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WELKOM BIJ THE STEAMERY 

The Steamery is gevestigd in Stockholm, Zweden. Je wilt dat je kleding 

zo lang mogelijk mee gaat en er elke dag goed uit blijft zien. Daarom 

brengen wij je de beste onderhoudsproducten voor je kleding en 

helpen we graag om je favoriete stukken lang mooi te houden. 

Meer weten over The Steamery, onze producten en hoe je je kleding 

het beste kunt onderhouden - bezoek onze Facebook pagina of 

website. 

www.facebook.com/thesteamery 

http://www.thesteamery.se 

Mocht je vragen hebben of feedback willen sturen, positief of negatief, 

neem dan contact op met onze support-afdeling: 

support@thesteamery.se 

 

We horen graag een bericht van je! 

/ 

The Steamery  
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DE DOOS UITPAKKEN 

ONDERDELEN 

1. “Steamer Cumulus” en waterreservoir 

2. Stoomkop en slang 

3. Haak (om de stoomkop aan op te hangen wanneer je deze niet 

gebruikt) 

4. Uitschuifbare stang 

5. Hanger (Twee delen and twee klemmen) 

6. Broek klem 

7. Stof borstel 

8. Warmte handschoen 

9. Persplaat 
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DE STOMER IN ELKAAR ZETTEN 

1. Draai de schroefkop die op de kop van de stomer zit los en plaats 

de stang op de schroefkop. 

2. Plaats de stang in het gat bovenaan en draai de stang in de 

schroefkop. 

3. Verleng de stang naar je voorkeurshoogte 

4. Plaats de haak bovenop de stang. 

5. Bevestig de slang en stoomkop op het gat vooraan (stoom-uitlaat) 

van de stomer. Vind de juiste positie, duw de slang in de kop en 

draai dan een kwart slag tegen de klok in. 

6. Hang de stoomkop aan de haak. 

AAN DE SLAG MET DE STOMER 

DE STOMER GEBRUIKEN 

1. Plaats voor gebruik de kledingstomer op een vlakke ondergrond. 

Haal de watertank uit de machine en draai de dop los. Vul de 

watertank met 400 - 2800 ml water. Plaats de watertank terug in 

de machine.  Wanneer je de stomer gaat verplaatsen of optillen, 

dan kan er water uit de machine lekken. 

2. Druk met de voet de startknop aan (let op het rode lichtje) en 

wacht 30-45 seconden. 

3. Begin met stomen (vermijd het aanzetten en het gebruiken van de 

stomer met een lege watertank!) 

4. Druk weer op de startknop om de stomer uit te zetten 

5. Laat de watertank niet gevuld met water wanneer de stomer een 

lange periode niet gebruikt wordt. 
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HET STOMEN VAN JE KLEDING (EN HOE DE 

EXTRA ONDERDELEN TE GEBRUIKEN) 

Stomen is niet ingewikkeld, ook al lijkt dat, de eerste keer dat je gaat 

stomen, misschien wel zo. Je zult gaandeweg merken dat je je eigen 

stoom-skills ontwikkeld. We hebben een paar tips voor je hoe je de 

stomer kunt gebruiken. 

1. Hang de kleding goed aan de hanger of aan een eigen 

kledinghanger. 

2. Beweeg de stoomkop langzaam langs de kleding. 

3. Voor gevoelige stoffen zoals zijde en wol, adviseren we je de 

stofborstel te gebruiken die je op de stoomkop kunt bevestigen 

(deze is meegeleverd) 

4. Om de kleding recht en stil te laten hangen, zul je de kleding vast 

moeten houden tijdens het stomen. Gebruik hiervoor de warmte 

handschoen zodat je je niet zult verbranden. (deze is meegeleverd)  

5. Gebruik de broek-klem om een vouw in je broek (of andere 

kledingstukken) te behouden. 

6. Wilt u meer informatie hoe je het beste kunt stomen, ga naar onze 

website of Facebook-pagina. 
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HET LEGEN EN REINIGEN VAN DE 

KLEDINGSTOMER 

Om kalkresten en andere vuilrestjes die in het warmte-element van de 

machine terecht kunnen komen, tot een minimum te beperken (en zo 

dus het verlies van stoomkracht te beperken), leeg en reinig de 

machine een keer in de twee maanden. 

Om dit goed uit te kunnen voeren, hou je de volgende stappen aan: 

1. Verwijder de watertank, draai de dop eraf en leeg de tank. 

2. Plaats de stomer in de gootsteen, in bad of de douchecabine. 

3. Draai de slang los en houdt deze verticaal om de slang te legen. 

4. Draai de dop los aan de onderkant van de stomer (pas op dat je 

niet nat wordt). Schudt aan de stomer om al het water uit de 

machine te krijgen. 

5. De slang mag alleen met water gereinigd worden. 

6. Om de tank te reinigen: vul de tank met water en voeg twee 

eetlepels schoonmaakazijn toe aan het water en laat de tank twee 

minuten staan. Leeg de tank en spoel deze door met water. 

7. Draai de dop weer aan de onderkant van van de stomer, plaats de 

slang en de watertank terug. 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

HOE DE MACHINE VEILIG TE GEBRUIKEN  

1. De voorkant van de stoomkop waar de stoom uitkomt, wordt heet 

als de stomer is ingeschakeld. Raak deze dan ook niet aan. 

2. De stoom die uit de stomer komt is rond de 100° celsius. Richt de 

stoomkop niet op iemand, iemands gezicht, dieren, planten of 

aanverwanten. 

3. De slang van de stomer moet altijd verticaal geplaatst worden, de 

stoom stroomt namelijk van beneden naar boven. Houdt de 

stoomkop minsten 1,2 meter boven de kledingstomer om ervoor te 

zorgen dat er geen water vanuit de tank in de slang terecht komt. 

4. De kledingstomer hoort altijd op een vlakke ondergrond gebruikt te 

worden. Wanneer de machine schuin staat kan er water uit de 

machine lekken. 

5. Vul de machine niet met heet water of andere vloeibare middelen. 

6. Gebruik de stomer niet als de stroomkabel is beschadigd. 

7. Haal de stekker uit het stopcontact als je de machine niet gebruikt 

of wanneer je de watertank bij moet vullen.  

WIE KAN HET KLEDINGSTOMER GEBRUIKEN? 

1. Mensen jonger dan 18 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. 

2. De stomer moet niet gebruikt worden als speelgoed. 

3. Houdt kinderen buiten bereik van het apparaat. 
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SPECIFICATIIES 

Oorsprong: China 

Certificaten: CE/RoHS 

Model Naam:  Cumulus Steamer  

Importeur: The Steamery 

Kleur: Wit / Zwart 

Vermogen, Spanning en frequentie: 220V/50Hz 

Stroomcapaciteit: 1800 W 

Watertank Capaciteit: 2800 ml 

Automatisch uitschakelen: Wordt ondersteund (Wanneer de 

temperatuur te hoog wordt of wanneer er te weinig water in de 

watertank zit) 

Aan-/uitzetten: Met voetpedaal 

Gewicht: 3.6 kg 

Opwarmtijd: 30-45 seconden 

Gebruiksduur:  80 minuten aaneenvolgend stomen 
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THE STEAMERY  

1 JAAR GARANTIEVOORSCHRIFTEN 

THE STEAMERY GARANDEERT DAT DIT PRODUCT VRIJ VAN 

DEFECTEN IN MATERIEEL EN FABRICAGE IS VOOR EEN 

PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR VANAF DE DATUM VAN DE 

OORSPRONKELIJKE AANKOOP. THE STEAMERY STAAT GARANT 

VOOR EVENTUELE MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN VAN 

HET PRODUCT. 

THE STEAMERY BIEDT GEEN GARANTIE TEGEN NORMALE 

SLIJTAGE, NOCH SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ONGEVAL 

OF MISBRUIK. VOOR HULP EN VRAGEN, KUN JE BELLEN OF 

MAILEN THE STEAMERY. GESPREKSKOSTEN EN 

INTERNATIONALE VERZENDKOSTEN WORDEN IN REKENING 

GEBRACHT, AFHANKELIJK VAN DE LOCATIE. WANNEER JE EEN 

GELDIGE CLAIM INDIENT ONDER DEZE GARANTIE, DAN ZAL THE 

STEAMERY IN OVERLEG REPARATIE, VERVANGING OF 

TERUGBETALING VAN DE STOMER VOOR ZIJN REKENING 

NEMEN. GARANTIEVOORSCHRIFTEN ZIJN EEN AANVULLING OP 

DE RECHTEN DIE GELDEN ONDER DE LOCALE/LANDELIJKE WET. 

GEVRAAGD WORDT OM EEN AANKOOPBEWIJS TOE TE STUREN 

BIJ HET MAKEN VAN EEN CLAIM ONDER DEZE GARANTIE. 
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