad bomullstuss. I händelse av skador på apparaten, använd  
 inte alkohol, bensen eller spädningsmedel för att rengöra ytan. 
29. Placera denna apparat i torra rum inomhus. Ta bort rengöringsduken innan  
 förvaring.
30. Denna apparat är inte avsedd för någon annan användning utöver de som  
 nämns här. Personer som saknar fysisk och mental kapacitet eller erfaren- 
 het bör undvika att använda produkten. De som nämns här bör inte heller  
 utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
31. Använd inte på oförseglade golv eller oglaserat tegel.
32. Använd inte på polerade golv eftersom ångans höga temperatur kan ta  
 bort golvets finish.
33. Testa på ett mindre område först vid rengöring av trägolv eller kontakta  
 eventuell trägolvstillverkare för information för att undvika onödiga skador.
34. Vistas inte på samma område under en längre tid vid rengöring av trägolv,  
 eftersom det kan orsaka deformation och skada golvytan.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

HET YTA VARNING: Fara för skållning 
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PRODUKTDELAR - HUVUDENHET 

1. Omkopplingsknapp
2. Start/paus-knapp för ånga
3. Vattentankslock
4. Vattentank
5. Sladd för strömförsörjning

6. Strömbrytare
7. Lampindikator
8. Låsknapp
9. Ångutgång  

Namn H2O XCL™

Modellnummer KB-009D

Märkspänning 120V 60 Hz or 220~240V 50/60 Hz

Märkeffekt 1350W

Vattentankens kapacitet 250ml

TEKNISK DATA
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PRODUKTDELAR – EXTRATILLBEHÖR 

1. Kort munstycke
2. Rund borste
3. Munstycke för fönster och textil
4. Fönsterrengöringsmunstycke med skrapa 
5. Textilduk 
6. Korallduk för fönsterrengöring

7. Mopp
8. Moppförlängningsrör 
9. Moppduk i mikrofiber
10. Förvaringspåse
11. Måttbägare 

1 2

7 8

9 10 11

6

3 4

5
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BRUKSANVISNING

1. Se till att enheten är urkopplad innan du fyller på vatten;
2. Skruva av locket till vattentanken och häll 250 ml vatten i vattentanken med  
 måttbägaren; (Figur 1)
3. Koppla in enheten och starta den genom att trycka på strömbrytaren. Den  
 röda indikatorlampan börjar då att blinka. När den lyser konstant är enheten  
 redo att använda; (Figur 2)
4. Tryck på ångknappen för att starta eller stoppa ångan. Det gröna ljuset i  
 ångknappen indikerar när enheten startar eller stannar (Figur 3)
5. Det finns totalt 5 ångnivåer. Genom att vrida omkopplingsknappen väljer du  
 de olika nivåerna som finns att välja mellan. (Figur 4)

(Fig1)           (Fig2)

(Fig3)                 (Fig4)
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ANVÄNDNING AV EXTRATILLBEHÖR 
Montering av mopptillbehör

1. Montera de 3 förlängningsrören genom att passa in ångutloppet i  
 öppningen på nästa förlängningsrör och det sista förlängningsröret i  
 mopphuvudet som visas i Figur A.
 Tips: Du kan justera höjden på enheten genom att använda 2 förlängnings 
 rör istället för 3.
2. Fäst förlängningsröret till ångutloppet på huvudenheten som visas på Figur B. 
3. Fäst moppduken på mopphuvudet genom att fästa den på undersidan  
 som visas i Figur C.
4. Ta bort moppduken från mopphuvudet när du är klar och tvätta efter behov.

Fig. C

Fig. A

Fig. B

Innan du använder moppen, se till att moppduken är fäst på mopphuvudet för 
att förhindra skador. Observera: Denna produkt avger ånga och skapar fukt.
Vattenmärken, missfärgning eller skador på golvytan kan uppstå om enheten 
lämnas i drift för länge på ett ställe. Lämna aldrig den handhållna ångmaskinen 
H2O XCL™ utan uppsikt när den är ansluten.

FÖR BÄSTA RESULTAT 
1. Sopa eller dammsuga golvet innan du använder den handhållna ångmaskinen  
 H2O XCL™. 
2. För att undvika vattensamlingar måste mikrofiberduken vara ren och torr  
 innan användning. För att byta ut rengöringsduken: Låt rengöringsduken  
 svalna, ta bort trasan från enheten och byt ut den mot en ny mikrofiberduk  
 (extratillbehör) och fortsätt användningen.

! VARNING
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3. För att sanera ett område på golvet, håll den handhållna ångmaskinen  
 H2O XCLTM över ångområdet i cirka 10 sekunder - men inte längre än 15  
 sekunder. Utför inte detta på värme- och ångkänsliga golv.  
 • Ånga aldrig på en plats för länge. Detta kan orsaka skador på golvytan. 
 •  Sätt inte händer eller fötter under ångmoppen. Enheten blir mycket varm.
 • Under användningen kan ett pulserande ljud höras som indikerar att   
 moppen producerar ånga. Detta är ett normalt ljud.
 • Det kan förekomma mindre "spottning" av vatten som blandas med ångan  
 som också är normalt.
 • Ångans kraft och värme kan påverka vissa material negativt. Kontrollera  
 alltid om ångmoppen är lämplig att använda på en yta genom att utföra ett  
 preliminärt test på ett dolt område.

KORALLDUK FÖR FÖNSTERRENGÖRING
Används för att rengöra fönster, speglar och glas.
För att använda korallduken måste den fästas över fönsterrengöringsmunsty-
cke med skrapa (4) som först ska monteras på munstycket för fönster och 
textil(3).  
 
Se till så att duken sitter över  
rengöringsmunstyckets ram för  
att undvika att den glider ur  
under användning. 
Använd inte ånga på frusna  
fönster. Var försiktig när du  
använder ångmaskinen på glas,  
eftersom glaset kan gå sönder.

TEXTILDUK
För att ånga ett plagg, häng upp det på en galge och ånga direkt på plagget.
Låt munstycket långsamt glida vertikalt över plagget för att släta ut tyget samt 
avlägsna rynkor och lukt.
För att använda textilduken måste den  
fästas över munstycket för fönster och  
textil (3).
Vissa tyger som läder, mocka och  
sammet kan vara olämpliga för ångning.  
Se tillverkarens etikett för skötsel. 
Gardiner och draperier kan ångas  
medan de hänger.
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FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR EXTRATILLBEHÖR

EFTER ANVÄNDNING
1. Ta bort alla tillbehör när du är klar med rengöringen. Koppla bort strömmen  
 och häll ut det återstående vattnet från vattentanken. Låt ångmaskinen  
 svalna i 3 till 5 minuter.
2. Ta bort moppduken (VARNING: Tillbehören kan fortfarande vara varma) och  
 tvätta för hand eller i tvättmaskin.
3. Förvara ångmaskinen på en torr plats utan direkt solljus..
 TIPS: För att säkerställa bästa prestanda rekommenderas det att man byter  
 ut moppduken var 2-3:e månad.
        För att undvika skador på moppduken, vrid inte för kraftigt.
    
    För att undvika förkalkning av värmeelementet ska du  
    koppla bort  strömförsörjningen när ångan har upphört  
    (när den gröna indikatorn lyser). 

 

 

  
 
 

 

 

PRODUKTDEL & ANVÄNDNING                    MONTERING                          TIPS/FÖRSIKTIGHET

KORT MUNSTYCKE 
Används för vanlig 
ångrengöring   Fäst till 
huvudenhetens ångutlopp, 
vrid för att låsa. Se till 
så att munstycket sitter 
ordentligt på plats. 

RUNDBORSTE
Används för att rengöra 
släta hårda ytor såsom 
toaletter, handfat och 
köksbänkskivor.  
Fäst den runda borsten 
genom att vrida på den på 
änden av jetmunstycket. 

FÖRVARINGSPÅSE

MÅTTBÄGARE 

Se till så att munstycket 
sitter ordentligt på plats. 

Montera på huvudenhetens 
ångutlopp, vrid för att låsa. 

Montera den runda borsten 
genom att vrida den på änden 
av jetmunstycket. 

! VARNING

! VARNING
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELUTTAGET VID RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.

SÄNK INTE NER DEN HANDHÅLLNA ÅNGMASKINEN H2O XCL™ I VATTEN.

Rengöringsrutin för att avlägsna kalkavlagringar
Om din H2O XCL™ börjar producera ånga långsammare än vanligt eller slutar 
producera ånga behöver den kanske avkalkas. Det är nödvändigt att avlägs-
na kalkavlagringar regelbundet, var 25:e gång du använder en full tank med 
vatten eller en gång i månaden, särskilt i områden med hårt vatten. För att ta 
bort kalkavlagringar från din H2O XCL™ följer du dessa instruktioner:

Användning av rengöringslösning
1. Blanda ihop en lösning av 1/3 vit vinäger och 2/3 vatten och tillsätt den i  
 vattentanken. 
2. Se till att den ånga som frigörs inte är riktad mot några närliggande föremål.  
 Starta maskinen och låt enheten producera ånga tills vinäger/vattenlösningen  
 tar slut.
3. Upprepa ovanstående procedur tills ett normalt ångflöde har uppnåtts.
4. Fyll vattentanken med friskt vatten och skölj den.
5. Fyll vattentanken med friskt vatten igen och släpp ut ånga genom 
 systemet tills vattentanken är tom.
6. Utför en provrengöring på ett lämpligt isolerat område efter varje avkalkning för  
 att säkerställa att det inte finns några avlagringar kvar i systemet.

Rengöring av kalkavlagringar som har satt sig inuti vattentanken:
Tillsätt 1-2 matskedar vit vinäger till en full vattentank, stäng vattentankens 
lock och skaka innehållet. SÄTT INTE IGÅNG APPARATEN. Låt enheten stå i 
några timmar.
Töm vattentanken och skölj med rent vatten tills den sköljts klar.

Rengöring av blockerade ångtillbehör:
På grund av vattnets höga mineralinnehåll i vissa områden kan det uppstå en 
viss kalkavlagring inuti munstyckets spets. För att rengöra detta rekommenderas 
att du använder ett mjukgörande/smörjande medel i sprayform. Spraya en liten 
sprutning av smörjmedlet två gånger inuti munstyckets spets. Efteråt fyller du 
ångmaskinen med vatten och kör en kontinuerlig ångstråle genom det berörda 
tillbehöret i flera minuter för att avlägsna avlagringen. 

VI REKOMMENDERAR ATT DENNA RENGÖRINGSRUTIN GÖRS PÅ ETT 

SKYDDAT STÄLLE MED GOD VENTILATION. 

!  VARNING
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FELSÖKNINGSGUIDE

! VIGTIGT

TIPS

• Avlägsna kalkavlagringar minst en gång i månaden, särskilt i   
 områden med hårt vatten. 
• Följ instruktionerna i denna bruksanvisning
• Använd filtrerat eller destillerat vatten för bättre prestanda. 

PROBLEM       MÖJLIG ORSAK

LÖSNING

Enheten startar inte 

Minskad ånga eller ingen ånga

Ånga kommer ut från anslutningar 

Enheten är inte kopplad till ett uttag eller påslagen

Vattentanken är tom

Blockerat ångmunstycke  

Kalkavlagringar

Tillbehör är felaktigt anslutet 

Skräp eller hinder vid anslutningspunkter

Se till så att enheten är påslagen genom knappen ON/OFF (röd lampa lyser)

Fyll på vattentanken

Rengör munstycket

Följ rengöringsrutinen för avkalkning 

Avlägsna enheten från uttaget, låt den svalna, ta bort tillbehören och sätt dit dem 
igen korrekt

Ta bort tillbehören och kontrollera och rengör anslutningspunkterna
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VIKTIGE SIKKERHETSRÅD

Vær vennlig å lese alle produktinstruksjoner nøye. Dersom instruksjonene  
ikke følges, bortfaller garantien. Din H2O XLC™ skal kun brukes som forklart 
i denne bruksanvisningen, og bare sammen med produsentens anbefalte  
tibehør. Bruk av tilbehør som ikke er levert eller solgt av produsenten eller  
annet autorisert salgssted, kan føre til brann, elektrisk støt, eller skade.  
Som med alle andre elektriske apparater, må man alltid ta sikkerhetsmessige 
forholdsregler. Disse er som følger:

1. Sjekk at volten angitt på produktbeskrivelsen på apparatet korresponderer  
 med volten fra ditt elektriske uttak.
2. Dette apparatet har en polarisert plugg (ett blad er bredere enn det andre).  
 Den vil passe uttaket bare en vei og dette er for å redusere risikoen for å få  
 elektrisk støt. Dersom pluggen ikke passer ordentlig til uttaket må pluggen  
 vendes. Hvis den fremdeles ikke passer bør du kontakte en sertifisert elek- 
 triker. Pluggen må ikke modifiseres på egen hånd (Bare for US versjonen).
3. Dette apparatet er bare ment for husholdningsbruk. Må ikke brukes   
 utendørs. Ved kommersielt bruk av H2O XLC™ bortfaller garantien.
4. La aldri H2O XLC™ være uten oppsyn når den er koblet til strøm.
5. Vær spesielt oppmerksom ved bruk rundt barn, kjæledyr eller planter.  
 Pek aldri damp mot mennesker, dyr eller planter, da dampen kan føre til  
 brannskader.
6. La aldri H2O XLC™ blir brukt som et leketøy. Barn må alltid holdes under  
 oppsyn og må ikke leke med dette apparatet.
7. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med fysiske, sensoriske  
 eller mentale funksjonshemninger, med mindre de er instruert og veiledet  
 av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
8. Berør ikke kontakten eller H2O XLC™ med våte hender eller bruk den uten  
 fottøy. H2O XLC™ må aldri senkes i vann eller andre væsker. Dampen må  
 aldri rettes mot elektriske apparater eller ovner.
9. Bruk ikke dette apparatet dersom ledning eller kontakt er skadet. Hvis  
 det ikke virker som det skal, har falt i bakken, har blitt skadet på annen  
 måte, har blitt stående ute, eller har blitt senket i vann – vennligst returner  
 til leverandøren. Dersom ledningen er skadet, må den
erstattes av produsenten eller annet kvalifisert verksted for å unngå fare.
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10. Bruk aldri kraft for å stikke kontakten i uttaket. Bruk aldri ledningen som  
 håndtak eller til å bære produktet. Lukk ikke døren over ledningen eller  
 trekk ledningen rundt/over skarpe kanter. Hold ledningen borte fra varme  
 overflater.
11. Bruk ikke skjøteledninger eller uttak som ikke har tilstrekkelig kapasitet  
 for å unngå overbelastning på strømkretsen. Bruk heller ikke andre  
 apparater samtidig i samme uttak som H2O XLC™.
12. Trekk ut kontakten for å koble fra H2O XLC™.
13. Koble fra strømmen etter hver gangs bruk, eller før vedlikehold. Ta tak i  
 kontakten og trekk den forsiktig ut for å gjøre det på en sikker måte. Trekk  
 aldri i selve ledningen.
14. Stikk aldri noen objekter inn i dampåpningen, eller bruk apparatet hvis  
 dampåpningene er blokkert.
15. Oppbevar din H2O XLC™ innendørs på et kjølig og tørt sted. La aldri H2O  
 XLC™ stå utendørs.
16. Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst og vær ekstra forsiktig ved  
 bruk i trapper.
17. Bruk aldri enheten uten vann i vanntanken.
18. Avbryt bruk av H2O XLC™ dersom du oppdager vannlekkasje, og  
 kontakt da en kvalifisert reparatør.
19. Bruk aldri varmt vann, alkoholbaserte væsker eller vaskemidler i vanntanken.  
 Dette vil føre til utrygg bruk og kan ødelegge produktet.
20. Pass alltid på at dampåpningen ikke er tildekket. Unngå å plassere   
 dampåpningen på myke overflater for å unngå tildekking av dampstrålen.  
 Hold dampåpningen fri for rusk, hår og annet som kan dekke den til.
21. Bruk ikke H2O XLC™ på steder det er eksplosiver, brennbart materiale  
 eller giftig materialer som malingsfortynner eller oljebasert maling.
22. Må ikke brukes på lær, voksede møbler eller gulv, ubehandlede tregulv  
 eller parkett, syntetiske stoffer, fløyel eller andre materialer som er sensitive  
 for damp.
23. Bruk ikke dette produktet for å varme opp steder, og plasser det ikke  
 nær varme overflater som elektriske- eller gassbrennere, eller varme ovner.
24. Dette produktet må ikke brukes på andre måter enn beskrevet i denne  
 bruksanvisningen.
25. Rett ikke damp mot produkter som inneholder elektriske komponenter.
26. Produktet og dets munnstykke kan bli varmt under bruk. Pass på at  
 apparatet er koblet fra strøm og har fått tid til å kjøle seg ned før demontering.



18

27. Putt ikke parfyme, alkohol eller andre rengjøringsmidler i vanntanken,  
 da dette kan skade den.
28. Vennligst koble fra strømmen før du rengjør apparatet. Bruk en tørr eller lett  
 fuktet bomullsklut.
 Dersom du oppdager skade på apparatet må du ikke bruke benzen eller  
 fortynningsmiddel ved rengjøring av overflaten.
29. Oppbevar apparatet innendørs på tørt sted. Fjern kluten før oppbevaring.
30. Dette apparatet er ikke ment for bruk utover det som er nevnt her.  
 Mennesker med manglende kapasitet eller erfaring skal unngå å bruke  
 dette produkter. Mennesker som er nevnt her skal ikke håndtere produktet  
 eller utføre vedlikehold uten overoppsyn.
31. Må ikke brukes på gulv som ikke er forseglede eller på fliser som ikke er  
 glasserte.
32. Må ikke brukes på polerte gulv, da dampen kan fjerne overflatebehandlingen.
33. Ved rengjøring av tregulv anbefaler vi at du tester på et lite synlig område  
 først, eller sjekker med produsenten av gulvet, for å unngå eventuell skade.
34. Ved rengjøring av tregulv, er det viktig å ikke rette strålen på samme om 
 råde over lengre tid, da dette kan føre til deformering og skade av gulvet.

TA VARE PÅ DENNE  
BRUKSANVISNINGEN

VARM OVERFLATEADVARSEL: Fare for brannskade
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FUNKSJONER – HOVEDENHET

1. Nivåbryter
2. Damp start/pause-knapp
3. Lokk til vanntank
4. Vanntank
5. Ledning

6. Av/på-knapp
7. Indikatorlys
8. Låseknapp
9. Dampåpning/dampdyse 

Navn H2O XCL™

Model nr. KB-009D

Volt 120V 60 Hz or 220~240V 50/60 Hz

Power 1350W

Kapasitet for vanntank 250ml

TEKNISKE DATA
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FUNKSJONER – VALGFRITT TILBEHØR

1. Kort munnstykke
2. Rundbørste
3. Tekstil-/vindusredskap
4. Vindusredskap med nal
5. Tekstilklut
6. Pusseklut for vindu

7. Mopp
8. Forlengningsrør for mopp
9. Mikrofiberklut
10. Oppbevaringsnett
11. Målekopp

1 2

7 8

9 10 11

6

3 4

5
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BRUKSANVISNING

1. Pass på at enheten ikke er koblet til strøm når du fyller på vann.
2. Skru av lokket på vanntanken og fyll opp med 250ml vann ved hjelp av   
 målekoppen (fig1).
3. Koble enheten til strøm og skru enheten på ved hjelp av Av/på-knappen. Da  
 vil indikatorlyset blinke rødt. Når lyset slutter å blinke er enheten klar til bruk  
 (fig2).
4. Trykk på damp-knappen for å starte og stoppe dampstrålen. Det lyser grønt i  
 dampknappen for å indikere når enheten starter eller stopper (fig3).
5. Det er totalt 5 ulike dampnivåer. Du kan vri nivåbryteren for å velge ønsket  
 dampnivå (fig4).

(Fig1)           (Fig2)

(Fig3)                 (Fig4)
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BRUK AV VALGFRITT TILBEHØR
Montering av mopptilbehør
1. Sett sammen de 3 forlengningsrørene og tre det siste røret på festet på  
 mopphodet som vist i figur A. Tips: Du kan velge å bare bruke 2 av  
 forlengningsrørende hvis den lengden passer bedre.
2. Fest forlengsningsrøret på dampåpningen som vist i figur B.
3. Fest moppkluten på mopphodet ved å feste den til undersiden av moppen  
 som vist i figur C.
4. Når du er ferdig fjerner du enkelt kluten fra mopphodet og rengjør den etter  
 behov.

Fig. C

Fig. A

Fig. B

Pass på at moppkluten sitter på mopphodet før bruk for å unngå skade på gulv. 
Noter: Dette produktet avgir damp og skaper fuktighet.
Vannmerker, misfarging kan oppstå på gulvet dersom enheten peker på samme 
område over lengre tid. La aldri H2O XLC™ håndholdt enhet være uten oppsyn 
når den er koblet til strøm.

FOR BEST RESULTAT
1. Tørk støv eller støvsug før du bruker H2O XLC™ Håndholdt dampenhet.
2. For å unngå vannsøl er det viktig at mikrofiberkluten er ren og tørr før bruk.  
 For å erstatte kluten gjør du som følger: La kluten kjøle seg ned. Fjern den  
 fra enheten og erstatt den med en ny mikrofiberklut (valgfritt) før du fortsetter  
 bruken.

! ADVARSEL
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3. For å rengjøre et område av gulvet ditt, kan du la H2O XLC™ håndholdt  
 dampenhet peke med damp på det aktuelle området i 10, men ikke lenger  
 enn 15 sekunder. Dette må ikke gjøres på varme- eller dampsensitive gulv.
•  Damp aldri samme sted for lenge. Dette kan føre til overflateskader.
•  Hold aldri hender eller føtter under dampmoppen. Enheten blir svært varm.
•  Enhenten lager en pulserende lyd. Dette er vanlig og er bare et tegn på at  
 enheten produserer damp.
•  Det kan forekomme vannsprut sammen med dampen. Dette er også  
 normalt.
•  Kraften og varmen på dampen kan påvirke visse materialer negativt.  
 Test derfor alltid dampen på et skjult område på gulvet først.

KORALLKLUT FOR VINDUSPUSS
Ved bruk av korallkluten må den først festes til (4) Vindusredskap med nal, 
som først festes påtoppen av (3) Tekstil-/vindusredskapet.
Bruk ikke damp på frosne vinduer, Vær forsiktig ved bruk av damp på glass da 
det kan knuse.

TEKSTILKLUT
For damping av tekstiler, plasserer du plagget på en kleshenger og damper det 
direkte. Ved bruk av tekstilkluten, må den først festes over (3)  
Tekstil-/vindusredskapet.
La tekstilredskapet gli sakte og vertikalt over tøyet for å glatte ut rynker og 
fjerne uønsket lukt. Noen tekstiler som lær, semsket og fløyel er ikke passende 
for damping. Vennligst forhold deg til plaggenes vaskeanvisning. Gardiner kan 
dampes mens de henger oppe.
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BRUK AT EKSTRA VALGFRITT TILBEHØR

ETTER BRUK
1. Demonter hvert tilbehør etter rengjøringen er ferdig. Koble fra strømmen  
 og tøm ut gjenstående vann fra vanntanken. La enheten kjøle seg ned i 3-5  
 minutter.
2. Fjern moppkluten (OBS: Tilbehøret kan fremdeles være varmt) og  
 rengjør den i vaskemaskinen eller for hånd.
3. Oppbevar enheten på et tørt sted, borte fra direkte sollys. 
 TIPS: For å sikre topp funksjon er det anbefalt å erstatte moppkluten hver  
 2-3 måned.
    
    For å unngå skade på moppkluten, bør den ikke vris med mye kraft. 
    For å unngå kalkavleiringer på varmeelementet, bør strømmen  
    kobles fra etter at dampen stopper (når det grønne  
    indikatorlyset er på).

 

 

  
 
 

 

 

DELER OG BRUK                      MONTERING                          TIPS/OBS

KORT MUNNSTYKKE 
For generell damp- 
rengjøring

RUNDBØRSTE
Rundbørsten er god for 
rengjøring av glatte harde 
overflater, som toalett, 
vask, kjøkkenbenk etc.
Den kan brukes med såpe 
og rengjøringsmidler for å 
fjerne smuss. 

OPPBEVARINGSNETT

MÅLEKOPP

Pass på at munnstykket er 
låst på plass

Fest til dampmunnstykket og 
vri for å låse.

Fest rundbørsten ved å vri den 
på enden av jetmunnstykket

! ADVARSEL

! ADVARSEL
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
KOBLE ENHETEN VRA STRØM UNDER RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL SENK ALDRI H2O XLC™ HÅNDHOLDT ENHET I VANN.

Rengjøringsprosedyre for å fjerne kalkbelegg
Hvis din H2O XLC™ begynner å produsere damp saktere enn vanlig eller evt 
stopper å produsere damp, kan det hende at den trenger å avkalkes. Kalk-
belegg må fjernes jevnlig – hver 25. gang du bruker en full vanntank, eller én 
gang i måneden. Dette gjelder spesielt i områder med hardt vann.
For å fjerne kalk fra din H2O XLC™ gjør du som følgende:

Bruk av rengjøringsløsning
1. Forbered en løsning med 1/3 eddik og 2/3 vann og tilsett dette i vanntanken.
2. Pass på at dampåpningen er rettet bort fra mennesker og ting i nærheten. Skru  
 apparatet på og la det produsere damp til eddikløsningen er brukt opp.
3. Gjenta trinn 2 så mangen ganger som nødvendig til dampstrålen er normal  
 igjen.
4. Fyll opp vanntanken med rent vann og skyll den godt.
5. Fyll opp tanken igjen med rent vann og slipp dampen ut til vanntanken er tom.
6. Utfør en test på et passende område etter hver avkalkning, for å sikre at det ikke 
er noen gjenværende rester i systemet.

Rengjøring av kalkavleiring som har satt seg inni vanntanken:
Tilsett 1-2 ss med hvit eddik i en full vanntank. Lukk vanntanken og rist innhol-
det. SKRU IKKE APPARATET PÅ. La væsken være i tanken i noen få mer før 
du tømmer den ut og skyller i rent vann.

Rengjøring av tilbehør
Grunnet høyt mineralinnhold i vannet i noen områder, kan kalsium bygge seg 
opp inni dysene. For å rengjøre dysen er det anbefalt å bruke et smøremiddel i 
sprayform. Spray litt av smøremiddelet på innside av dysen. Etter du har sprayet, 
fyller du vanntanken med vann og lar en jevn damp strømme gjennom  
tilbehøret i flere minutter for å fjerne evt belegg. 

DET ER ANBEFALT Å UTFØRE DENNE PROSEDYREN I ET BESKYTTET OG 

VEL-VENTILERT OMRÅDE.

! ADVARSEL
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FEILSØKINGSGUIDE

! VIKTIG

TIPS
 
• Husk å fjerne kalkbelegg minst en gang i måneden. Spesielt i områder med   
 hardt vann.
•  Vær vennlig å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen.
•  Benytt filtrert eller destillert vann for bedre effekt. 

PROBLEM       MULIG GRUNN

LØSNING

Jeg får ikke på apparatet 

Redusert, eller ingen damp 

Damp lekker ut fra tilkoblingene 

Apparatet er ikke koblet til strøm eller ikke skrudd på.

Vanntanken er tom

Blokkert damputgang

Kalkavleiring

Tilbehøret er ikke ordentlig festet

Kalkrester eller annet dekker festepunktener 

Sjekk om AV/PÅ-bryteren er PÅ (rødt indikatorlys)

Fyll vanntanken

Rengjør dampmunnstykket

Følg rengjøringsprosedyren for fjerning av kalkavleiring

Koble apparatet fra strøm, la det kjøle seg ned, koble fra tilbehøret  
og fest dem på ny igjen.

Fjern tilbehøret og sjekk festepunktene
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 

LÆS VENLIGST ALLE PRODUKTINSTRUKTIONER NØJE. GARANTIEN 
ANNULLERES VED BRUG DER IKKE OVERHOLDER INSTRUKTIONERNE. 
BRUG KUN DIN H2O XCL™ HÅNDHOLDT DAMPRENSER SOM BESKREVET 
I DENNE BRUGERVEJLEDNING OG KUN SAMMEN MED DE TILBEHØR DER 
ER ANBEFALET AF PRODUCENTEN. ANVENDELSE AF TILBEHØR DER 
IKKE LEVERES ELLER SÆLGES AF PRODUCENTEN KAN FORÅRSAGE 
BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER. VED BRUG AF ELEK-
TRISKE APPARATER SKAL GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANS-
TALTNINGER ALTID FØLGES INKLUSIVE FØLGENDE:

1. Kontrollér, at den netspænding, der er angivet på apparatets typeskilt,  
 svar er til den lokale netspænding.
2.  Apparatet har et polariseret stik (bladene på den ene side er bredere   
 end den anden). Et polariseret stik reducerer risikoen for elektrisk stød fordi  
 det kun kan sættes i en stikkontakt i en retning. Hvis stikket ikke passer  
 helt i stikkontakten, skal det vendes om. Hvis det stadig ikke passer helt,  
 skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Du må ikke modificere stikket.   
 (Gælder kun for den amerikanske version.)
3. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det må ikke anvendes  
 udendørs. Ved kommerciel brug annulleres producentens produktgaranti.
4. Lad aldrig H2O XCL™ være uden opsyn, når det er tændt. 
5. Vær opmærksom når apparatet er i brug i nærheden af børn, dyr eller  
 planter. Ret aldrig dampen mod mennesker, dyr eller planter da den varme  
 damp kan forårsage skoldning.
6. H2O XCL™ må ikke anvendes som legetøj. Børn skal holdes under opsyn  
 for at sikre at de ikke leger med dette apparat.
7. Apparatet må ikke anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske  
 eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er  
 under opsyn og er blevet oplært i brugen af apparatet.
8. Brug kun apparatet med tørre hænder, og hav altid sko på. Læg aldrig  
 apparatet ned i vand eller andre væsker. Ret aldrig dampen mod elappa- 
 rater eller installationer som indeholder elektriske komponenter som f.eks.  
 ind i ovne.
9. Brug ikke apparatet hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Hvis det  
 ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget, efter- 
 ladt udendørs eller nedsænket i vand, skal det sendes til distributøren.  
 Hvis ledningen er beskadiget, skal det udskiftes af distributøren eller et  
 kvalificeret serviceværksted for at undgå evt. fare og skader.
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10.  Tving aldrig stikket ind i en stikkontakt. Træk eller bær aldrig apparatet  
 i ledningen. Brug ikke ledningen som håndtag, undgå at ledningen   
 kommer i klemme i en dør og undlad at hive ledningen over skarpe kanter  
 og hjørner. Hold ledningen væk fra varme overflader.
11. Brug ikke forængerledninger eller stikkontakter der ikke svarer til apparatets  
 netspænding. For at undgå kredsløbsoverbelastning må du ikke tilslutte et  
 andet apparat i samme stikkontakt (kredsløb) som H2O XCL™.
12. Frakobl H2O XCL™ ved at tage stikket ud af stikkontakten.
13. Efter hver brug og før servicering skal apparatet frakobles. Tag fat i stikket  
 og træk forsigtigt ud af stikkkontakten. Træk aldrig i ledningen.
14. Indsæt aldrig genstande i åbningerne i enheden. Anvend aldrig hvis   
 dampåbningerne er blokerede.
15. Opbevar din H2O XCL™ indendørs på et køligt og tørt sted. Efterlad aldrig  
 apparatet udendørs.
16. Sørg for at dit arbejdsområde er godt oplyst og vær ekstra forsigtig ved  
 brug på trapper.
17.  Enheden må ikke bruges uden vand i vandtanken.
18.  Hvis du opdager vandlækage skal du straks ophør brug og tag kontakt  
 med en kvalificeret teknikker. 
19.  Kom aldrig varmt vand, alkoholbaserede væsker eller rengøringsmidler i  
 vandtanken. Det kan beskadige enheden og påvirke apparatets drift.
20. Dampåbningerne må ikke blokeres. Undlad at stille åbningerne på bløde  
 overflader da det kan medføre at dampstrålen blokeres. Hold åbningerne  
 rene og fri af fnug, hår mm. 
21.  H2O XCL™ må ikke anvendes i områder der er udsat for brændbare,  
 eksplosive eller giftige dampe som f.eks. oliebaseret maling og fortyndere.
22.  Må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler og gulve, ubehandlet  
 træ og parketgulve, syntetiske stoffer, velour og andre sarte og dampføl- 
 somme materialer.
23. Apparatet må ikke anvendes til at opvarme rum og det må ikke placeres  
 på, eller i nærheden af, en varm gas- eller elektrisk brænder eller i en ovn.
24.  Apparatet må kun anvendes til den tilsigtede brug.
25. Sprøjt ikke damp på enheder der indeholder  elektriske komponenter.
26. Apparatet og dampmundstykket kan blive varme under brug. Husk at fra- 
 kobl strømmen og vent til apparatet er nedkølet inden rengøring,  
 udskiftning af klude osv.  
27. Rengøringsmidler, dufte og alkohol må ikke hældes i vandtanken, Det kan  
 beskadige apparatet.
28. Inden du rengør apparatet skal strømforsyningen frakobles. Brug en tør  
 eller let fugtig vatpind. Brug ikke benzen, fortynder eller alkohol til   
 rengøring af overfladen.
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29. Opbevar apparatet indendørs i et tørt rum. Fjern rengøringskluden inden  
 opbevarelse.
30. Apparatet er ikke beregnet til andet brug end de der er nævnt i bruger- 
 vejledningen. Personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller  
 manglende erfaring og viden bør ikke anvende apparatet. Disse   
 personer bør ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver uden at  
 være under opsyn.
31.  Må ikke anvendes på ubehandlede, uforseglede gulve og murstene.
32.  Må ikke anvendes på upolerede gulve. Den høje damptemperatur kan  
 skade gulvet.
33.  Prøv på et lille område inden du anvender apparatet på trægulve eller tag  
 kontakt med gulvfabrikanten for at få information om behandling af dine  
 gulve. Det undgår at der opstår unødvendige skader.
34.  Ved damprengøring af gulve skal du sørge for at du ikke opholder dig på  
 samme sted i længere tid, da det kan beskadige gulvoverfladen.

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER 
TIL FREMTIDIG BRUG

VARM OVERFLADEADVARSEL: Fare for skoldning
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NØGLEFUNKTIONER - HOVEDENHEDEN

1. Drejeknap
2. Dampknap. Start/pause
3. Dæksel til vandtanken
4. Vandtank
5. Strømledning

6. Tænd-/slukknap
7. Kontrollampe
8. Låseknap 
9. Dampudløb

Navn H2O XCL™

Model Nummer KB-009D

Netspænding 120V 60 Hz or 220~240V 50/60 Hz

Nominel effekt 1350W

Vandbeholderens kapacitet 250ml

TEKNISKE DATA
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NØGLEFUNKTIONER - VALGFRIT TILBEHØR

1. Kort dyse
2. Rundbørste
3. Mundstykke til tekstilpleje/vinduer
4. Vinduesskraber
5. Klud til tekstilpleje
6. Koralklud til rengøring af vinduer

7. Moppehoved
8. Forlængerrør til moppen
9. Moppeklud i mikrofiber
10. Opbevaringspose
11. Målebæger

1 2

7 8

9 10 11
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BETJENING AF APPARATET

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du kommer vand i vand- 
 beholderen.
2. Skru dækslet af og brug målebægeret til at hælde 250 ml vand i vand- 
 tanken. (Fig1)
3. Tilslut apparatet og tænd ved at trykke på ON. Den røde kontrollampe  
 begynder at blinke og når den lyser konstant er apparatet klar til brug. (Fig2)
4. Tryk på dampknappen til at starte eller stoppe damp. En grøn kontrollampe 
 i dampknappen lyser når apparatet starter eller stopper.
5. Der er i alt 5 dampniveauer. Drej drejeknappen til det ønskede niveau. (Fig4)

(Fig1)           (Fig2)

(Fig3)                 (Fig4)
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ANVENDELSE AF VALGFRIT TILBEHØR
Samling af tilbehør til moppen

1. Saml de tre forlængerrør og montere moppehovedet på det sidste   
 forlængerrør. Se Fig. A.

 Et tip: Du kan justere højden ved at bruge to forlængerrør i stedet for tre.

2. Fastgør forlængerrøret til dampudløbet på hovedenheden. Se Fig. B.

3. Sæt moppekluden på moppehovedet ved at fastgøre den på undersiden af  
 moppehovedet. Se Fig. C.

4. Moppekluden tages af efter brug og kan vaskes efter behov.      

Fig. C

Fig. A

Fig. B

Inden ibrugtagning skal du kontrollér at moppekluden er fastgjort til moppe-
hovedet for at forhindre skader. OBS. Dette apparat udsender damp og skaber 
fugt.
Vandmærker, misfarvninger eller beskadigelse af gulvoverflader kan forekomme 
hvis apparatet holdes for længe på ét sted. Lad aldrig den håndholdte H2O 
XCL™ damprenser være uden opsyn når den er tilsluttet strøm.

OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER
1. Fej eller støvsug gulve inden brug af H2O XCL™ håndholdt damprenser.
2. For at undgå vandsamling skal moppekluden i mikrofiber være ren og tør  
 inden brug. Gør følgende når kluden skal udskiftes: Lad kluden køle af først.  
 Derefter kan den fjernes fra enheden og udskiftes med en ny klud  
 (valgfrit tilbehør). Fortsæt med at bruge apparatet.

! ADVARSEL
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3. Når du vil rengøre et gulvområde:  Hold H2O XCL™ håndholdte damprenser  
 over området i cirka 10 sekunder, men ikke længere end 15 sekunder.   
 Læg mærke til at dette må ikke udføres på gulve der er sarte og dampfølsomme.
• Damp aldrig ét sted for længe. Det kan forårsage skader på gulvoverfladen.
• Hænder og fødder må ikke lægges under moppehovedet. Enheden bliver  
 meget varm.
• En pulserende lyd kan høres under brug. Det betyder at moppen producerer  
 damp. Dette er normalt.
• Der kan opstå lidt let “spyttende” vand sammen med dampen. Dette er  
 også normalt.
• Kraften og varmen fra dampen kan påvirke visse materialer negativt. 
 Kontrollér altid at overfladen kan klare damp ved at først prøve på et skjult område.

KORALKLUD TIL VINDUESRENGØRING
Anvendes til at vaske vinduer, spejle og glas.
Ved anvendelse af koralkluden (6): koralkluden skal påføres oven på vindues- 
skraberen (4). Vinduesskraberen skal først fastgøres på mundstykket til  
tekstilpleje/vinduer (3). Sørg for at det sidder ordentlig på så det ikke glider  
af under brug.

Brug ikke damp på frosne  
vinduer. Vær forsigtig ved  
brug på glas da glasset kan  
gå i stykker.

KLUD TIL DAMPNING AF TØJ
Damp dit tøj direkte på bøjlen!
Før langsomt mundstykket til tekstilpleje/vinduer (3) lodret over tøjet for at 
udglatte stoffet og fjerne lugte og folder.
Ved anvendelse af kluden til tekstilpleje (5): Kluden til tekstilpleje skal fast-
gøres på mundstykket til tekstilpleje/vinduer (3).

 
Visse materialer såsom læder, velour, fløjl  
og ruskind er muligvis ikke egnet til  
dampning. Vær venlig at tjekke  
producentens vejledning.
Gardiner kan dampes mens de  
hænger op.
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ANVENDELSE AF YDERLIGERE VALGFRIT TILBEHØR

EFTER BRUG
1. Afmonter alle tilbehør når du er færdig med rengøringen. Afbryd strøm- 
 men og hæld det resterende vand i vandtanken ud.
2. Fjern moppekluden (OBS: tilbehørsdele kan være varme) og maskin- eller  
 håndvask.
3. Opbevar apparatet på et tørt sted væk fra direkte sollys.  
 TIP: Det anbefales at udskifte moppekluden hver 2. - 3. måned.

    For at undgå at beskadige moppekluden, må du ikke vride  
    den for hårdt.
    For at undgå forkalkning af varmelegemet skal strømmen  
    afbrydes når dampen stopper og den grønne lampe lyser.

 

 

  
 
 

 

 

DEL OG BRUG              SAMLING                     TIPS/CAUTION

KORT DYSE
Til almindelig dampren-
sning.

RUNDBØRSTE
Perfekt til rengøring af 
hårde, glatte overflader 
såsom toiletter, vaskekum-
mer og køkkenborde osv. 
Kan anvendes sammen 
med sæbe eller rengøring-
smidler til snavsede 
områder.

OPBEVARINGSPOSE

MÅLEBÆGER

Sikre at den korte dyse er 
låst på plads.

Montér på dampudløbet på 
hovedenheden. Drej og lås.

Montér rundbørsten ved at  
dreje den på den korte dyse.

! ADVARSEL

! ADVARSEL
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET
AFBRYD STRØMTILFØRING NÅR APPARATET SKAL RENGØRES OG VEDLIGEHOLDES.

 H2O XCL™ MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND.

Fjernelse af kalk.
Hvis dampmængden fra din H2O XCL™ håndholdte damprenser bliver mindre 
eller den holder helt op med at producere damp kan det være nødvendigt at 
fjerne kalk fra apparatet.  Det er nødvendigt at regelmæssigt fjerne kalk - hver 
25. gang det anvendes eller en gang om måneden afhængig af hvor hårdt 
vandet er i dit område. Følg nedenstående vejledning:

Med opløsningsmiddel
1. Bland 1/3 hvid eddike og 2/3 vand. Hæld blandingen i vandtanken.
2. Sørg for at dampen rettes væk fra omgivne genstande. Tryk på ON og lad  
 apparatet producere damp indtil hele blandingen er brugt.
3. Gentag ovenstående så mange gange som nødvendigt indtil en normal damp- 
 stråle opnås.
4. Fyld vandtanken med rent vand og skyl ud.
5. Fyld vandtanken igen og lad dampen slippe ud igennem systemet indtil vand- 
 tanken er tom.
6. Gør et damptest på et skjult område efter hver fjernelse af kalk for at sikre at der  
 ikke er kalkrester mm tilbage i systemet.

Fjernelse af kalkaflejringer.
Kom 1 -2  spiseske hvid eddike i en fuld vandtank, luk for tanken og ryst ind-
holdet. APPARATET MÅ IKKE TÆNDES. Lad virke i et par timer.
Tøm vandtanken og skyl med rent vand indtil vandet er klart.

Rensning af blokerede tilbehør.
På grund af det høje mineralindhold i vandet i nogle områder kan der opstå 
kalkopbygning i dysen. Det anbefales at bruge en smøremiddel på spray. Spray 
lidt ind i spidsen af dysen og fyld vand i vandtanken og kør en dampstråle i flere 
minutter for at fjerne kalkopbygningen.

UDFØR OVENSTÅENDE I ET BESKYTTET OG VELVENTILERET OMRÅDE.

!  ADVARSEL



38

FEJLFINDING

! VIGTIGT

TIP

• Husk at fjerne kalk mindst en gang om måneden, især i områder med hårdt vand.
• Vær venlig at følge alle råd og anvisninger i denne brugervejledning.
• Brug filtreret eller destilleret vand for bedre ydeevne.

PROBLEM       MULIG ÅRSAG

LØSNING

Apparatet vil ikke tænde

Nedsat damp eller ingen damp

Der udslipper damp  
fra tilslutninger

Strømforsyning eller kontakt er ikke tændt (ON)

Vandtanken er tom

Dysen er blokeret

Kalkaflejringer

 
Mundstykket er ikke fastsat ordentligt

Kalkrester eller andre forhindringer i tilslutningerne

Tjek at ON knappen er tændt (den røde kontrollampe lyser)

 Fyld vandtanken med vand

 Rens og rengør dysen

 Følg anvisningen for at fjerne kalkaflejringer

Træk stikket ud af stikkontakten, lad apparatet køle af, afmonter tilbehørsdelene  
og monter dem ordentligt på igen.

Fjern tilbehørsdelene og tjek og rengør tilslutningspunkterne.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA, 
JOS KÄYTTÖOHJEITA EI NOUDATETA. KÄYTÄ KÄSIKÄYTTÖISTÄ H2O 
XCL™ -HÖYRYPUHDISTINTA AINOASTAAN TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN 
MUKAISESTI. ÄLÄ KÄYTÄ MUITA KUIN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA 
LISÄVARUSTEITA.MUIDEN KUIN VALMISTAJAN TAI VALTUUTETTUJEN 
JÄLLEENMYYJIEN TARJOAMIEN TAI MYYMIEN LISÄOSIEN TAI LISÄVA- 
RUSTEIDEN KÄYTTÖ SAATTAA JOHTAA TULIPALOON, SÄHKÖISKUUN TAI 
HENKILÖVAHINKOON. TUOTETTA KÄYTETTÄESSÄ ON NOUDATETTAVA 
SÄHKÖLAITTEIDEN PERUSTURVALLISUUSOHJEITA, KUTEN:

1. Varmista, että laitteen tyyppikilpeen merkitty verkkovirran jännite vastaa  
 käyttämäsi pistorasian jännitettä.
2. Tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen sauva on leveämpi kuin toinen).  
 Tämä pistoke sopii polarisoituun pistorasiaan vain yhdellä tavalla sähkö- 
 i skujen ehkäisemiseksi. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan täysin, käännä pis- 
 toke toisin päin. Jos pistoke ei vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteys val- 
 tuutettuun sähköasentajaan. Älä tee pistokkeeseen minkäänlaisia muutoksia  
 (vain Yhdysvallat).
3. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.  
 H2O XCL™:n takuu raukeaa, jos laitetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.
4. Älä jätä H2O XCL™ -höyrypuhdistinta ilman valvontaa, kun se on kytketty  
 pistorasiaan.
5. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi laitetta lasten, lemmikkieläinten tai  
 kasvien läheisyydessä. Älä suuntaa höyrysuihkua ihmisiä, eläimiä tai kasveja  
 kohti, sillä höyry on polttavan kuumaa.
6. H2O XCL™ ei ole lelu. Valvo lapsia, jotta he eivät leikkisi laitteella.
7. Henkilöt, joilla on ruumiillinen, aistillinen tai psyykkinen haitta, saavat   
 käyttää laitetta ainoastaan asianmukaisen ohjeistuksen saatuaan ja turvalli- 
 suudesta vastaavan kokeneen aikuisen valvonnassa.
8. Varmista, että kätesi ovat kuivat ja että käytät kenkiä, kun kosket H2O   
 XCL™:n pistokkeeseen. Älä upota H2O XCL™:ää veteen tai  
 muihunnesteiseen. Älä suuntaa nestettä tai höyryä kohti sähköosia   
 sisältäviä laitteita, kuten uunin sisustaa.
9. Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut. Palauta laite  
 jakelijalle, jos se ei toimi oikein tai jos laite on pudonnut, vahingoittunut,  
 jäänyt ulkoilmaan tai uponnut nesteeseen. Jos virtajohto on vahingoittunut,  
 se on vaihdatettava valmistajalla tai valtuutetussa korjausliikkeessä  
 vaarojen ehkäisemiseksi.
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10. Älä työnnä pistoketta väkisin pistorasiaan, vedä pistokkeesta tai kanna 
 laitetta johdosta. Älä käytä johtoa kädensijana, älä jätä johtoa oven väliin  
 äläkä vedä johtoa terävien kulmien tai nurkkien kautta. Pidä johto kaukana  
 kuumista pinnoista.
11.  Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita, joiden jänniteluokitus on riittämätön.  
 Älä käytä H2O XCL™:ää ja muita laitteita samanaikaisesti saman  
 pistorasian (virtapiirin) kautta, jotta virtapiiri ei ylikuormittuisi.
12. Sammuta H2O XCL™:n virta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
13. Irrota laite verkkovirrasta aina käytön jälkeen ja ennen huoltoa. Irrota laite  
 verkkovirrasta turvallisesti tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä kevyesti.  
 Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta.
14. Älä työnnä mitään laitteen höyrysuuttimeen äläkä käytä laitetta, jos  
 höyrysuutin on tukossa.
15. Säilytä H2O XCL™:ää kuivassa ja viileässä. Älä jätä H2O XCL™:ää ulkotiloihin.
16. Huolehdi työskentelyalueen riittävästä valaistuksesta ja ole erityisen   
 varovainen, kun käytät laitetta portaissa.
17. Älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä.
18. Jos H2O XCL™ vuotaa vettä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys  
 valtuutettuun korjaajaan.
19.  Älä lisää vesisäiliöön kuumaa vettä tai muita nesteitä kuin vettä (esim.  
 alkoholipohjaisia puhdistusaineita tai pesuaineita). Tällaiset nesteet  
 vahingoittavat laitetta ja tekevät sen käytöstä vaarallista.
20. Varmista aina, ettei höyrysuuttimessa ole tukoksia. Älä paina höyrysuutinta  
 pehmeitä pintoja vasten, jotta höyryn virtaus ei estyisi. Pidä höyrysuutin  
 puhtaana nukasta, karvoista ja muista epäpuhtauksista, jotka saattaisivat  
 estää höyry virtaamisen.
21. Älä käytä H2O XCL™:ää tiloissa, joissa esiintyy herkästi syttyviä, räjähtäviä  
 tai myrkyllisiä höyryjä, esimerkiksi sellaisissa tiloissa, joissa on käsitelty  
 ohentimia tai öljypohjaista maalia.
22. Älä käytä laitetta nahkapinnoille, vahakiillotetuille kalusteille tai lattioille,   
 pinnoittamattomille puu- tai parkettilattioille, keinokuiduille, sametille tai  
 muille höyrylle herkille materiaaleille.
23. Älä käytä tätä laitetta tilojen lämmittämiseen äläkä aseta sitä kuuman
 kaasu- tai sähkölieden tai muiden kuumien pintojen läheisyyteen tai  
 lämmitettyyn uuniin.
24. Älä käytä laitetta muuhun kuin suunniteltuun käyttöön.
25. Älä suuntaa höyryä sähköosia sisältäviä laitteita kohti. 
26. Laite ja höyrysuutin saattavat kuumentua käytön aikana. Irrota pistoke  
 pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen kuin irrotat laitteen osia tai  
 vaihdat sen liinan.
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27. Älä laita vesisäiliöön puhdistusaineita, hajusteita tai alkoholia. Ne saattavat  
 vaurioittaa laitetta.
28. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.  
 Käytä puhdistamiseen kuivaa tai nihkeää vanupuikkoa. Älä puhdista  
 laitteen pintoja alkoholilla, bentseenillä tai muilla liuottimilla, jotka saattavat  
 aiheuttaa laitteelle kosmeettista vahinkoa.
29. Säilytä laitetta kuivassa sisätilassa. Irrota puhdistusliina ennen kuin laitat  
 laitteen säilytykseen.
30. Tätä laitetta ei ole suunniteltu muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin  
 tarkoituksiin. Ruumiillisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai kokemattomat  
 henkilöt eivät saa käyttää laitetta, puhdistaa sitä tai huoltaa sitä ilman  
 valvontaa.
31. Älä käytä laitetta pinnoittamattomille lattioille tai lasittamattomille  
 keraamisille pinnoille.
32. Älä käytä laitetta kiillotetuille lattioille, sillä kuuma höyry saattaa irrottaa 
 kiillotusaineen.
33. Puulattiaa puhdistaessasi kokeile laitetta ensin pienelle alueelle tai pyydä  
 neuvoa puulattian valmistajalta, jotta lattia ei vahingoittuisi.
34. Kun puhdistat puulattiaa, älä pidä laitetta samassa paikassa pitkään, jotta  
 lattiapinta ei vahingoittuisi ja vääristyisi.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

KUUMA PINTAVAROITUS: Palovamman vaara 
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET - PÄÄYKSIKKÖ

1. Valintanuppi
2. Höyry päälle/pois-painike
3. Vesisäiliön korkki
4. Vesisäiliö
5. Virtajohto

6. Virtakytkin
7. Merkkivalo
8. Lukituspainike
9. Höyryaukko
  

Nimi H2O XCL™

Mallinro KB-009D

Jänniteluokitus 120 V 60 Hz tai 220~240 V 50/60 Hz 

Teholuokitus 1 350 W

Vesisäiliön tilavuus 250 ml

TEKNISET TIEDOT
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET - VALINNAISET 
LISÄVARUSTEET

1. Lyhyt suutin
2. Pyöreä harja
3. Tekstiilin-/ikkunanpuhdistin
4. Ikkunanpuhdistin ja lasta
5. Tekstiililiina
6. Ikkunanpuhdistimen liina

7. Moppi
8. Mopin jatkopalat
9. Mopin mikrokuituliina
10. Säilytyspussi
11. Mitta-astia

1 2

7 8

9 10 11

6

3 4

5
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KÄYTTÖOHJE

1. Varmista, että laitteen pistoke on irrotettu pistorasiasta, ennen kuin lisäät  
 säiliöön vettä.
2. Kierrä vesisäiliön korkki auki ja lisää vesisäiliöön 250 ml vettä mitta-astian  
 avulla; (Kuva 1)
3. Kytke laite pistorasiaan ja laita virta päälle (ON) painamalla virtapainiketta.  
 Merkkivalo vilkkuu punaisena; laite on käyttövalmis, kun merkkivalo palaa  
 tasaisena; (Kuva 2)
4. Aloita tai lopeta höyrytys painamalla höyrypainiketta. Höyrypainikkeessa palaa  
 vihreä merkkivalo, kun höyrytys alkaa tai loppuu (Kuva 3)
5. Höyrytysvoimakkuudelle on 5 tasoa. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva taso  
 kääntämällä valintanuppia; (Kuva 4)

(Kuva1)           (Kuva2)

(Kuva3)                 (Kuva4)
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VALINNAISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ 
MOPPILISÄVARUSTEEN KOKOAMINEN
1. Kokoa 3 jatkopalaa sovittamalla höyryaukko seuraavan jatkopalan aukkoon ja 
 seuraava jatkopala moppisuulakkeeseen kuvan A mukaisesti. 
 Vinkki: Voit säätää laitteen pituutta käyttämällä kolmen jatkopalan sijaan kahta.
2. Liitä putki laitteen höyryaukkoon kuvan B mukaisesti.
3. Lisää moppiliina moppisuulakkeeseen kiinnittämällä liina moppisuulakkeen   
 pohjaan kuvan C mukaisesti.
4. Kun olet lopettanut laitteen käytön, irrota moppiliina moppisuulakkeesta ja pese   
 liina tarvittaessa.

Kuva. C

Kuva. A

Kuva. B

Älä käytä moppisuulaketta ilman moppiliinaa, jotta puhdistettava pinta ei vahin-
goittuisi. Huom. Laite tuottaa höyryä ja kosteutta.
Laite saattaa aiheuttaa lattiapintaan kosteusläikkiä, värivirheitä tai muu-
ta vahinkoa, jos laitetta käytetään liian pitkään samassa paikassa. Älä jätä 
käsikäyttöistä H2O XCL™ -höyrypuhdistinta ilman valvontaa, kun se on kytketty 
pistorasiaan.

PARHAAT TULOKSET
1. Lakaise tai imuroi lattia ennen käsikäyttöisen H2O XCL™ -höyrypuhdistimen  
 käyttöä.
2. Mikrokuituliinan on oltava puhdas ja kuiva ennen käyttöä, jotta vedestä ei  
 muodostuisi lammikoita. Vaihda puhdistusliina seuraavasti:  
 Anna puhdistusliinan jäähtyä, irrota liina laitteesta, asenna uusi mikrokuituliina  
 (lisävarustja) jatka skäyttöä.

! VAROITUS
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3. Jos haluat desinfioida osan lattiasta, pidä käsikäyttöistä H2O XCL™  
 -höyrypuhdistinta halutulla alueella noin 10 sekuntia, enintään 15 sekuntia.  
 Älä käytä höyrypuhdistinta lämmölle ja höyrylle herkkien lattioiden desinfiointiin.

• Älä höyrytä samaa kohtaa liian kauan, jotta lattiapinta ei vahingoittuisi.
• Älä laita käsiä tai jalkoja höyrymopin alle, sillä laite kuumenee voimakkaasti.
• Laite voi pitää käytön aikana sykkivää ääntä, joka kertoo höyryn muodos- 
 tumisesta. Tämä ääni on normaalia.
• Höyryn ohella laite voi päästää pieniä määriä vesipisaroita.  
 Tämäkin on normaalia.
• Höyryn kuumuus ja voimakkuus saattaa vahingoittaa joitain materiaaleja.  
 Kokeile aina höyrymopin soveltuvuutta ensin huomaamattomalle alueelle.

IKKUNANPUHDISTIMEN KORALLILIINA
Koralliliinaa käytetään ikkunoiden, peilien ja lasin puhdistamiseen. Vedä  
koralliliina ikkunanpuhdistimen päälle. Kun asennat puhdistusliinaa, varmista, 
että liina asettuu puhdistimen rungolle, jotta liina ei irtoaisi rungosta käytön 
aikana. 
 
Älä käytä höyryä jäätyneiden 
ikkunoiden puhdistamiseen.
Ole varovainen puhdistaessasi  
lasia höyrypuhdistimella, sillä  
lasi saattaa rikkoutua.

TEKSTIILILIINA
Jos haluat höyryttää vaatteita, aseta haluamasi vaate ripustimelle ja höyrytä 
vaatetta suoraan. Voit silittää kankaan ja puhdistaa sen hajuista vetämällä teks- 
tiilihöyryttimen suutinta hitaasti ylös–alas vaatetta pitkin. Vedä tekstiilinpuhdis-
tusliina tekstiilin-/ikkunanpuhdistimen päälle.

Nahka, mokkanahka, sametti ja jotkin  
muut kankaat eivät kestä höyryä.  
Katso lisätiedot vaatteen pesuohjeista. 

Verhoja ei tarvitse poistaa verhotangolta  
tai -kiskolta höyryttämisen ajaksi.
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MUIDEN VALINNAISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ

KÄYTÖN JÄLKEEN
1. Pura lisävarusteet, kun et enää käytä laitetta. Irrota pistoke pistorasiasta ja 
tyhjennä vesisäiliö. Anna höyrypuhdistimen jäähtyä 3–5 minuuttia.
2. Irrota moppiliina (VAROITUS: lisävarusteet saattavat olla kuumia) ja pese se 
käsin tai pesukoneessa.
3. Säilytä höyrypuhdistinta kuivassa ja suoralta auringonvalolta suojattuna.
VINKKI: Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme vaihtamaan mop-
piliinan 2–3 kuukauden välein.

        Älä rutista moppiliinaa voimakkaasti, jotta se ei vahingoittuisi.
    
    Irrota pistoke pistorasiasta, kun höyryn tulo lakkaa  
    (vihreä merkkivalo palaa), jotta lämmitysvastukseen ei  
    muodostuisi kalkkijäämiä

 

 

  
 
 

 

 

OSA JA KÄYTTÖTARKOITUS                     KOKOAMINEN                          VINKIT/VAROITUKSET

LYHYT SUULAKE
Yleisiin höyrypuhdistustar-
koituksiin.

PYÖREÄ HARJA
Pyöreä harja sopii hyvin 
esimerkiksi WC-istuinten, 
lavuaarien, keittiötasojen 
sekä muiden kovien ja 
sileiden pintojen puh-
distamiseen. Likaiset 
pinnat voidaan puhdistaa 
saippualla tai pesuaineella.

SÄILYTYSPUSSI

MITTA-ASTIA

Varmista, että suulake on 
lukittu paikalleen.

Kiinnitä laitteen höyryaukkoon 
ja lukitse kiertämällä.

Kiinnitä pyöreä harja  
kiertämällä se lyhyen  
suulakkeen kärkeen.

! VAROITUS

! VAROITUS
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PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
IRROTA LAITE PISTORASIASTA PUHDISTAMISEN JA HUOLLON AJAKSI.

ÄLÄ UPOTA KÄSIKÄYTTÖISTÄ H2O XCL™ -HÖYRYPUHDISTINTA VETEEN.

Kalkkikertymien poistaminen
Kalkkikertymät saattavat aiheuttaa sen, että H2O XCL™ tuottaa höyryä  
tavallista hitaammin tai ei tuota höyryä lainkaan. Kalkkikertymät on poistettava 
säännöllisesti, noin 25 täyden vesisäiliöllisen välein tai kerran kuukaudessa,  
erityisesti jos paikallinen vesi on kovaa. Voit poistaa kalkkikertymät H2O 
XCL™:stä seuraavasti:

Puhdistusaineen käyttö
1. Valmista puhdistusaine sekoittamalla 1 osa valkoviinietikkaa ja 2 osaa vettä.  
 Lisää puhdistusaine vesisäiliöön.
2. Suuntaa höyrysuihku poispäin lähellä olevista esineistä. Käynnistä laite ja anna  
 sen höyrytä, kunnes kaikki vesi-etikkaliuos on käytetty.
3. Toista edellä kuvatut vaiheet tarvittaessa, kunnes höyrysuihku on taas normaali.
4. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä ja kaada vesi sitten pois.
5. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä ja anna laitteen höyrytä, kunnes vesisäiliö  
 on tyhjä.
6. Tee koepuhdistus sopivalla huomaamattomalla pinnalla aina kalkkikertymien  
 poistamisen jälkeen varmistaaksesi, ettei laitteeseen ole jäänyt jäämiä.

Vesisäiliöön muodostuvien kalkkikertymien puhdistaminen:
Lisää täyteen vesisäiliöön 1–2 ruokalusikallista valkoviinietikkaa, sulje vesisäiliön 
korkki ja ravistele säiliötä. ÄLÄ KÄYNNISTÄ LAITETTA. Odota muutama tunti.
Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele sitä puhtaalla vedellä, kunnes se on siisti.

Tukkeutuneiden lisävarusteiden puhdistaminen:
Joidenkin alueiden vedessä on paljon mineraaleja, minkä vuoksi suuttimen kär-
keen voi muodostua kalkkikertymiä. Puhdistamiseen suositellaan suihkutettavaa 
voiteluainetta. Suihkuta pieni määrä voiteluainetta suuttimen kärjen sisäpintaan. 
Täytä tämän jälkeen höyrypuhdistimen vesisäiliö vedellä ja poista kalkkikertymät 
antamalla höyryn virrata tukkeutuneen lisävarusteen läpi useiden minuuttien ajan.

SUORITA NÄMÄ VAIHEET TURVALLISESSA TILASSA, JOSSA ON HYVÄ 

ILMANVAIHTO! 

! VAROITUS
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VIANETSINTÄ

! TÄRKEÄÄ

VINKKEJÄ

•  Poista kalkkikertymät vähintään kerran kuukaudessa, erityisesti jos paikallinen  
 vesi on kovaa.
•  Noudata tätä käyttöohjetta.
•  Saat parhaat tulokset käyttämällä suodatettua tai tislattua vettä.

ONGELMA        MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Laite ei käynnisty

Höyryä ei tule tai sen virtaus on 
heikko

Höyryä purkautuu liitoksista

Laitteen pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan tai 
laitteen virtaa ei ole kytketty päälle (ON)

Vesisäiliö on tyhjä

Höyrysuutin on tukkeutunut

Kalkkikertymiä

Lisävaruste ei ole kunnolla kiinni

Liitoskohdissa on epäpuhtauksia tai tukoksia

Varmista, että virtakytkin (ON/OFF) on päällä-asennossa (ON)  
ja että punainen merkkivalo palaa

Täytä vesisäiliö

Puhdista suutin

Poista kalkkikertymät ohjeiden mukaisesti

Irrota pistoke pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä, irrota lisävarusteet ja kiinnitä ne 
sitten uudelleen kunnolla

Irrota lisävaruste sekä tarkista ja puhdista liitoskohdat


