
Bruksanvisning Eclipse Steam
Ångtvättmaskin SWP110



Allmän information Eclipse Steam SWP110

Systemet har en ånggenerator monterad i basen samt en våtdammsugare. Som standard levereras ett brett tillbehörs- 
sortiment för att avlägsna smuts från besvärliga och svåråtkomliga ställen. Själva tanken är tillverkad av rostfritt stål, 
explosionssäkert material och värmeresistensen är hög. Därmed elimineras problem med slitage och elförbrukningen 
sjunker genom att väntetiderna förkortas maximalt. Trycket kontrolleras av en pressostat.

Eclipse Steam SWP110 ångtvättmaskin används för att rengöra ytor (mattor, heltäckningsmattor, bilsäten). Systemet har 
utarbetats för hushållsbruk, men tack vare sina utmärkta prestanda är det även lämpligt för hotell, restauranger, slakterier 
osv. och alla andra miljöer där det krävs optimal hygien (föreskrifter om egenkontroll, HACCP). 

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen.

Eclipse Steam SWP110

Försörjning 230V–60H

Panna 2,2 L

Pannans effekt 1800W

Arbetstryck 4,5 bar

Motoreffekt 1200W

Försiktighetsåtgärder vid användning

• Ta bort emballaget och kontrollera att apparaten är hel. Vid eventuell tveksamhet ska du inte använda apparaten. 
Kontakta närmaste servicecenter. Plastpåsar innebär en säkerhetsrisk och måste förvaras oåtkomliga för barn.

• Innan apparaten ansluts måste du säkerställa att uppgifterna på skylten överensstämmer med försörjningsnätet.

• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag enligt gällande säkerhetsnormer.

• Vidrör inte apparaten med fuktiga eller våta händer.

• Lämna inte apparaten obevakad eller påslagen i onödan då en säkerhetsrisk kan uppstå.

• Denna apparat har endast och uteslutande framställts för den avsedda användningen. Tillverkaren frånsäger sig allt 
ansvar för eventuella skador som uppstått genom felaktigt bruk.

• Under användningen får säkerhetsproppen inte avlägsnas.

• Innan du utför rengörings- eller underhållsåtgärder av något slag, ska du säkerställa att apparaten har kopplats bort 
från nätet genom att dra ut strömkontakten. Tvätta inte apparaten med vattenstrålar och sänk inte ned den i vatten.

• Vid skada eller bristande funktion ska du stänga av apparaten, dra ur kontakten och kontakta din återförsäljare. Varje 
reparation får enbart utföras av ett servicecenter som godkänts av tillverkaren. Kräv alltid att reservdelar i original 
används.

• Installationen måste utföras enligt tillverkarens anvisningar (luftningsutrymmen, omgivningstemperatur osv.)

• Det är viktigt att byta ut strömkabeln redan vid mindre skador.

• Efter avslutat arbete ska du stänga av strömbrytarna och dra ur kontakten ur uttaget.

• Ta inte bort säkerhetsanordningar och skydd.

• Utför inga ingrepp på apparaten under drift. Den måste först göras spänningsfri.

• Underlåtenhet att följa driftsinstruktionerna kan äventyra säkerheten. 

• Följs inte driftsinstruktionerna gäller inte garantin.

Observera
Ta inte bort säkerhetsanordningar och skydd. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten innan spänningen har avlägsnats och maskinen har svalnat 
och är utan tryck. Denna produkt omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter (WEEE). I jurisdiktioner som har antagit detta direktiv, har produkten lanserats på marknaden efter den 13 augusti 2005 och 
får inte kasseras som icke återvinningsbart avfall. Använd lämpliga, lokala inlämningsställen för WEEE vid avfallshanteringen av denna produkt eller 
iaktta de gällande bestämmelserna.



1. Ångslang

2. Ändstycke ångslang

3. Borste

4. Kombinerad ång- och uppsugningsslang

5. Ändstycke ång- och uppsugningsslang

6. Liten borste ång- och uppsugningsslang

7. Manuellt ångmunstycke

8. Tillbehör för uppugning av vätska (hör till 7)

9. Tillbehör för uppsugning av damm (hör till 7)

10. Fogmunstycke

11. Möbelmunstycke Ø36 mm

12. Litet munstycke Ø36 mm

13. Liten radiatorborste

14. Förlängningsrör ånga

15. Golvmunstycke

16. Damminsats (tillhör15)

17. Vätskeinsats (tillhör15)

18. Mattinsats (tillhör15)

19. Ångmunstycke möbler

20. Ångmunstycke mattor/golv

21. Skumfilter 

22. Filter polyester

23. Påfyllningsslang med tratt L 1,5 m + tratt

Standardtillbehör



Installation och aktivering

• Skruva i säkerhetsproppen 1 under basen 2. Dra inte åt den för hårt.

• Kontrollera att den rostfria behållaren 3 är fastsatt i basen med hakarna 4.

• Kontrollera att suganordningens motor (hela locket) 5 är fastsatt i det rostfria 
fatet med hakarna 6.

• Koppla ihop strömkabeln från suganordningens motor 7 i eluttaget 8 som 
sitter på basen.

• Fyll renvattentanken 9 med vatten (OBS: använd inte destillerat vatten).  
OBS! Använd endast vatten, andra vätskor och substanser skadar pannan.  
Vattenslangen ska vara helt nedsänkt i vätskan.

• Anslut handtaget för insprutning/extraktion till maskinen. Sätt in ångkon-
takten A i uttaget 11, slangkopplingen B i rörkopplingen 12. Montera ett 
passande tillbehör på handtaget beroende på vilket arbete som ska utföras.

• Stäng av samtliga strömbrytare och anslut matningskabeln 15 till elnätet. 
Observera! Säkerställ först att anläggningen försetts med jordning.

• Tryck på huvudströmbrytaren 13.

• Tryck på strömbrytaren för ångan 14.

• Tryck på strömbrytaren 16 för att starta sugmotorn.

1. Säkerhetspropp
2. Bas ånggenerator
3. Rostfri tank suganordning
4. Hakar för fat/bas
5. Suganordning
6. Hakar för suganordning/fat
7. Strömkabel sugmotor
8. Eluttag sugmotor
9. Tank 8 L för vatten
10. Lock för påfyllning tank
11. Ånguttag
12. Rörkoppling insugning
13. Huvudströmbrytare
14. Strömbrytare ånga
15. Strömkabel
16. Strömbrytare sugmotor
17. Kontrollampa ”ånga redo”
18. Kontrollampa ”vatten slut” i tank

Instruktion för användning

• När kontrollampan för ”ånga redo” (17) tänds, tryck på knappen C på handtaget för att börja spruta ånga.

• När den röda kontrollampan för ”vatten slut” tänds (18) är det dags att fylla på vatten i tanken.

• Observera: Arbeta inte med tom tank.
• När vattnet i pannan börjar ta slut försörjs den av en pump med vatten från de respektive tankarna. En ljudsignal 

varnar när någon av tankarna är tom. Fyll den tomma tanken utan att koppla ur maskinen. När ljudsignalen aktiveras 
är maskinen inte funktionsduglig, ett säkerhetssystem avbryter elförsörjningen.

• För att starta suganordningen ska du trycka på strömbrytaren (E) på handtaget.

• För ett gott resultat rekommenderas att lösa upp smutsen med ångstrålen tillsammans med det lämpligaste tillbe-
höret, sug därefter upp fuktresterna. All smuts hamnar i den rostfria tanken. Observera: sug inte upp torrt damm.

• Om vill suga upp torra partiklar ska du installera ett passande partikelfilter. Efter avslutat arbete ska du stänga av alla 
strömbrytare, dra ut nätkontakten och ställa tillbaka maskinen på en ren och torr plats.



Underhåll

• I slutet av varje arbetspass ska den rostfria tanken 3 tömmas och rengöras.

• Minst en gång i månaden bör du skruva ur säkerhetsproppen 1 för att tömma pannan helt på vatten.

• Innan du tömmer vattnet från pannan ska maskinen kopplas bort från elnätet.

• När pannan har svalnat kan du öppna säkerhetsproppen försiktigt i basen och släppa ut vattnet.

• Rengör pannans insida med en lösning av vatten/ättika.

• Tömnings-/rengöringsåtgärden ska utföras regelbundet enligt maskinens användning och åtminstone varje månad.


