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VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY 

Dina kläder ska hålla länge och se bra ut varje dag. Därför ser vi på 

The Steamery till att du har tillgång till klädvårdsprodukterna som gör 

att du lätt kan ta hand om dina plagg.  

För mer information om The Steamery och klädvård, vänligen besök 

vår hem- eller Facebooksida. 

www.facebook.com/thesteamery 

www.thesteamery.se   
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CIRRUS HANDSTEAMER 

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER 

1. Cirrus Handsteamer 

2. Vattenbehållare 

3. Möbeltygsborste 

4. Ullborste 

5. Resepåse 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRE ANVÄNDNING 

 

Avlägsna vattenbehållaren genom att dra den i 

motsatt riktning från ånghuvudet och lyft sedan ur 

den från maskinen. Ta ur gummiproppen och fyll 

vattenbehållaren med renat eller destillerat vatten 

med hjälp av måttet. Återslut sedan 

vattenbehållaren med gummiproppen och sätt 

tillbaka den i din Cirrus Handsteamer. 
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ANVÄND DIN RESESTEAMER CIRRUS 

1. Sätt på handsteamern genom att sätta i kontakten i ett vägguttag 

och vänta i 20-25 sekunder tills den röda lampan släcks. Detta 

visar att ångtemperaturen har nått en tillräckligt hög temperaturen 

för att maskinen kan användas. 

2. Häng ditt klädesplagg på en galge. Sedan för du ångmunstycket 

mot tyget samtidigt som du låter ånga flöda ur maskinen genom att 

trycka på ångklappen. 

3. För att ånga känsliga tyger, möbeltyger eller för att borsta av trådar 

och dam som fastnat på tyget så sätter du först på ullborsten eller 

möbeltygsborsten på ånghuvudet. Detta bör göras innan du sätter 

på din Cirrus Handsteamer för att du inte ska bränna dig på ångan. 

 

4. För att stänga av din Cirrus Handsteamer drar du ur stickkontakten 

från vägguttaget. Släpp sedan på ångtrycket i maskinen genom att 

hålla in ångknappen i några sekunder. Töm sedan 

vattenbehållaren för minimera eventuella risker för att maskinen 

ska gå sönder. 

5. Till hjälp för att smidigt förvara och resa med din Cirrus 

Handsteamer så följer det med en resepåse. 
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UNDERHÅLL DIN CIRRUS HANDSTEAMER 

I vissa länder och regioner är kranvattnet hårdare och innehåller där 

högre halter av kalcium och magnesium.  Om du inte har använt renat 

eller destillerat vatten när du har använt din Cirrus Handsteamer så är 

risken högre att det har fastnat kalcium och magnesium på kokkärlet i 

maskinen. Dessa rester riskerar att minska effekten av steamern och 

fläcka dina kläder om inte steamern avkalkas med regelbundenhet vi 

rekommenderar avkalkning 1 gång per månad. 

AVKALKA CIRRUS HANDSTEAMER 

Ättika kan lösa upp de mineraler som finns kvar i maskinen. För att 

göra rent din maskin från dessa, så följer du följande instruktioner: 

1. Häll 1 tsk ättika eller 2 tsk ättikssprit i vattenbehållaren och fyll upp 

med vatten.  

2. Se till att vattnet har blandas ordentligt med ättikan innan du sätter 

på maskinen. Låt maskinen ånga till tanken är slut.  

3. Skölj sedan maskinen ren från ättika genom att ånga en tank med 

vanligt vatten.  

För mer information om hur du ångar dina plagg och klädvård, vänligen 

besök www.thesteamery.se.   
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SÄKERHETSFÖRESKRIFT  

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder Cirrus 

Handsteamer. 

2. Dra inte i sladden för att ta ur stickkontakten från vägguttaget. 

3. Använd enbart renat eller destillerat vatten för att ånga. 

4. Framsidan av ånghuvudet blir mycket varmt när du ångar. Undvik 

att vidröra det!  

5. Ångan som flödar från ånghuvudet är nära 100° Celsius. Rikta inte 

ånga mot personer, djur, växter eller liknande. 

6. Fyll inte vattenbehållaren med varmt vatten eller någon annan 

vätska än vatten (undantag: vatten blandat med ättika vid 

rengöring).  

7. Använd inte Cirrus Handsteamer om sladden är trasig. 

8. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget när ångmaskinen inte 

används, när du fyller på vattenbehållaren och när du rengör 

maskinen.  

VEM KAN ANVÄNDA CIRRUS HANDSTEAMER? 

1. Personer under 18 år bör ej använda Cirrus Handsteamer.  

2. Cirrus Handsteamer ska ej användas som en leksak. 

3. Barn ska ej rengöra eller reparera Cirrus Handsteamer.  
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SPECIFIKATION 

Tillverkning: Kina 

Certifikat: CE/RoHS/GS/CB 

Model:  Cirrus Travel Steamer  

Importör: The Steamery 

Färg: Vit med svarta detaljer 

Strömstyrka och frekvens: 220V-240V/50Hz-60Hz 

Kraft: 1500 W 

Vikt: 750 g 

Uppstartstid: 20-25 sekunder 
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THE STEAMERYS BEGRÄNSADE GARANTI 

The Steamery garanterar den medföljande produkten och dess tillbehör 

mot felaktigheter i material och utförande under ett år från användarens 

inköpsdatum. Garantin omfattar inte normalt slitage eller skada som 

uppstått till följd av en olycka, felaktig användning (som underlåtelse att 

avkalka maskinen), vårdslöshet och liknande. 

För att få hjälp ringer eller mailar du till The Steamery. 

Samtalskostnader och internationella fraktkostnader kan tillkomma. 

Garantin gäller i det ursprungliga inköpslandet. 

Om du anmäler ett giltigt problem enligt garantin kommer the steamery 

reparera eller ersätta din steamer, beroende på problemet. Skyddet i 

garantin gäller utöver de rättigheter kunden har enligt lokal 

konsumentlagstiftning. För god ordnings skull bör noteras att kunden 

behöver visa kvitto eller dylikt för att styrka inköpstillfället för att 

garantin ska kunna göras gällande. 
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