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Easy Clean®  
Diavolo Mirage 
Damprenser med sug 

VIGTIGT! 
Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. 
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Forord 
 
Til lykke med Deres nye Easy Clean® Diavolo 
Mirage. Diavolo Mirage er udviklet i samarbejde med 
ekspertise inden for rengøringsbranchen. Diavolo 
Mirage forhandles i Skandinavien af V. BRØNDUM 
A/S og er en højeffektiv og meget pålidelig maskine 
til damprensning og opsugning af tørt og vådt. 
 
Denne brugsanvisning 
 
Denne brugsanvisning beskriver, hvordan Easy 
Clean® Diavolo Mirage anvendes sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Følg retningslinierne i denne brugsanvisning og 
anvend kun Diavolo Mirage til det, som den er 
beregnet til ifølge brugsanvisningen.  
 
Det er brugerens ansvar at sætte sig ind i 
retningslinierne for sikker anvendelse af Diavolo 
Mirage, som disse er beskrevet i denne brugs-
anvisning.  
 
V. BRØNDUM A/S står til rådighed for spørgsmål 
om anvendelse af Diavolo Mirage. 
 
Opbevar brugsanvisningen sammen med Diavolo 
Mirage for senere opslag. 
 
 

 
 
 
Easy Clean® Diavolo Mirage forhandles af 
 
V. BRØNDUM A/S 
Sadolinsvej 14-16 
DK - 8600 Silkeborg 
Tlf. 8682 4366 
Fax 8680 3363 
E-mail v@broendum.com
www.broendum.com
 
Ændringer 
 
V. BRØNDUM A/S forbeholder sig ret til, uden 
forudgående meddelelse, at gennemføre kon-
struktionsændringer og forbedringer mhp. at vi-
dereudvikle Diavolo Mirage i takt med ændrede 
markedskrav og den teknologiske udvikling. 

 
  
 
  
 

mailto:v@broendum.com
http://www.broendum.com/
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1 Sikkerhedsmæssige advarsler 
 
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske-, sensoriske eller mentale 
evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i 
brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. 
Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet. 
 

• Brugeren skal have den nødvendige instruktion inden maskinen tages i brug.  
• Læs denne brugsanvisning inden maskinen tages i brug. 
•  

Maskinen er IKKE godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt 
sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. 

 
• Kontroller at maskinen kun tilsluttes spænding og strøm, som svarer til det på 

typeskiltet angivne. Se også tekniske data (Afsnit 7). El-tilslutningen skal være 
forsynet med pålideligt virkende jordforbindelse (HFI eller HPFI relæ). 

• Træk ikke i ledningen, når maskinens stik skal trækkes ud af stikkontakten. Hold om stikket i stedet. 
• El-kablet må ikke udsættes for varme, olie og lignende, som kan beskadige kablet. 
• Berør ikke den tilsluttede maskine, hvis hænder eller fødder er våde. 
• Efterlad ikke den tilsluttede maskine uovervåget. 
• Det anbefales at afbryde strømtilslutningen, når maskinen ikke er i brug. 
• Ved rengøring af elektriske apparater (f.eks. ovne, el-radiatorer og lignende) skal strømtilslutningen til 

disse afbrydes under rengøringsarbejdet. 
• Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller væske. 
• Lad ikke børn eller andre anvende maskinen uden den nødvendige instruktion. 
• Berør ikke dampstrålen og ret den ikke mod ubeskyttet hud, da der er skoldningsfare. 
• Der må ikke hældes opløsningsmidler, parfume eller andre kemiske væsker i vandtanken. 
• Pres eller skrub ikke mundstykket mod den flade, som skal renses. Rensning sker som en kombination af 

sugekraft, temperatur og damptryk. 
• Ved rensning af glas ved lave temperaturer skal glasoverfladen forvarmes for at mindske risikoen for 

brud. Indstil maskinen til lavt damptryk og forvarm glasoverfladen i en afstand af 30-40 cm. 
 
Udvis altid forsigtighed når der håndteres damp og vand i forbindelse med elektricitet.  
 
Damprensning må ikke udføres eller forsøgt udført på følgende overflader: 
 

• læder, alcantara, emitteret fløjl og andre sarte vævede stoffer 
• polerede eller lakerede gulve, hvor dampen kan fjerne lak- eller vokslaget 
• malet glas 
• polerede overflader af træ 
• limede samlinger, da dampen kan opløse limen 

 
Skal ovennævnte overflade renses, bør producenten af overfladen kontaktes. Alternativt kan rensning med 
forsigtighed og med lavt damptryk afprøves på skjulte flader, hvor en eventuel skade ikke vil være synlig. 
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2. Produktbeskrivelse 
 
2.a. Hoveddele 
 

 
   1. Indikator panel 
   2. Stødabsorberende bånd 
   3. Bærehåndtag 
   4. Dæksel for vandtank. 
   5. Tilslutning til damp- og sugeslange 
   6. Beskyttelsesdæksel for slangetilslutning 
   7. Hovedafbryder 

  
   8. Udblæsningsfilter 
   9. Aftageligt dæksel med ledningsparkering. 
   10. El-ledning med hanstik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.b. Indikator panel 

7
6 

5 

3

14

2

9 8 

10 

 
  
  
  
  

1: Anvendes ikke på denne maskine 
 
2: Angiver sugestyrke. Er opsamlingsbeholderen  fuld 
eller mangler der vand i opsamlingsbeholderen 
indikeres ved visuelt (rødt lys) og akustisk signal. 
 
3: Angiver damp-mængde. Mangles vand i vandtanken 
indikeres med visuelt (rødt lys) og akustisk signal.  
 
4: Grøn lampe lyser når maskinen er klar til damprens.  
 
Bemærk der skal påfyldes vand også ved støvsugning. 
(Se afsnit om igangsætning). 
 

4 321
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2.c. Betjeningsgreb med suge- og dampslange 
 
 16. Multistik for tilslutning af slangen på maskinen. 
 17. Dobbelt slange til opsugning og damprensning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. Betjeningsgreb (Lavspænding 5 V). 

18 19 

22 
21 

20 

17 

18 

16 

 19. Aktiveringsgreb for damp. 
 20. INGEN FUNKTION PÅ DENNE MODEL 
 21. Tænd/Sluk samt justering for dampfunktion. 
 22. Tænd/Sluk samt justering for sugefunktion. 
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LÅST2.d. Samling af tilbehør og forlængerrør 
 
Tilbehøret kan kobles direkte på betjeningsgrebet eller på et  
eller begge forlængerrør.  
 
Tilbehør, betjeningsgreb og forlængerrør låses sammen ved at 
dreje låseknappen som vist. 
 
 
 
 
2.e. Vandfilter 
 
 23. Aftageligt låg til vandfiltertank 

26 

25 a / b 

24 

28 

27 

23
 24. Tætningselement 
 25. Udtagelig vandfiltertank med to kamre: 
  25b: Kammer for opsamling af mindre 
    partikler 
  25a: Kammer for opsamling af store 
    partikler 
 
 26. Flyder til kontrol af niveau i vandfiltertank.  
  Flyderen skal kunne glide frit i sit spor. 
 
 27. Udtagelig væg med væske-/støvadskiller. 
   Med mikrofilter i rustfrit stål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.f. Standard tilbehør 
 

29 

 29. Forlængerrør 
 30. Lås for forlængerrør 

30 
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31 31c 31b 31a 

 
 31. Stort mundstykke (300 mm) med børste- og gummilæber: 
 
  31a: Indsats med børster til opsugning af tørt støv 
  31b: Indsats med grå gummilæber til opsugning af  
    væsker og vådt støv 
  31c: Indsats med sorte hårde læber til rengøring 
    af tæpper 
 
 
 
 

32 

32c 

32a 32b 

 32. Lille mundstykke (150 mm) med børste- og gummilæber: 
 
  32a: Indsats med børster til opsugning af tørt støv 
  32b: Indsats med gummilæber til opsugning af  
    væsker og vådt støv 
  32c: Damp-/sugedyse med gummilæbe til  
    rengøring af ruder og glatte flader 
 
 
 33. Bomuldsovertræk med elastik til lille børste. 
 34c 

34 

34a 

34f 34e 34d 34g 

34b 

 
 34. Damplanse (34c) og adapter (34) for  
  tilslutning af: 
 
  34a: Fuge-mundstykke 
  34b: Mini mundstykke for væsker 
  34d: Lille kunststofbørste 
  34e: Lille metalbørste 
  34f: Rund børste 60 mm 
  34g: Spartel 
 
 
 
 35. Specialnøgle til åbning af bundprop i dampkedel. Nøglen 

anvendes i forbindelse med tømning af dampkedlen. 
Bundproppen sidder bag et plastdæksel, som kan løsnes 
med en mønt. Bundproppen må ikke løsnes, hvis maskinen 
er varm! Brug ikke afkalkningsmiddel i dampkedlen. 

35 
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3. Igangsætning 
 
3.a. Påfyldning af vandfiltertank 
 

• Løft det aftagelige låg (23) til vandfiltertanken (25) 
af  og fjern tætningselementet (24) 

• Hæld postevand i opsamlingstanken (25b) for  
 opsamling af mindre partikler: 

 - cirka 0,35 l, når maskinen skal anvendes til  
 damprensning/vådsugning 

  - cirka 0,75 l, når maskinen skal              
           anvendes til tørsugning. 
• Sæt tætningselementet (24) på plads og placer 

det aftagelige låg (23) over vandfiltertanken. 
 
BEMÆRK: 
Flyderen (26) registrerer, om der er en tilpas mængde vand i vandfiltertanken (25).  
Er dette ikke tilfældet, vil den elektroniske styring afbryde sugefunktionen og 
samtidigt udsende et akustisk signal.  
Fyld derfor kun vand i vandfiltertanken, når denne sidder på sin plads i maskinen. 
 
 
3.b. Påfyldning af dampkedlens vandtank 
 

• Skru vandtankens dæksel (4) af og fyld vandtanken op med postevand. 
Hæld ikke opløsningsmidler, rensemidler eller kemiske midler i 
vandtanken. 

 
Tankindløbet er forsynet med et lille filter, som 
opfanger mindre urenheder fra vandet.  
Filteret skal rengøres jævnligt.  
Den samlede tankkapacitet er 2 liter. 
 

• Skru dækslet på plads igen uden at 
stramme for meget. 

 
3.c. Maskinen tændes 
 
Tilslut maskinen 230 V. Kontroller, at stikkontakten er forsynet med en jordforbindelse. 
Tryk på den nederste del af hovedafbryderen (7), hvorved afbryderens 
orange lys tændes. 
 
 



    Easy Clean® Diavolo Mirage     
 
 

 
 
  
Easy Clean® Diavolo Mirage    10   V. BRØNDUM A/S 

3.d. Indstilling af sugestyrke og dampmængde 
 
Sugestyrken indstilles på betjeningshåndtagets hvide knap (22) et kort tryk starter/stopper sugeeffekt – langt tryk 
skruer op/ned for sugeeffekt.  
  
Dampmængden tilpasses på den røde kanp (21). Kort tryk for start/stop – langt tryk for justering af 
dampmængde. 
 
3.e. Tør- og vådsugning uden damprensning 
 

• Sæt sugeslangens stik i tilslutningsstikket  på maskinens forside. 
Stikket låses med et lille klik. 
 

• Vælg det relevante tilbehør til den pågældende rengøringsopgave 
 og lås tilbehøret sammen. 

 

 

• Tænd for sugefunktionen på betjeningshåndtagets hvide knap (22) 
Funktionen vil forblive tændt, indtil der trykkes kort på den hvide knap 
igen. 

• Sugestyrken indstilles ved lange tryk på betjeningshåndtagets hvide 
knap.  

 
3.f. Vådsugning og tømning af vandfiltertank 
 
Opsugede støvpartikler og væske samles i vandfiltertanken (25) I takt med at tanken fyldes, løftes flyderen og 
når vandfiltertanken er fyldt, afbryder flyderen automatisk sugemotoren. Tanksymbolet på  
indikator panelet tændes og en akustisk alarm vil kunne høres. 
 
Løft det aftagelige låg til vandfiltertanken (25) af 
og løft tanken fri. 
Fjern tætningselementet (24) og 
tøm vandfiltertanken. 
 
 
3.g. Vandrensningsfilter 
 
Det patenterede vandfiltersystem er placeret i vandfiltertanken (25).  

Luftstrømmen går gennem et finfilter af rustfrit stål, hvor en stor del af 
partiklerne tilbageholdes.  
De finere partikler bliver bundet i den vand-hvirvel, der dannes i 
vandfiltertanken. 
 
På denne måde sikrer vandfiltersystemet, at støv, pollen og små partikler 
tilbageholdes i vandet og at kun ren luft passerer igennem maskinen.  
Filteret frigøres, ved at trække det af mellempladen (28).  Tøm og rengør 
filtre og vandfiltertank efter hvert brug! 

 
3.h. Damprengøring og efterfyldning af dampkedlens vandtank 
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• Kontroller at sugeslangens stik sidder sikret i stikket på maskinens forside. 
• Vælg det relevante tilbehør til den pågældende rengøringsopgave 

og lås tilbehøret sammen. 
  

 

 
• Efter ca. 5 minutter tændes den grønne 

lampe som tegn på, at damptrykket er 
opbygget. 

 
• Tryk på betjeningshåndtagets røde knap for 

at aktivere dampstrålen. 
 

• Dampmængden reguleres ved lange tryk på den røde knap.  
Niveau vises i indikator panelet.  

 
 
 

• Træk aktiveringsgrebet mod betjeningsgrebet og 
tænd dermed for dampen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dampen afbrydes, når aktiveringsgrebet slippes. 
 

 
BEMÆRK: 
Strømmen til dampkedlen afbrydes automatisk, hvis aktiveringsgrebet ikke har være påvirket i 5 minutter. 
Dampkedlen kan aktiveres igen, ved at afbryde og tænde hovedkontakten (7) 
 
Når vandet i dampkedlens tank er opbrugt, vil advarselslampen tændes på indikator panelet. Samtidigt udsender 
maskinen et akustisk signal. 
 
Efterfyld dampkedlens vandtank som beskrevet i punkt 3.b. 
 
BEMÆRK: 
Dampkedlens vandtank er ikke under tryk, når maskinen er i drift. Vandtanken kan efterfyldes uden at afvente, at 
dampkedlen afkøles. 
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3.i. Kombineret opsugning og damprensning 
 
Det er muligt at opsuge og damprense samtidigt. 
 

• Indstil maskinen som beskrevet i punkterne 3.e og 3.h.  
• Aktiver opsugning med trykknappen i betjeningshåndtaget. 
• Aktiver damprensning med aktiveringsgrebet i betjeningshåndtaget. 

 
 
3.j. Rengøring af maskinen efter hvert brug 
 
Maskinen skal rengøres efter hvert brug for at sikre en pålideligt virkende maskine og for at forhindre 
bakterievækst og mislugte fra maskinen. 
 

• Fjern låget  
• Udtag vandfiltertanken  
• Fjern tætningselementet  
• Tøm tanken 
• Udtag finfilteret  

 
 

• Adskil vandfiltertanken og rengør de enkelte dele samt finfilteret (28) Brug maskinen til at damprense 
låget (23), vandfilterbeholderen (25) og øvrigt tilbehør, som har været i brug. 

 
• Påfyld den nødvendige mængde vand i vandfiltertanken, så maskinens sugefunktion kan aktiveres. 

 
• Opsug ½-1 l vand for at rengøre forlængerrørene, slangen og maskinens indre. 
• Gentag tømnings- og opsugningsprocessen to gange. 
• Rul el-ledningen sammen og placer den om dækslet. 

 
BEMÆRK: Det er vigtigt, at maskinen rengøres som ovenfor beskrevet efter hvert brug. 
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4. Rengøring og vedligehold 
 
Maskinen rengøres efter hvert brug. Fremgangsmåde og omfang er nærmere beskrevet under punkt 3.j. 
 
4.a. Vedligehold af dampkedel 
 
For at mindske risikoen for skader i kedlen på grund af kalkdannelser, skal kedlen tømmes helt mindst en gang 
om måneden: 
 

• Lad maskinen stå ubrugt natten over, så den er helt afkølet 
• Brug en mønt eller en stor skruetrækker til at løsne dækslet  
 over drænproppen under maskinen 
 

• Brug specialnøglen (35) til at løsne drænproppen 
 
• Vend maskinen med bunden ned af og ryst den 
 forsigtigt, så rest-vand, kalk og urenheder følger  
 med vandet ud. 
 
• Skru drænproppen fast igen med specialnøglen (35) 
• Sæt dækslet over drænproppen på plads 

 
BEMÆRK: 
Hæld ikke opløsningsmidler, kemiske rensemidler eller lignende i dampkedlen. 
 
4.b. Reparationer 
 
Opstår der driftsforstyrrelser eller fejl på maskinen, skal forhandleren kontaktes. Uautoriserede forsøg på at 
reparere maskinen vil medføre, at garantien bortfalder. Der må ikke gøres forsøg på at adskille maskinen. 
Indlever maskinen til forhandleren eller til V. BRØNDUM A/S. 
 
Kontroller jævnligt, at el-ledning og stik er ubeskadigede. Konstateres skade på el-ledning eller stik, skal disse 
udskiftes af en fagmand.  
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5. Brug af tilbehøret 
 
5.a. Betjeningshåndtag 
 
I betjeningshåndtaget aktiveres suge- og dampfunktion ved hjælp af betjeningshåndtagets trykknapper. Tilbehøret 
(forlængerrør, mundstykker og dyser) tilkobles betjeningshåndtaget. Anvend ikke betjeningshåndtaget uden 
tilkoblet tilbehør. 
 
5.b. Stor mundstykke med børste- og gummilæber 
 

 
Det store mundstykke (31) kan anvendes til såvel damprensning som til 
opsugning af væsker og fugtigt støv. Mundstykket kan bruges med tre 
forskellige indsatser. Indsatserne sættes op i mundstykket og låses fast med 
de to låse. Låsene drejes på de to drejeknapper ovenpå mundstykket. 
 
 

31c 31b 31a 

 
Ved rengøring af hårde gulvflader anvendes de grå gummilæber (31b) 
 
Ved rengøring af tæpper anvendes indsatsen med hårde læber (31c) 
 
Ved opsugning af tørt støv anvendes indsatsen (31a). Anvendes 
indsatsen til damprensning anbefales det at sætte justeringsknappen 
(14) i stilling 2: Medium dampmængde. 
 

31  
5.c. Lille mundstykke med børste- og gummilæber 
 
Det lille mundstykke (32) anvendes til damprensning og vådsugning i områder, hvor der ikke er plads til at 
anvende det store mundstykke (31). Mundstykket kan bruges med tre forskellige indsatser. Indsatserne sættes op 
om mundstykket og låses fast med et klik. 
 

32 

32c 

32a 32b 

Til damprensning på glatte flader anbefales indsatsen (32b) med 
gummilæbe. 
 
Til damprensning og samtidig opsugning anbefales indsatsen (32a) med 
børster. Brug eventuelt bomuldsovertrækket (33). 
 
Den brede indsats med gummilæbe anvendes til rengøring af ruder og 
store glatte overflader. 
 
5.d. Damplanse, adapter og øvrigt tilbehør 
 
Adapter (34) og damplanse (34c) kan monteres direkte på betjeningshåndtaget. Adapteren anvendes alene eller 
med påmonterede børster eller små mundstykker. Damplansen kan kun anvendes alene og uden sugefunktion. 
 
Følgende tilbehør er velegnet til anvendelse i forbindelse med damprensning: 
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 34 
34c • Damplansen (34c) er velegnet til fastsiddende snavs i hjørner og 

giver en koncentreret dampstråle. 
• Lille kunststof børste (34d) og rund børste (34f) kan anvendes på 

adapteren (34) mod normalt snavs, der ikke er fastsiddende. 
• Lille metalbørste (34e) er velegnet til indgroet snavs og 

belægninger på hårde overflader. Vær dog opmærksom på 
børstens ridsende egenskaber, så sarte overflader ikke beskadiges. 34g  34d 34e  34f 

• Spartlen (34g) er velegnet til afrimning og fjernelse af is i køle- og fryseskabe. 
 
Følgende tilbehør er velegnet til anvendelse i forbindelse med tør- og vådsugning: 
 

• Fugemundstykket (34a) anvendes til 
opsugning af tørt støv i svært tilgængelige 
hjørner og lignende. 

34b 

34a 
• Mini mundstykket (34b) er velegnet til 

opsugning af væsker. Hold mundstykket 
tæt mod den overflade, der skal renses. 

 
 
Rengøring af vinduer og glas: 
 

32 

32c Det lille mundstykke (32) anvendes med den brede indsats med 
gummilæbe til rengøring af vinduer, glas, spejle mm.  
 
Ved lave temperaturer anbefales det at forvarme glasset med damp i en 
afstand på 30 til 40 cm forud for rengøring. 
 
Glasoverfladen kan rengøres ved at anvende damp- og sugefunktionen 
samtidigt.  
 
Træk mundstykket over glasoverfladen oppefra og nedefter.  
 
Efterlades der striber på overfladen, aktiveres sugefunktionen. 
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6. Anvendelsesområder for Easy Clean® Mirage 
 
Gode råd og anbefalinger til rengøring af forskellige overflader og emner. Nedenstående er retningsgivende, da 
hver rengøringsopgave stiller sine egne krav til metode, tilbehør, valg af børste mm. 
 
BEMÆRK: V. BRØNDUM A/S fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle materialeskader og følgeskader, som er 
opstået ved rengøring med Easy Clean® Mirage. Det er alene brugerens ansvar at sikre, at den valgte 
rengøringsmetode kan anvendes uden risiko for materialeskader.  
 
6.a. Køkkener 
 
Ståloverflader, keramiske overflader, zink, vandhaner: 
 

• Brug adapteren (34) alene eller med en børste afhængig af, hvor fastsiddende snavset er. 
• Indstil dampmængden til maksimum og ret dampstrålen direkte mod snavset. 
• Brug børsterne mod fastsiddende snavs. Pas på ikke at vælge så stiv en børste, så overfladen ridses. 
• Aftør med det samme de rengjorte steder med en tør, ren bomuldsklud. Rengøres større plane flader, 

kan der i stedet anvendes opsugning samtidigt med damprensningen. 
 
Komfurer og kogeplader: 
 

• Som beskrevet for ståloverflader mm. 
 
Ovne: 
 

• Brug adapteren (34) med den lille kunststof børste eller metal børsten 
• Indstil dampmængden til maksimum 
• Efter en passende tørretid vil ovnen være helt fri for fedt 

 
Køleskabe og frysere: 
 

• Afbryd strømmen til køleskabet/fryseren inden rengøring påbegyndes! 
• Er der ingen fastsiddende is, rengøres lettest med adapteren (34) og med dampmængden indstillet til 

medium. 
• Aftør de rensede overflader med det samme. 
• Fastsiddende is fjernes lettest med spartlen (34g) 

 
6.b. Gulve, gulvbelægninger og tæpper 
 
Hårde gulve af marmor, linoleumsgulve, keramiske gulvbelægninger: 
 

• Vælg det store (31) eller lille mundstykke (32) afhængig af, hvor stor rengøringsfladen er.  
• Sæt forlængerrørene (29) sammen og monter dem i betjeningshåndtaget (18). 
• Indstil dampmængden til medium damp på knappen (14). 
• Anvendes det store mundstykke (31) vælges indsatsen (31b) med gummilæber. 
• Aktiver om ønsket sugefunktionen og indstil til passende sugestyrke på knappen (13). 
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Tæpper, løse og faste tæpper: 
 

• Vælg det store (31) eller lille mundstykke (32) afhængig af, hvor stor rengøringsfladen er.  
• Sæt forlængerrørene (29) sammen og monter dem i betjeningshåndtaget (18). 
• Indstil dampmængden til medium eller minimum damp på knappen (14). 
• Anvendes det store mundstykke (31) vælges indsatsen (31b) med hårde sorte læber. 
• Anvendes det lille mundstykke (32) vælges indsatsen (32b). 
• Aktiver om ønsket sugefunktionen og indstil til passende sugestyrke på knappen (13). 
 
ADVARSEL: 
Det anbefales at tage kontakt til leverandøren af tæppet inden damprengøring startes, idet damprensning kan 
skade indfarvningen og øge risikoen for krympningsfare på visse typer tæpper. 
 
Pletrensning af tæpper: 
 
• Vælg adapteren med dysen (34c) 
• Indstil dampmængden til medium på knappen (14) 
• Ret dampstrålen mod pletten, så snavset løsnes. 
• Vælg det lille mundstykke (32) og indsatsen (32b) 
• Opsug det frigjorte snavs, idet sugestyrken indstilles på knappen (13) 

 
Mellemrum mellem fliser og kakler: 
 

• Brug adapteren (34) med små børster. Vælg en børste, der passer til overfladen. 
• Indstil dampmængden til medium damp på knappen (14) 
• Ret dampstrålen mod mellemrummet og før børsten frem og tilbage uden at presse den ned i 

mellemrummet. 
• Vælg mini mundstykket for væsker (34b), hvis der skal opsuges samtidigt med rengøringen. 

 
Parketgulve og lakerede gulve: 
 
ADVARSEL: 
Der skal udvises stor forsigtighed under damprensning af lakerede træ-overflader for ikke at ødelægge træets 
overfladebehandling. Prøv indledningsvis med minimum dampmængde på en gulvoverflade, hvor en eventuel 
mindre skade kan accepteres. 
 

• Vælg mellem det store mundstykke (31) med indsatsen (31c) eller det lille mundstykke (32) med 
indsatsen (32b) afhængig af gulvets størrelse. 

• Indstil dampmængden til minimum på knappen (14) 
• Indstil sugefunktionen til maksimum på knappen (13) 
• Bevæg mundstykket raskt over gulvet 

 
6.c. Badeværelser 
 
Vandhaner, håndvaske, toiletter, kakler og fliser: 
 

• Brug adapteren (34) alene eller med en børste afhængig af, hvor fastsiddende snavset er. 
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• Indstil dampmængden til maksimum og ret dampstrålen direkte mod snavset. 
• Brug børsterne mod fastsiddende snavs. Pas på ikke at vælge så stiv en børste, så overfladen ridses. 
• Aftør med det samme de rengjorte steder med en tør, ren bomuldsklud. Rengøres større plane flader, 

kan der i stedet anvendes opsugning samtidigt med damprensningen. 
 
Brusekabiner: 
 

• Brug adapteren (34) alene eller med en lille børste i hjørnerne. Undgå at rense samlinger og tætninger af 
silikone, da silikonen kan løsnes. 

• Vælg den lille børste (32) med indsatsen (32b) på kabinens vægge. Indstil dampmængden til medium. 
• Ønskes der samtidig opsugning, indstilles sugekraften på det ønskede niveau. 

 
6.d. Glas, spejle og vinduer 
 
ADVARSEL: 
Brug ikke damprensning på malet glas, da farverne kan renses af. 
 
Glatte glasflader, spejle og vinduer: 
 

• Vælg det lille mundstykke (32) med indsatsen (32b) med gummilæbe. 
• Ved lave temperaturer anbefales det at forvarme glasset med damp i en afstand på 30 til 40 cm forud for 

rengøring. 
• Glasoverfladen kan rengøres ved at anvende damp- og sugefunktionen samtidigt.  
• Træk damp-/sugedysen over glasoverfladen oppefra og nedefter. Efterlades der striber på overfladen, 

aktiveres sugefunktionen til passende niveau. 
 
Matterede ruder, glas med ru overflader: 
 

• Vælg det lille mundstykke (32) med indsatsen (32b) med gummilæbe. 
• Indstil dampmængden til minimum 
• Før mundstykket raskt over overfladen 
• Aktiver sugefunktionen på passende niveau for at undgå striber. 

 
6.e. Møbler og inventar 
 
Damprengøring af møbler: 
 
De fleste møbler med overflader af plast kan rengøres med dampmængden indstillet til medium damp.  Vær 
opmærksom på dampens opvarmende effekt og træf de nødvendige foranstaltninger for at fjerne risikoen for at 
beskadige plastmaterialet. 
 
Udvis forsigtighed i forbindelse med rengøring af lakerede og polerede overflader. Prøv indledningsvis på en ikke 
synlig overflade. 
 

• Vælg det lille mundstykke (32) og indsatsen (32b). 
• Indstil dampmængden til minimum damp (position 1) 
• Aktiver både suge- og dampfunktion 
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• Før mundstykket raskt over overfladen 
 
Pletrensning på møbler: 
 

• Indstil dampmængden til minimum 
• Vælg adapteren (34) 
• Hold dampstrålen ca. 30 cm fra pletten 
• Aftør damp og snavs umiddelbart bagefter 

 
Sofaer og lænestole: 
 
ADVARSEL: 
Forsøg ikke at damprense møbler betrukket med læder, alcantara eller sarte stoffer. 
 

• Vælg det lille mundstykke 
• Indstil til minimum dampmængde 
• Indstil sugefunktionen på passende sugestyrke 
• Prøv først på et ikke synligt sted 
• Før mundstykket raskt over overfladen 

 
6.f. Radiatorer 
 

• Vælg adapteren og den lille kunststofbørste 
• Indstil dampmængden til medium og rengør radiatoren 
• Brug det lille mundstykke til opsamling af eventuel snavs under radiatoren efter rengøringen 

 
6.g. Svært tilgængelige områder 
 
Til rengøring af svært tilgængelige steder, såsom trapper, dørkarme, fodlister og lignende vælges adapteren med 
lang damplanse eller adapteren (32) med en lille børste. Brug eventuelt forlængerrørene. 
 

• Indstil til medium dampmængde 
• Indstil sugefunktionen til passende sugestyrke 

 
6.h. Damprensning af stueplanter 
 

• Vælg adapteren med damplanse 
• Indstil dampmængden til minimum damp 
• Rengør planterne i en afstand af 40 til 50 cm. 
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6.i. Bilrengøring 
 
Indvendig rengøring: 
 

• Vælg det lille mundstykke 
• Indstil til minimum dampmængde 
• Indstil sugefunktionen på passende sugestyrke 
• Prøv først på et ikke synligt sted 
• Før mundstykket raskt over overfladen 

 
Motorrum og hjulfælge: 
 

• Indstil til maksimal dampmængde 
• Vælg adapteren med lang damplanse 
• Rengør motorrum og fælge i en afstand af ca. 20 cm. 

 
Forrude: 
 

• Vælg det lille mundstykke 
• Indstil dampmængden til minimum 
• Før mundstykket raskt over overfladen 
• Aktiver sugefunktionen på passende niveau for at undgå striber. 
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7 Tekniske data 
 
 
 Arbejdstryk   450 kPa 
 Kedeltemperatur   154 oC 
 Kedelkapacitet, maks.  2.1 l 
 Kedelkapacitet, effektiv  0,85 l vand og 
     1,25 l damp 
 Koldtvandstank kapacitet  2.3 l 
 Opsamlingsbeholder  1.6 l 
 Effektiv opsamlingsvolumen  1.2 l 
 Spænding (50/60 Hz)  230 V 
 Effektforbrug, max.   2200 W 
 Effekt i dampkedel   2200 W 
 Sugemotor effekt   1000 W 
 Luftmængde, maks.  40 l/sek 
 Sugeevne   20 kPa 
 Pumpeeffekt   48 W 
 Spænding til håndtagsafbryder 5 V 
 Opvarmningstid   5 min 
 Længde    55 cm 
 Bredde    39 cm 
 Højde    39 cm 
 Vægt    14.1 kg 
 Ledningslængde   6 m 
 

 
 
 
 
 
 

V. BRØNDUM A/S 
 
 
V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt 
rengøringsudstyr, med et stort program af specialmaskiner. 
Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde. 
Service, reparation og fejlfinding klares af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted. 
Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav, samt at de leverede 
maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.
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8 Reservedelsbestilling og reparationsservice 
 
Reservedele kan bestilles hos 

  V. BRØNDUM A/S 
  Sadolinsvej 14-16 
  DK - 8600 Silkeborg 

 
  Ordretlf. 8682 4366 
  Ordrefax 8680 3363 
  E-mail  v@broendum.com 

    www.broendum.com 
 
Reservedele ekspederes fra dag til dag. Ordrer indtelefoneret eller sendt pr. telefax senest kl. 14.30 sendes 
samme dag. 
 
Telefonekspedition 

Mandag - torsdag 08.00 – 16.00 
Fredag  08.00 – 15.30 

 
Afhentning af reservedele 
 
Ringes besked senest 2 timer i forvejen garanteres afhentningsklare reservedele.  
Oplys venligst rekvisitionsnummer og kundenavn. 
 
Reparationsservice 
 
Maks. 48 timers service fra accept af tilbud. 
Oplys venligt navn på kontaktperson. 
 
Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (Købsnota må fremlægges) under følgende 
forudsætninger: 
 

• Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller 
misligholdelse kan ikke henføres hertil). 

 
• Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder 

godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. 
 
Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. 
 
Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til V. BRØNDUM A/S 
 
Returvarer 
Accepteres alene på baggrund af forudindgået aftale og ved medsendelse af fakturakopi. 
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