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CUMULUS STEAMER 

SVENSK BRUKSANVISNING  
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VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY 

The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar 

kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge våra 

kunder tillgång till de bästa klädvårdsprodukterna och lära dem hur 

man tar hand om sina kläder på allra bästa sätt.  

Hitta mer information om våra produkter och hur du vårdar dina kläder 

på vår Facebooksida eller vår blogg. 

www.facebook.com/thesteamery 

www.thesteamery.se 

Ni är välkomna att ställa frågor eller ge återkoppling på våra produkter 

via e-post: support@thesteamery.se 

Vi ser fram emot att få höra era synpunkter. 
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PACKA UPP DIN STEAMER 

INNEHÅLLET I DIN FÖRPACKNING 

När du öppnar förpackningen kommer du att hitta följande. 

1. Cumulus Steamer och vattentank 

2. Ånghuvud och -slang 

3. Hake (för att hänga ånghuvudet på när du inte använder din 

Steamer) 

4. Justerbar stång 

5. Galge (två delar och clips) 

6. Pressvecksklämma 

7. Klädborste 

8. Värmehandske  

9. Pressplatta 
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MONTERA DIN STEAMER 

1. Skruva loss det svarta skruvlåset, belägen högst på Steameren 

och trä stången igenom skruvlåset.  

2. Placerat stången i fästet på maskinen och skruva fast skruvlåset.  

3. Drar upp stången till en bekväm höjd. 

4. Trä på haken högst upp på stången. 

5. Fäst slangen med tillhörande ånghuvud i ångutloppshålet på 

främre delen av din Steamer. Hitta rätt läge och tryck in, sedan 

vrider du ett kvarts varv moturs.  

6. Häng ånghuvudet på haken. 

 

ANVÄNDA DIN STEAMER 

1. Placera Steameren på en plan yta där du planerar att använda den.  

2. Lossa vattentanken och fyll den med 400 – 2800 ml vatten. Sätt 

tillbaka tanken. Om Steameren förflyttas när vattentanken är fylld 

och du inte förflyttar den helt horisontellt, föreligger risk för att den 

läcker vatten. 

3. Tryck på startpedalen med din fot (notera att den röda lampan 

tänds och visar att steamern är på) och vänta sedan 30-45 

sekunder. 

4. Börja ånga (undvik att starta din Steamer utan vatten i tanken). 

5. Tryck på startpedalen för att stänga av din steamer.  

6. Lämna inte din steamer fylld med vatten under längre perioder då 

du inte använder den. 
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ÅNGA DINA KLÄDER (TILLBEHÖR) 

Att ånga dina kläder är inte svårt, men alla har sin egen metod. Här ger 

vi dig lite användningstips. 

1. Häng ditt plagg med tyget ordentligt sträckt på den tillhörande 

galgen eller en separat galge.  

2. Låt ånghuvudet löpa längs tyget. Sträck tyget medan du låter 

ångan flöda genom tyget. 

3. För känsliga tyger, såsom exempelvis siden, rekommenderar vi 

att du fäster den tillhörande klädborsten på ånghuvudet. 

Eftersom Steameren kan bli väldigt varm bör du inte fästa 

klädborsten på ånghuvudet när Steameren är igång.  

4. För att hålla tyget sträckt kan du behöva använda 

värmehandsken som skydd mot den heta ångan.  

5. För byxor och andra kläder med pressveck kan du använda 

pressvecksklämman, som du fäster på ånghuvudet. 

För mer information om hur du ångar dina plagg 

rekommenderar vi att du går in på vår hem- eller Facebooksida. 
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TÖM OCH RENGÖR DIN STEAMER 

För att undvika att kalk eller andra föroreningar fastnar på 

värmeaggregatet inuti Steameren, rekommenderar vi att maskinen 

töms och rengörs var 20 tank. Det innebär ca 1-2 gånger om året för 

hemanvändning (30 min/vecka). Det innebär varannan vecka om 

steamern används 2 timmar om dagen. 

TÖMMA STEAMEREN PÅ VATTEN  

1. Ta steamern till en vask eller golvbrunn.  

2. Skruva av locket till tanken och häll ut vattnet. 

3. Lossa slangen genom att vrida den ett kvarts varv medurs.  

4. Skruva loss dränaget på undersidan av din Steamer  

5. Vicka din Steamer från sida till sida för att tömma allt vatten.  

6. Slangen kan sköljas ren med bara vatten. 

RENGÖRING (AVKALKNING) AV STEAMEREN.  

Värme och syra krävs för att reagera och lossa beläggningar av kalk 

och magnesium. Du kan använda Ättika, kalklösare, citronsyra eller 

dylikt. Vi beskriver nedan processen för ättika. 

1. Blanda 1 dl ättika eller 2 dl ättikssprit med 5 dl vatten i tanken 

2. Kör Steamern ca 10 min-15min max till tanken töms 

* Ättika luktar så gör det gärna i ett väl ventilerat rum eller utomhus.  

3. Låt stå i 15 min * Ättiksblandningen ska vara kvar i maskinen. 

4. Töm steamern genom dränaget eller slangfästet. 

* Om dränaget ej går att lossa har det fastnat av avlagringarna.  

* Du kan gurgla maskinen med lite hett vatten  och ättika för att se 

om mer avlagringar lossnar. I så fall kan det vara värt att köra en 

cykel till med ättika (steg 1-4)  

5. Fyll tanken med vanligt vatten och kör igenom steamern som 

vanligt. 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFT 

1. Ånghuvudets framsida blir väldigt varmt när din steamer används. 

Undvik därför att vidröra ånghuvudets framsida. 

2. Ångan som kommer ur ånghuvudet är cirka 100 grader varm. Rikta 

inte under några omständigheter ånghuvudet mot personer, djur, 

växter eller liknande.  

3. Ångslangen ska hållas vertikalt eftersom ångan stiger uppåt. Du 

bör hålla ånghuvudet minst 1,2 meter över din Steamer för att 

undvika att vatten samlas i slangen.  

4. Din Steamer bör stå på ett plant underlag. I annat fall kan det 

hända att din steamer läcker vatten. 

5. Fyll inte vattentanken med varmt vatten och inte heller med annan 

vätska än vatten. 

6. Använd inte din Steamer om sladden är trasig. 

7. Dra ur sladden när du inte använder din Steamer eller fyller på 

vatten. 

Steamern bör inte användas av personer under 18 år. 
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SPECIFIKATION 

Tillverkningsplats: Kina 

Certifikat: CE/RoHS 
Modellnamn:  Steamer Cumulus 

Importör: The Steamery 
Färg: Vit med svarta detaljer 
Strömstyrka och frekvens: 220V/50Hz 

Kraft: 1800 W 
Vattenkapacitet: 2800 ml 

Automatisk avstängning: Stöds (när temperaturen blir för hög eller 

vatten saknas) 
Styrning: Fotpedal 

Vikt: 3,6 kg 
Uppstartstid: 30-45 sekunder 

Drifttid: 80 minuters drift vid full tank 
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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, BRISTANDE 

UNDERHÅLL, 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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