
CRX035 
 

HÖYRYPESURI 
 

Käyttöohje 
Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös 

 
HUOMIO! 
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet 
myöhempää tarvetta varten. 
 
TUOTTEEN OMINAISUUDET 
 

Teknisesti johtava 
- Yksinomaista patentoitua teknologiaa, korkeaa lämpötilaa ja korkeapaineista höyryä käytetään lian ja tahrojen 

poistamiseen lattiapinnoista, ovista, ikkunoista ja vaatteista. 
- Konetta voidaan myös käyttää bakteerien tappamiseen pinnoilta, sekä pölyjen ja bakteerien poistamiseen. Kone 

on ympäristöystävällinen ja hygieeninen. 
- Automaattinen lämmityksen säätö muodostaa jatkuvan höyryvirtauksen, jolloin jatkuva puhdistustoiminto on 

helppoa. 
- Puhdasta korkeapaineista vesihöyryä käytetään ilman kemiallisia lisäaineita täysin ympäristöystävällisellä 

tavalla. 
 

Korkeampi turvallisuustaso 
- Suunniteltu estämään tyhjän lämminvesisäiliön kuumentuminen. Kun lämminvesivaraajassa oleva vesi on 

lämmennyt ja haihtunut täydellisesti, kone katkaisee automaattisesti virransyötön ja näin estää tyhjän säiliön 
kuumentumisen. 

- Herkän termostaatin välityksellä on 135°C korkean lämpötilan höyry käytettävissä desinfioinnin ja steriloinnin 
varmistamiseksi. 

- Varoventtiilillä on automaattinen paineen vapautustoiminto. Kun säiliössä on korkeapaineista höyryä, venttiili 
avautuu automaattisesti ja vapauttaa liiallista painetta. 

- Koneen mukana on toimitettu maattojohdolla varustettu 3-piikkinen virtapistoke, niin, että säiliö ja lämpölevy 
voidaan maadoittaa käyttöturvallisuuden varmistamiseksi. 

- Pidennetty kaksoiserityksellä varustettu virtajohto eristää johdon tehokkaasti vedeltä ja pölyltä turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

 

Kestävä 
- Koneen säiliön runko on valmistettu painevaletusta alumiiniseoksesta. Pitkäikäisessä säiliössä on erittäin paksu 

sisäseinä ja se kestää korkeapainetta. 
- Koneen muovikotelo on valmistettu laadukkaasta ja kestävästä PP- ja PA-materiaalista. 
 

Energiaa säästävä 
- Sisäiset erikoisrakenteiset lämpöputket ja säiliön runko mahdollistavat täydellisen kuumennuksen, tehokkaan 

lämpötehon ja energian säästön. 
- Kaksikerroksinen kotelorakenne estää tehokkaasti lämpöhävikkiä, se on ympäristöystävällinen ja energiaa 

säästävä. 
 

Helppokäyttöinen 
- Liitä kone virransyöttöön, ja se aloittaa välittömästi lämmitysprosessin. Kun kone on saavuttanut määritetyn 

lämpötilan, paina höyrypainiketta jolloin höyryä suihkutetaan hitaasti ulos. Kone on helppokäyttöinen. 
- Koneeseen voidaan asentaa ja irrottaa mukana toimitetut puhdistusvarusteet helppokäyttöisesti. Sitä voidaan 

käyttää ovien, ikkunoiden, lattiapintojen ja vaatteiden puhdistamiseen jolloin sen käyttötapa on laaja. 
 
TEKNISET TIEDOT 
Virransyöttö AC/220-240V/50Hz, maattoliitin ja 
 sallittu nimellinen linjakuormitusvirta suurempi kuin 5A 
Säiliön tilavuus 300ml 
Vesikupin maksimitilavuus 175ml 
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Nimellisteho 900W-1050W 
Höyrypaine 2,5 – 4,2bar 
Suihkutettava höyryteho 28g/min 
Lämpötilan säädin käyttölämpötila 135°C 
yhdistelmä käyttölämpötila 169°C 
Kokonaismitat 285x145x225mm 
Nettopaino 1,36kg 
 
OSAT 
1. Runko 
2. Lyhyt suihkusuutin 
3. Turvakorkki 
4. Höyrypainike 
5. Kahva 
6. Virtajohto ja -pistoke 
7. Virran merkkivalo 
8. Suppilo 
9. Mittakuppi 
10. Pyöröharjalla varustettu suihkuliitin 
11. Taipuisa suihkuliitin 
12. Pitkä suihkusuutin 
13. Pidennetty suihkuliitin 
14. Yleissuutin 
15. Ovien ja ikkunoiden suihkusuutin 
16. Liinasuojus 
 
TURVAOHJEET JA VAROITUKSET 
 

VAROITUS! 
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita sähköiskun, 
tulipalon ja loukkaantumisen estämiseksi. Säilytä ohjeet laitteen läheisyydessä myöhempää tarvetta varten. 
 

1. Älä anna lasten käyttää tätä konetta yksin, tai pienien lasten oleskelevan liian lähellä konetta ilman aikuisten 
valvontaa. 

2. Sähköiskun välttämiseksi älä upota virtajohtoa tai virtapistoketta veteen tai muihin nesteisiin. 
3. Virtajohdon ja virtapistokkeen täytyy aina olla hyvässä käyttökunnossa ja eheitä. Viallista tai vaurioitunutta 

virtajohtoa tai virtapistoketta ei saa käyttää ja ne tulisi korjata vain valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. 
4. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä ei saa käyttää teolliseen tarkoitukseen. 
5. Älä käynnistä konetta ennen kuin säiliö on täynnä vettä. 
6. Käytettävän virransyötön tulee vastata valmistajan tuotteelle edellyttämiä vaatimuksia. 
7. Koneen käytön aikana on säiliön aukko oltava ilmatiivis ja turvakorkki on kiristettävä paikalleen luotettavalla 

tavalla. 
8. Maattojohtimella varustettua pistoketta on käytettävä koneen käytön aikana. 
9. Käytön aikana ei koneen runkoa saa kallistaa yli 45 astetta. Muussa tapauksessa kiehuva vesi voi roiskua ulos 

yhdessä höyrysuihkun kanssa. 
10. Älä suuntaa höyrysuihkua henkilöitä, eläimiä tai muita sähkölaitteita kohti. 
11. Varmista, että irrotat virtapistokkeen virransyötöstä ennen veden lisäämistä säiliöön. Koneen käytön jälkeen on 

se irrotettava virransyötöstä ennen puhdistamista, puhdistamisen ja koneen korjauksen aikana. 
12. Älä lisää mitään ruosteenirrotus- tai hajunpoistoainetta, alkoholia tai puhdistusainetta säiliöön, koska tämä voi 

vahingoittaa säiliötä. 
 

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan ylitäytä säiliötä, koska muussa tapauksessa höyryn muodostus voi heikentyä, tai 
säiliöön voi muodostua liian korkeaa höyrypainetta. 
 



VALMISTELUT ENNEN KÄYTTÖÄ 
 

Pakkauksen purku 
- Avaa pakkauslaatikko. 
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten. 
- Tarkasta koneen mukana toimitetut varusteet ja asiakirjat. 
 
Koneen mukana toimitetut varusteet 
- Suppilo 1 kpl 
- Mittakuppi 1 kpl 
- Hiusharjalla varustettu suihkukupu 1 kpl 
- Liinasuojus 1 kpl 
- Pitkä suihkuliitin 1 kpl 
- Ovien ja ikkunoiden suihkusuutin 1 kpl 
- Pyöröharjalla varustettu suihkuliitin 1 kpl 
- Taipuisa suihkuliitin 1 kpl 
- Liitosputken suihkukappale 1 kpl 
- Käyttöohjeet 1 kpl 
 
TOIMINNOT 
 

Desinfiointi ja sterilointi 
Asenna pitkä suihkuliitin lyhyeen suihkusuuttimeen ja suuntaa suihkuliitin desinfiointia varten käytettävään asentoon 
ja paina höyrypainiketta. Korkean lämpötilan höyry voi tappaa bakteereita. 
 

Vaatteiden puhdistus 
Asenna hiusharjalla varustettu suihkuliitin lyhyeen suihkusuuttimeen ja tämän jälkeen asenna liinasuojus paikalleen. 
Suuntaa suihkuliitin ripustettuun vaatteeseen, paina höyrypainiketta ja siirrä hiusharjaa ylös ja alas sekä vasemmalle 
ja oikealle samanaikaisesti. Tämän jälkeen tahrat irtoavat vaatteista. 
 

Ovien ja ikkunoiden puhdistus 
Asenna hiusharjalla varustettu suihkuliitin lyhyeen suihkusuuttimeen ja asenna tämän jälkeen ikkunoiden ja ovien 
puhdistamiseen tarvittava suihkuliitin sen päälle. Suuntaa suihkuliitin oveen/ikkunaan, paina höyrypainiketta ja siirrä 
hiusharjaa ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle samanaikaisesti. Tämän jälkeen tahrat irtoavat ovesta/ikkunasta. 
 

Lattiapintojen puhdistus (lattialaudat) 
Asenna pidennetty suihkuliitin lyhyeen suihkusuuttimeen tai älä asenna sitä. Tämän jälkeen asenna taipuisa 
suihkuliitin tai pyöröharjalla varustettu suihkuliitin. Suuntaa suihkuliitin lattialaudoille, paina höyrypainiketta lian ja 
tahrojen poistamiseksi kulmista ja lattialta. 
 
KÄYTTÖ 
 

Käyttötoiminnot 
1. Avaa pakkaus, tarkasta tuotteen mukana toimitetut varusteet ja asiakirjat ja varmista, että tuote ja varusteet ovat 

ehjiä. 
2. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Höyrypesuri on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 
3. Aseta ensin höyrypesuri tasaiselle pinnalle, paina turvakorkki alas, ruuvaa se tiukasti vastapäivään ja asenna 

tämän jälkeen suppilo. Noudata seuraavaa kuvausta: 

   (I)   (II) 
4. Ota 175 ml puhdasta vettä mittakuppiin ja lisää vesi säiliöön. (Säiliön maksimitilavuus on 250ml. Älä ylitäytä 

säiliötä koska säiliöön täytyy jäädä hieman tilaa). Asenna turvakorkki takaisin paikalleen ja kiristä se huolellisesti. 
5. Tarkasta virtajohto ja virtapistoke ja tarkasta, että ne vastaavat käyttöohjeen mukaisia vaatimuksia. Tämän 

jälkeen liitä kone virransyöttöön. 
6. Noin 4 minuutin kuluttua käynnistämisestä höyry on käyttövalmis. Paina tänä aikana kevyesti höyrypainiketta ja 

tarkasta, tuleeko suuttimesta höyryä. (Älä suuntaa suihkusuutinta muita henkilöitä tai kohteita kohti). 
7. Mikäli suuttimesta tulee höyryä, asenna tarkoituksenmukainen varuste tarpeittesi mukaisesti painikkeen 



vapauttamisen jälkeen. 
8. Paina höyrypainiketta uudelleen haluamasi toimenpiteiden suorittamiseksi. 
 
Varusteiden asennus 
1. Asenna hiusharjalla varustettu suihkuliitin 

Pidä kiinni hiusharjalla varustetun suihkuliittimen varresta kädelläsi, kohdista suihkuliittimen nuoli koneen 
rungossa olevan lyhyen suihkusuuttimen yksittäisen merkin kanssa ja aseta suihkuliitin paikalleen. Käännä 
suihkuliitintä myötäpäivään ja kohdista suihkuliittimen nuoli koneen rungossa olevan lyhyen suihkusuuttimen 
kaksoismerkin kanssa kuvan 1 mukaisella tavalla. Kiinnitä suihkuliitin koneen runkoon. Irrota hiusharjalla 
varustettu suihkuliitin kääntämällä liitintä vastapäivään kuvan 2 mukaisesti, ja kohdistamalla liittimen nuoli 
koneen rungossa olevan yksittäisen merkin kanssa. Tämän jälkeen voit vetää hiusharjalla varustetun 
suihkuliittimen ulos. 

 (I)                      (II) 
 

2. Asenna pyöröharjalla varustettu suihkuliitin ja taipuisa suihkuliitin 
Asenna lyhyt suihkusuutin suoraan suuntaamalla pyöröharjalla varustettu suihkuliitin tai suihkusuuttimen 
yläosassa oleva taipuisa suihkuliitin kuvan 3 mukaisella tavalla ja paina suihkuliitintä ylöspäin, kunnes se on 
paikallaan. Kun lyhyt suihkusuutin ja suihkuliitin on sijoitettu kuudessa suunnassa, kulmaa ja suuntaa voidaan 
säätää asennuksen aikana.  Tai, asenna ensin pitkä suihkuliitin ja tämän jälkeen pyöräharjalla varustettu 
suihkuliitin tai taipuisa suihkuliitin. Pitempi suihkuliitin asennetaan samalla tavalla kuin hiusharjalla varustettu 
suihkuliitin. Pyöräharjalla varustettu suihkuliitin tai taipuisa suihkuliitin voidaan asentaa samalla tavalla kuin lyhyt 
suihkusuutin. 
 

                         (III) 
 

3. Ovien ja ikkunoiden suihkusuuttimen asennus 
Asenna ensin hiusharjalla varustettu suihkuliitin lyhyeen suihkusuuttimeen. 
Kuvien 4 ja 5 mukaisesti, asenna ovien ja ikkunoiden suihkuliittimen kaksi pientä koukkua hiusharjalla varustetun 
suihkuliittimen korvikkeeseen ja tämän jälkeen aseta suihkuliittimen suurempi koukku ovien ja ikkunoiden 
suihkuliittimeen. Paina ovien ja ikkunoiden suihkuliitintä ylös ja lukitse se hiusharjalla varustettuun 
suihkuliittimeen. 

(IV)                      (V) 
 



Veden lisäys käytön aikana 
1. Irrota virtajohto ja katkaise virransyöttö. 
2. Vapauta paine painamalla höyrypainiketta niin kauan, kunnes höyryä ei enää tule. 
3. Kierrä turvakorkkia hitaasti auki, mutta älä irrota sitä. Jäännöspaine poistuu hitaasti niin kauan, kunnes höyryä ei 

enää tule. Tämän jälkeen aseta kone viileään paikkaan ja anna sen jäähtyä n. viiden minuutin ajan. Irrota lopuksi 
turvakorkki. 

4. Käytä suppiloa ja mittakuppia tarvittavan kylmän tai kuuman vesimäärän lisäämiseksi säiliöön. 
5. Asenna turvakorkki takaisin paikalleen koneen runkoon ja kiristä se huolellisesti. 
 
Käytön jälkeen 
1. Koneen käytön jälkeen irrota virtajohto ja virtapistoke virransyötöstä. 
2. Vapauta paine painamalla höyrypainiketta niin kauan, kunnes höyryä ei enää tule. 
3. Kierrä turvakorkkia hitaasti auki, mutta älä irrota sitä. Jäännöspaine poistuu hitaasti niin kauan, kunnes höyryä ei 

enää tule. Tämän jälkeen aseta kone viileään paikkaan ja anna sen jäähtyä n. viiden minuutin ajan. Irrota lopuksi 
turvakorkki. 

4. Tyhjennä säiliössä oleva jäännösvesi ja puhdista koneen ulkopinnat kuivalla liinalla. 
5. Lopuksi aseta turvakorkki takaisin paikalleen koneen runkoon ja kiristä se huolellisesti. 
 

HUOMIO! Asenna turvakorkki takaisin paikalleen koneen runkoon ja kiristä se huolellisesti. 
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CRX035 
 

STEAM CLEANER 
 

Instruction manual 
Original manual 

 
NOTE! 
Read this instruction manual carefully before using the unit and follow all given instructions. Save the 
instructions for further reference. 
 
PRODUCT CHARACTERISTICS 
 

Technically leading 
- With exclusive patented technology, high-temperature and high-pressure steam is used for clearing away the 

dirts and stains on the floor boards, doors, windows and clothes. 
- The machine also can be used for killing bacteria on surfaces, and removing dusts and bacteria, and it is an 

environment-friendly and sanitary product. 
- Automatic control of heating, able to generate steam continuously and continuous cleaning is easy. 
- With pure high-pressure water steam used, no chemical agents are added, completely environment-friendly. 
 

Higher safety 
- Designed to prevent heating empty boiler. After the water in the boiler tank is heated and evaporated completely, 

the machine will automatically disconnect the power supply and thus prevent empty heating. 
- With high-sensitivity thermostat, 135°C high-temperature steam is available, ensuring disinfection and 

sterilization. 
- The safety valve has automatic pressure release function. When there is high steam pressure in the tank, the 

valve will automatically open and release the pressure. 
- Supplied with 3-pin power plug with earthing wire, so that the tank and heating disc can be grounded, in order to 

ensure safety in operation. 
- Extended power cord with double insulation, can effectively insulate the cable from water and dust, and ensure 

safety. 
 

Durable 
- The machine is designed to have aluminum alloy die casting boiler body with extra-thick inner wall, and can 

resist high pressure and has a long service life. 
- Complete plastic shell is made from quality PP and PA with high strength. 
 

Energy-saving 
- With integrated design of specially-made heating tubes and boiler body, overall heating is provided, high heating 

efficiency and energy-saving. 
- Double-layer shell structure can effectively prevent heat loss, environment-friendly and energy-saving. 
 

Easy to use 
- Switch on power supply, and the machine immediately starts heating process. When it heats to specified 

temperature, press the steam button, and steam will be sprayed out slowly. So the machine is easy to operate. 
- With complete cleaning accessories supplied, the machine can be assembled and disassembled easily. It can be 

used to clean the doors, windows, floor boards and clothes, and thus is applicable widely. 
 
TECHNICAL DATA 
Rating of power supply AC/220-240V/50Hz, with earthed jack and 
 allowed rated line load current is greater than 5A 
Tank capacity 300ml 
Max capacity of water cup 175ml 
Rated power 900W-1050W 
Steam pressure 2,5 – 4,2bar 
Injected steam capacity 28g/min 
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Temperature controller functioning temperature 135°C 
fuser functioning temperature 169°C 
Overall dimensions 285x145x225mm 
Net weight 1,36kg 
 
PARTS 
1. Body 
2. Short spray nozzle 
3. Safety cap 
4. Steam button 
5. Handle 
6. Power cord and plug 
7. Power indicator 
8. Funnel 
9. Measuring cup 
10. Spray cup with round brush 
11. Bent spray nozzle 
12. Long spray nozzle 
13. Extended connecting spray nozzle 
14. General spray nozzle 
15. Spray nozzle for door/window 
16. Towel sleeve 
 
SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS 
 

WARNING! 
Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions in order to avoid 
electric shock, injury and risk of fire. Save the instructions near the tool for further reference. 
 

1. Do not allow children to use this machine independently or little children to be too near to this machine when no 
adults attend to them. 

2. To prevent electrical shock, do not immerse power cord or power plug in water or other liquids. 
3. The power cord and power plug should be in good condition and must not be damaged. Damaged or defective 

power cord and power plug must not be used and should be repaired at appointed service center. 
4. This product is for only use in households and must not be used for industrial applications. 
5. Do not turn on power supply until the tank is full of water. 
6. Used power supply should comply with the product requirements of the manufacturer. 
7. During operation, the tank mouth must be plugged hermetically and safety cap should be tightened in position. 
8. A socket with special earthing wire must be used. 
9. In use, the machine body must not be inclined at more than 45 degrees. Or otherwise boiling water will be 

sprayed out together with steam. 
10. Do not direct the steam towards persons, animals or other electrical products. 
11. Before refilling water, ensure to unplug the power cord to disconnect power supply. It is necessary to unplug the 

power cord after the machine is used, before it is cleaned and while it is repaired. 
12. Do not add any rust remover, odorcounteracting agent, alcohol and detergent into the tank, which will possibly 

cause damage to the tank. 
 

IMPORTANT! Never overfill the tank, or otherwise the steam generation will be affected or too high steam 
pressure will be caused. 
 
PREPARATIONS BEFORE USE 
 

Unpack the product 
- Open the packing box. 
- Read the User Manual carefully and keep it in good condition. 
- Check the accessories and documents supplied with the machine. 
 



Accessories supplied with the machine 
- Funnel 1 pc 
- Measuring cup 1 pc 
- Spray cup with hairbrush 1 pc 
- Towel sleeve 1 pc 
- Long spray cup 1 pc 
- Spray cup for door/window 1 pc 
- Spray cup with round brush 1 pc 
- Bent spray cup 1 pc 
- Spray cup of connecting pipe 1 pc 
- User Manual 1 pc 
 
FUNCTIONS 
 

Disinfection and sterilization 
Install the long spray cup on the short spray nozzle and aim the spray cup at the position that needs disinfection, and 
then press down the steam button. High-temperature steam can kill bacteria. 
 

Cleaning the clothes 
Install the spray cup with hairbrush on the short nozzle, and then mount the towel sleeve. Aim the spray cup at the 
hung clothes, and press down the steam button and move the hairbrush up and down as well as to the left and to the 
right at the same time. Then stains can be removed from the clothes. 
 

Cleaning doors and windows 
Install the spray cup with hairbrush on the short spray nozzle, and then install the spray cup for door/window on it. 
Aim the spray cup at the door/window, and press down the steam button and move the hairbrush up and down as 
well as to the left and to the right at the same time. Then stains can be removed from the door/window. 
 

Cleaning the floor boards 
Install the extended spray cup on the short spray nozzle or do not install it. Then install bent spray cup or round spray 
cup. Aim the spray cup at the floor board, and press down the steam button to remove the dirt and stains in wall 
corners and on the floor. 
 
OPERATION 
 

Operation procedures 
1. Unpack the product, check the accessories and documents supplied with the product and make sure that the 

product and accessories are not damaged. 
2. Before use, please read the User Manual carefully. The steam cleaner is only for use in households. 
3. First, place the steam cleaner on a level platform, push down the safety cover, unscrew the safety cap 

counterclockwise, and then install the funnel. As following chart: 

   (I)   (II) 
4. Take 175ml clean water with the measuring cup, and add the water into the tank. (Max. capacity of the tank is 

250ml. Do not overfill the tank and some space must be left in the tank). Re-install the safety cap and tighten it in 
position. 

5. Check the power supply and socket, and confirm they comply with the requirements given in the User Manual. 
Then turn on the power supply. 

6. About 4 minutes after power supply is turned on, steam is ready. At this time lightly press the steam button and 
check whether steam is sprayed out of the nozzle. (Do not aim the spray nozzle at other persons or objects). 

7. If there is steam sprayed out, please install suitable accessories according to your needs after you release the 
button. 

8. Press down the steam button again in order to carry out the operations required by you. 
 



Installation of accessories 
1. Install the spray cup with hairbrush 

Hold the pipe section of the spray cup with hairbrush in your hand, align the arrow on the spray cup with the 
single-line mark on short spray nozzle on the machine body, and insert the spray cup in position. Rotate the 
spray cup in clockwise direction, and align the arrow on the spray cup with the double-line mark on short spray 
nozzle on the machine body, as shown in Figure 1. Fix the spray cup on the machine body. To remove the spray 
cup with hairbrush, please rotate the spray cup inversely (counterclockwise) as shown in Figure 2, and align the 
arrow on the spray cup with the single-line mark on the machine body. Then the spray cup with hairbrush can be 
pulled out. 

 (I)                      (II) 
 

2. Install spray cup with round brush or bent spray cup 
For direct installation on short spray nozzle, aim the spray cup with round brush or bent spray cup at the top of 
spray nozzle, as shown in Figure 3, and push the spray cup upwards until it is in position. As the short spray 
nozzle and spray cup are positioned in six directions, the angle and direction can be adjusted during the 
installation. Or, first install long spray cup and then the spray cup with round brush or bent spray cup. The long 
spray cup is installed in the same method as the installation of spray cup with hairbrush. The spray cup with 
round brush or bent spray cup and long spray cup can be installed in the same procedures as the installation on 
short spray nozzle. 
 

                         (III) 
 

3. Installation of spray cup for door/window 
First install the spray cup with hairbrush on short spray nozzle. 
As shown in Figure 4 and Figure 5, install the two small hooks of the spray cup for door/window onto suspension 
lugs of the spray cup with hairbrush, and then trigger the big hook of the spray cup for door/window, and push 
the spray cup for door/window up and clutch it onto the body of the spray cup with hairbrush. 

(IV)                      (V) 
 
Refill water during operation 
1. Unplug the power cord and disconnect the power supply. 
2. Press down the steam button to release the pressure until no steam is injected out. 
3. Slowly unscrew the safety cap but do not remove it, and residual steam will be discharged slowly until no steam 

comes out. Then place the machine in a cool place to cool it down for about five minutes. Finally, completely 



remove the safety cap. 
4. Use the funnel and measuring cup to refill a suitable quantity of cold or hot water into the tank. 
5. Re-install the safety cap onto the machine body and tighten it in position. 
 
After the machine is used 
1. After the cleaning machine is used, unplug the power cord and disconnect the power supply. 
2. Press down the steam button to release the pressure until no steam is injected out. 
3. Slowly unscrew the safety cap but do not remove it, and residual steam will be discharged slowly until no steam 

comes out. Then place the machine in a cool place to cool it down for about five minutes. Finally, completely 
remove the safety cap. 

4. Empty the residual water in the tank and clean the external surface with a piece of dry cloth. 
5. At last, re-install the safety cap onto the machine body and tighten it in position. 
 

NOTE! Re-install the safety cap onto the machine body and tighten it in position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOJOEN KONEHALLI OY   -  Keskustie 26  -  61850 Kauhajoki As  -  Finland  -  Tel. +358 - 20 1323 232  -  Fax +358 - 20 1323 388  -  www.ikh.fi 


