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InleIDIng

Inleiding

Geachte Thermostar-klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe droge 
stoomreiniger van Thermostar. Dit unieke reinigingssys-
teem is exclusief verkrijgbaar via directe distributie en 
stelt u in staat om niet alleen uw huis sneller, efficiënter 
en voordeliger schoon te maken, maar beschermt ook 
uw waardevolle meubels en andere interieurartikelen 
aangezien er geen chemische producten gebruikt moe-
ten worden.

Deze gebruikershandleiding laat zien hoe u uw droge 
stoomreiniger van Thermostar op de juiste en meest ef-
ficiënte manier kunt gebruiken in een paar eenvoudige 
stappen.

Laat u verrassen door de doeltreffende en efficiënte 
werking van uw nieuwe Thermostar. Binnenkort maakt 
hij integraal deel uit van uw huishouden.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat 
u de machine voor het eerst gebruikt. Let ook op de 
veiligheidsinstructies die in de handleiding vermeld wor-
den.

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe 
Thermostar!
 

Producten voor het leven

We denken soms dat de natuur ons eigendom is - de 
waarheid is dat wij er maar een deeltje van zijn. En de 
manier waarop we omgaan met de natuur heeft directe 
gevolgen onze kinderen! 
Bij Thermostar zijn we de mening toegedaan dat ver-
spilling wanneer mogelijk altijd voorkomen moet wor-
den. En met dit reinigingssysteem hebben we een 
oplossing gevonden die ecologisch praktisch en eco-
nomisch zinvol is. Producten voor het leven worden 
namelijk maar één keer aangekocht en weggegooid.

De droge stoomreiniger van Thermostar is niet be-
schikbaar in de conventionele retail- of groothandels-
markten. Hij biedt uitstekende kwaliteitsnormen naast 
buitengewone garanties, en valt daarom niet te vergeli-
jken met enig ander commercieel verkrijgbaar product.
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DROge STOOM

Wat is  droge 
stoom?
Algemeen beschikbare stoomreinigers werken over 
het algemeen bij lage druk (ca. 3 tot 4 bar) en daa-
rom ook lage temperaturen. Dit creëert een zeer natte 
stoom met een lage reinigingscapaciteit die bijvoorbe-
eld houten oppervlakken kan beschadigen. Dit is de 
reden waarom veel van dergelijke apparaten dan ook 
vaak in de kelder belanden en slechts zelden gebruikt 
worden.
Veel fabrikanten bieden daarom stoomreinigers aan 
die het overtollig vocht direct tijdens het reinigingspro-
ces aanzuigen. Als resultaat hiervan zijn de toestellen 
groter en de slangen dikker en zwaarder.
Talrijke marktanalyses tonen aan dat huishoudappa-
raten alleen regelmatig gebruikt worden als ze licht, 
klein en handig zijn. De toestellen werken ook alleen 
als stoom niet te heet en/of te nat is- wat in strijd is 
met één van de basisregels voor effectieve stoomrei-
niging: minder warmte betekent namelijk minder reini-
gingsvermogen. 
De termen droge stoom, microstoom of hittereiniging 
worden gebruikt bij het beschrijven van toestellen die 
werken met hoge temperaturen en hoge druk (begin-
nend bij ca. 160° C en ca. 6 bar druk).
Over het algemeen zijn er grotere verwarmingsele-
menten en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen nodig 
om meer hitte en druk te produceren. De toestellen 
zijn daarom groter en onhandiger. 
Met dank aan het buitengewone krachtige AKU-

THERM-COMPACT-verwarmingssysteem van de 
Thermostar, kan er een zeer hoge werkdruk tot zelfs 8 
bar gegenereerd worden in relatief kleine ketels. 
Het resultaat is een zeer krachtig apparaat met een 
praktisch formaat en geschikt voor elk huishouden.

Reinigen met droge stoom heeft als groot voor-
deel dat stoffen en andere oppervlakken niet nat 
worden maar slechts licht vochtig. De hoge tem-
peraturen en snelheid waarmee de stoom wordt 
afgegeven, verwijderen vuil en stof van zijn dra-
gers. De hoge temperatuur van de stoom heeft 
daarom een ‘afgifte’-effect. De hete stoomdeelt-
jes dringen binnen in de materialen, maken het 
vuil vloeibaar en verwijderen het dan van de 
drager. De snelheid waarmee de stoom wordt 
vrijgegeven, is ook hier een cruciale factor: hoe 
hoger de stoomdruk, des te hoger is de snelheid 
bij het vrijgeven en daarom ook de kracht van de 
stoom.
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Veiligheids-
voorschriften

VeIlIgHeID

V De fabrikant is niet aansprakelijk voor geleden scha-
de door oneigenlijk of onjuist gebruik.

V  Richt de stoom/hete waterstraal niet op mensen of 
dieren. Raak de straal niet rechtstreeks aan – risico 
op ernstige brandwonden!

V De Thermostar is uitgerust met een manometer 
waarmee u de druk kunt regelen en een vooraf in-
gesteld niveau kunt handhaven (zie „nominale druk“, 
vermeld op de technische fiche van het apparaat). 
Als er stoom lekt uit het onderste gedeelte van het 
apparaat, werkt het apparaat mogelijk niet correct en 
beperkt de veiligheidsklep de druk in de ketel. In dit 
geval raden we u ten zeerste aan het apparaat niet 
langer te gebruiken, onmiddellijk de stroomvoorzie-
ning los te koppen en contact op te nemen met de 
klantenservice.

V Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of andere 
belangrijke onderdelen zoals veiligheidsvoorzienin-
gen, hogedrukslangen of het handvat / de pistoolg-
reep beschadigd zijn.

V De Thermostar is uitgerust met een waarschuwings-
systeem voor ‘afvoer van vaste stoffen’. Als ‘CALC’ 
op het scherm wordt weergegeven, is het tijd om de 
ketel te reinigen (zie ‘Onderhoud’). Verwijder de af-
voerklep alleen wanneer het apparaat al langer dan 
5 uur uitgeschakeld is (met de stekker uit het stop-
contact).

V Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kin-
deren of mensen met beperkte lichamelijke, zintuig-
lijke of mentale vaardigheden of zonder voldoende 

ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan 
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid of indien ze instructies hebben ontvangen 
van deze persoon over de manier waarop Thermo-
star gebruikt moet worden. Kinderen moeten onder 
toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen.

V Hogedrukslangen, hulpstukken en aansluitin-
gen zijn nodig om het apparaat veilig te bedienen.  
Gebruik alleen de slangen, accessoires en aansluitin-
gen die door de fabrikant aanbevolen zijn.

V OPGELET: Controleer borstels altijd vóór gebruik 
om beschadiging van oppervlakken te voorkomen. 
De stoom die door de stoomgenerator wordt ge-
produceerd, is erg heet. Het is daarom altijd nodig 
om een test uit te voeren op een klein oppervlak.  
Houten oppervlakken en siliconen voegen mogen 
alleen worden behandeld met een minimale hoeveel-
heid stoom en moeten vervolgens onmiddellijk afge-
droogd worden met een microvezeldoekje.

V Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, moeten de stek-
ker en het stopcontact volledig waterdicht zijn. Onge-
schikte verlengsnoeren kunnen gevaar opleveren.

V Laat het optionele strijkijzer nooit onbeheerd achter 
wanneer het op de stroomvoorziening aangesloten 
is. Elke wijziging van het apparaat ontheft de fabri-
kant van alle aansprakelijkheden.

V De gegevens voor hand-armtrillingen voor dit ap-
paraat zijn lager dan 2,5 m/s2 en worden daarom 
hier niet vermeld.
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Veiligheids-
voorschriften

AlgeMene InFORMATIe / InHOUD

InhoudSpecificaties
Kijk naar de technische fiche op de machine

Kenmerken
V  Roestvrijstalen ketel (10 jaar garantie!)

V  Geïntegreerde ventilator voor afkoeling van het elekt-
ronisch systeem

V  Zelfontkalkend verwarmingselement (expan-
sie tijdens het verwarmingsproces veroorzaakt 
kalkaanslag). De capaciteit van deze elementen is 
vier keer groter dan van vergelijkbare spiraalvormige 
verwarmingselementen (gemiddeld 28 in plaats van 
7 W/cm2 ). Ze hebben een heel lange levensduur 
en kunnen vervangen worden, in tegenstelling tot de 
meeste spiraalvormige verwarmingselementen.

V  Zelfontkalkende elektromechanische vlotter (met 
TrueTemp-technologie voor een constant hoge 
stoomtemperatuur)

V  24 x 7: constante stoom - systemen met 2 tanks 
maken continue gebruik mogelijk

Milieuaspecten
Alle verpakkingsmaterialen kunnen gerecycleerd 
worden. De verpakking mag niet worden behandeld 
als huishoudelijk afval maar moet in plaats daarvan 
afgevoerd worden naar respectieve inzamelingslo-
caties.

Apparaten die niet meer worden gebruikt, bevat-
ten kostbare, recycleerbare materialen en moeten 
daarom naar de juiste inzamelingslocatie gebracht 
worden. 

Elektrische en elektronische apparaten, batterijen, 
olie en soortgelijke stoffen mogen niet in het milieu 
worden weggegooid. Gelieve het afval te scheiden 
wanneer u het weggooit.

Stoffen zoals motorolie, stookolie, benzine of diesel 
mogen niet worden weggegooid in de natuur. Gelie-
ve de grond te beschermen en voer de gebruikte olie 
af volgens de milieuregelgeving.

OPGELET! 
Stoom... 

Risico op brandwonden

OPGELET! Lees de gebruikers-
handleiding

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR GE-
BRUIK VAN DIT APPARAAT EN RESPECTEER DE IN-
STRUCTIES. BEWAAR DEZE VOOR LATERE REFE-
RENTIE EN GEEF DE HANDLEIDING DOOR AAN DE  
VOLGENDE EIGENAARS VAN DIT APPARAAT. 
HET IS ESSENTIEEL OM DE VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORDAT U 
HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT. 
BRENG UW GEAUTORISEERDE VERDELER ONMID-
DELLIJK OP DE HOOGTE IN GEVAL VAN SCHADE 
VEROORZAAKT TIJDENS HET VERVOER.

Introductie   ...............................................................................................2

at is droge stoom?  .......................................................................3

Veiligheidsvoorschriften  ..........................................................4

Onderdelenindex  .............................................................................6

Toetsenbordfuncties  ...................................................................8

Onderhoud van stoomgenerator  ..............................9

Bedrijfsurenteller.................................................................................9

Handleiding  .............................................................................................9

De Thermostar gebruiken microstoom ..........12

Strijkijzer (optioneel)  .................................................................16

Stoomzwabber (optioneel) .............................................16

Handleiding
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OnDeRDelen OnDeRDelen
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01) Dop koudwatertank
02) Hoofdschakelaar
03) Voedingskabel en stekker
04) Afvoerdop (afvoer)
05) Verbindingscontact voor hulpstukken
06) Bedieningspaneel
06A) AAN/UIT-knop
06B) Aan/uit-knop ketel
06C) Indicatielampje ‘stoomuitlaat’
06D) Indicatielampje ‘stoom aanwezig’
06E) Indicatielampje ‘watertekort’
06F) Drukschakelaar Menu -
06G) Drukschakelaar Menu +
07) Digitale weergave
09) Handgreep/pistool met stoomslang
10) Schakelaar voor afvoer van stoom/heet water
10A) Vergrendelingshendel voor afvoer  
 van stoom/heet water
11A) Stoomkeuzeschakelaar (min-med-max)
11B) Indicatielampje ‘minimale stoom’
11C) Indicatielampje ‘gemiddelde stoom’
11D) Indicatielampje ‘maximale stoom’
11E) Schakelaar voor warm water
11F)  Indicatielampje voor injectie van  

warm water en watertekort
12) Stekker voor stoom/afstandsbediening
13) Vergrendelknop
15) Verlengbuizen
16) Vergrendelknop
17) Rechthoekige borstel
17A) Doekhouder
18) Driehoekige borstel
19) Ruitenreiniger (optioneel)
20) Stoomlans
21) Zwarte draadborstel van Ø 60
22) Zwarte draadborstel van Ø 28
23) Messing draadborstel van Ø 28
24) Roestvrijstalen draadborstel van Ø 28 (optioneel)
25) Stalen schuurspons (optioneel)
26) Gootsteenonstopper
27) Driehoekige borstel (optioneel)
28) Stoomborstel
29) Bijvulfles voor water (optioneel)
30) Strijkijzer (optioneel)
30A) Thermostaat
30B) Knop voor stoomafgifte
30C) Rubberen mat (optioneel)
31) Rechthoekig kussen
32) Driehoekig kussen
33) Verdamper (optioneel)
34) Microvezeldoek (optioneel)
35) Vervoer (optioneel)

*  De met de Thermostar meegeleverde hulpstukken kunnen variëren in verschillende landen  

Lijst met 
componenten*
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FUnCTIeS

Toetsenbordfuncties

De twee knoppen op het toetsenbord aan de voorzijde en de hoofdschakelaar aan de achterkant van het 
apparaat worden gebruikt in de verschillende bedrijfsmodi. 

De knoppen dragen de volgende benaming:

06A) Apparaat Aan-schakelaar              hierna alleen 06A 

06B) Ketel Aan-schakelaar                    hierna alleen 06B

2) Hoofdstroomschakelaar                    hierna alleen 2

  Wijziging van display:  
> Teller1> Teller2> Druk> Temperatuur

Energiebesparende modus: 
Druk enkele seconden op de ketelknop (06B), het display toont dan: T.ON (modus 
geactiveerd), als de knop opnieuw ingedrukt wordt, toont het display T.OFF  
(modus gedeactiveerd).

Als de energiebesparende modus geactiveerd is, reageert het apparaat als volgt:

V   Stoomstrijken of gebruik met Juli-kit: als er een uur lang geen  
stoom wordt gebruikt,w schakelt het apparaat over op de  
stand-by-modus.

V   Droog strijken: het apparaat schakelt om de 3 uur over op  
de stand-by-modus (ongeacht of het apparaat wel of  
niet wordt gebruikt)

 

Lage waterstand 06E

Multifunctioneel display

jziging van display 06F

Minimale stoomactivering 06C 

Gemiddelde stoomactivering 

Aan-knop 06A

Wijziging van display 06G

Klaar voor stoom 06D

Ketelknop 06B
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Onderhoud van stoomgenerator 
Verwijderen van kalkaanslag in de ketel

OnDeRHOUD 

Toetsenbordfuncties

Klaar voor stoom 06D

OPGELET:   WIJ RADEN U AAN OM DE KETEL PAS 
TE REINIGEN NADAT HET APPARAAT VOLLEDIG IS 
AFGEKOELD, D.W.Z. ALS HET TEN MINSTE 5 UUR 
EERDER WERD UITGESCHAKELD (MET DE STEK-
KER UIT HET STOPCONTACT).

Dankzij de True Temp-technologie kunt u gedistilleerd 
of osmosewater in de Thermostar gebruiken (in tegen-
stelling tot veel andere algemeen verkrijgbare stoom-
reinigers). Daarom is het niet nodig om het apparaat te 
ontkalken. Als u calciumvrij water gebruikt en het on-
derhoudsdisplay geeft ‘CALC’ aan, kunt u dit display 
eenvoudig uitschakelen (zie *1).
Het apparaat is uitgerust met een onderhoudsalarm-
systeem dat wordt geactiveerd als „CALC“ afwisselend 
wordt weergegeven met de temperatuur. U kunt bli-
jven verder werken als dit verschijnt. Trek vervolgens 
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ten 
minste 5 uur afkoelen. Volg de bovengenoemde stap-
pen om ervoor te zorgen dat er geen stoom of druk 
meer aanwezig is in de binnenkant van de ketel.
1  Schakel het apparaat uit. (Stekker verwijderen)
2  Vul het waterreservoir (1) met water.

3  Plaats een geschikte kleine kuip onder het apparaat 
of plaats het op het aanrecht en verwijder het het 
afvoerdeksel (04) van onder het apparaat. Laat al 
het water en kalkaanslag uit de ketel lopen. Schud 
het apparaat een beetje om de kalkaanslag volledig 
te verwijderen.

4  Plaats de afvoerklep (04) terug en vul het apparaat 
op met water (1).

5  Schakel vervolgens het apparaat in en laat de pomp 
lopen gedurende ong. 2 tot 3 minuten tot het wa-
ter uit de onderste tank de ketel volledig vult (tot de 
pomp geen geluid meer maakt). Het apparaat is nu 
opnieuw klaar voor gebruik!

De ketelknop/verwarming (06B) moet uitgescha-
keld blijven tijdens het gehele ontkalkingsproces. 
Keer de machine niet ondersteboven, anders kan 
de kalk in de kleppen doordringen!
Als u water met een hoog calciumgehalte gebru-
ikt, wordt het aanbevolen om het apparaat bij te 
vullen met water en de bovengenoemde stappen 
te herhalen.

* 1 OPNIEUW INSTELLEN VAN DE ONDERHOUDSINTERVALLEN CALC 
Schakel het apparaat in door op de knoppen (2) en (06A) te drukken en houd vervolgens knop 
(06A) ingedrukt gedurende ong. 10 seconden. ‘CALC’ verschijnt pas opnieuw wanneer het tijd 
is voor het volgend onderhoud.

Urenteller
Dit apparaat is uitgerust met twee urentellers. Om het 
aantal uren af te lezen, moet u het apparaat uitscha-
kelen met de knop (06A) en vervolgens knop (06F en 

06G) activeren. Door op deze knop te drukken, worden 
de uren voor teller 1 en/of 2 afwisselend weergegeven.
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Instructies
geBRUIKSAAnWIJZIngen

OPGELET
Als het water in de tank zakt, gaat het rode waarschuwingslampje „Watertekort“ (06E) branden en brandt het 
waarschuwingslampje (11F) op het handvat, gevolgd door een intermitterende signaaltoon. De stroomvoorzie-
ning naar het verwarmingselement wordt onderbroken tot het waterreservoir (01) weer volledig gevuld is.
Vul de tank op met water en bevestig door op de knop (06B) te drukken.
Dit apparaat is uitgerust met een dubbel controlesysteem dat controleert of er water is en de vloeistof
als volgt controleert in de bijvultank en ketel: telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, controleert het 
systeem beide tanks, eerst de ketel en vervolgens de bijvultank. Bij
een te laag vloeistofniveau in de ketel, herstelt het systeem automatisch het vloeistofniveau. In dit geval gaat het 
waarschuwingslampje Watertekort branden voor de duur van deze actie (ong. 3 seconden). Als het waarschu-
wingslampje Watertekort blijft branden en vergezeld gaat van een akoestische signaaltoon, dan duidt dit op een 
vloeistoftekort in de tank. De tank moet bijgevuld worden.

11

1Voordat u uw Thermostar gebruikt, moet u ervoor 
zorgen dat het oppervlak van het apparaat niet 
beschadigd is. Controleer of de volt- en ampère-

waarden van uw stroombron overeenkomen met de 
gegevens op het etiket van het apparaat.

2 Verwijder het tankdeksel (1) van het apparaat en 
vul het reservoir met ten minste 1 liter water.  
U kunt gewoon leidingwater, gedistilleerd of os-

mosewater gebruiken. Vul uw Thermostar niet op
met chemicaliën.

3 Sluit het netsnoer (03) aan op een stopcontact.

4Sluit de stoomplug (12) aan op de daarvoor 
bestemde aansluiting voor apparaathulpstukken 
(05). Druk stevig aan tot de vergrendelknop (13) 

ingeschakeld is.

5 Druk op de hoofdschakelaar (2) aan de achter-
kant van het apparaat, schakelaar (06A) en de 
stoomketelknop (06B) en wacht ong. 5 minuten 

tot het indicatielampje (06D) brandt. Het geeft aan dat 
de ketel stoom heeft. Schakelaars (11A en 11E) op 
het handvat moeten uitgeschakeld zijn. 

6Wanneer het indicatielampje (06D) brandt, kunt u 
de gewenste stoomstroom (stoomknop 11A) als 
volgt instellen: 

a. 1x ingedrukt = minimale stoom (11B)
b. 2x ingedrukt = medium stoom (11C)
c. 3x ingedrukt = maximale stoom (11D)
Druk op de stoomknop (10) om stoom vrij te geven. 
De status wordt weergegeven op het bedieningspa-
neel (indicatielampje (06C)).

7 Met de knop (11E) kunt u heet water toevoegen 
aan de stoom. Druk alleen in korte tijdsintervallen 
op de knop (een paar seconden) om te voor-

komen dat de generator te snel wordt ontladen. De 
schakelaar (11E) werkt alleen als de ketelschakelaar
(06B) ook ingedrukt wordt.
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Toepassing van de 
Thermostar
Micro stoom

12

Algemene tips:

V  De reinigingstemperatuur blijft even hoog, onge-
acht of u het apparaat gebruikt met minimale of 
maximale stoom. Wij raden u daarom aan het 
grootste deel van het werk te verrichten met de 
minimale stoom-instelling. Door de punt van het 
mondstuk dichter bij het te reinigen oppervlak te 
brengen, verhoogt u de reinigingsefficiëntie. Maxi-
male stoom is alleen nodig waar er extra druk no-
dig is om het vuil te verwijderen, zoals in moeilijk 
bereikbare zones (bijvoorbeeld radiatoren, hoeken 
in de douchecabine, etc.) en alle plaatsen waar u 
meer vocht nodig hebt om goed schoon te maken, 
zoals tapijten en stoffering (meer stoom = meer 
vocht).

V  Wanneer u driehoekige (18) of rechthoekige (17) 
borstels gebruikt met een aangehechte microve-
zeldoek, plaats dan een stoombuffer (31, 32) tus-
sen de borstel en de doek om het reinigingsgebied 
te vergroten en zo een optimaal resultaat te berei-
ken.

V  Wanneer u parket- of laminaatvloeren of andere 
houten oppervlakken wilt reinigen, raden wij u aan 
om slechts weinig stoom/vocht te gebruiken. We 
raden u m.a.w. aan om slechts gedurende korte 
periode op één plaats te reinigen en slechts af en 
toe stoom te gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle 
oppervlakken met siliconen.

V  We raden u aan nylon borstels en driehoekige of 
rechthoekige borstels te gebruiken met een aange-
hechte microvezeldoek om marmer en steen schoon 
te maken. Messing borstels kunnen marmer en 
steen beschadigen en/of doen verkleuren.

V  Tapijten en sofa‘s moeten grondig gestofzuigd 
worden voor een stoomreiniging.

V  Gebruik nooit stoom om onbehandeld hout te reinigen.

V  De microvezeldoeken moeten verschillende keren 
vervangen worden, afhankelijk van hoe vuil de ta-
pijten, bekleding of vloeren zijn.

TOepASSIng



      

Ontdooien Bevestig het stoommondstuk (20) 
met de stoomschraper (28)

Maximale 
stoom

Afvoerreiniging Laat eerst een beetje water in de afvoer lopen en plaats 
daarna de afvoerdop (26) over de afvoer.
Houd alle overloopopeningen gesloten en spoel de afvoer met 
heet water (11E).

Heet water

Reinigen van inrichtin-
gen en kalkaanslag 
verwijderen  

Gebruik het stoommondstuk (20) en, indien nodig, ook de ron-
de nylonborstel (22) met roestvrij staalwol (25). Voor grotere 
kalkafzettingen, kunt u ook een kleine hoeveelheid ontkalker 
toevoegen (azijn of citroenzuur).

Minimale tot 
maximale 
stoom

Reinigen van de 
buitenkant van de auto 

Zelfs na de carwash blijft hardnekkig vuil vaak op de auto 
achter, zoals insecten op de voorruit of carrosserie of remstof 
op de wielen. U kunt het stoommondstuk (20) gebruiken om 
ze ter plaatse schoon te maken. Veeg vervolgens droog met 
een microvezeldoek.

Minimale tot 
maximale 
stoom

Reinigen van de 
binnenkant van de auto 
(stof en leer) 

Gebruik de driehoekige borstel met een aangehechte
doek voor normaal vuil en maak de oppervlakken schoon. U 
kunt oude handdoeken gebruiken voor eenvoudige
materialen, en we raden microvezeldoeken aan voor leer en 
Alcantara.

Maximale 
stoom voor 
kussens

Minimale 
stoom voor 
leer en Alcan-
tara

Oven Gebruik de ronde nylon borstel (21) met roestvrij staalwol (25) 
om ovens schoon te maken. U kunt hardnekkig vuil verwij-
deren door de borstel krachtig heen en weer te bewegen, en 
ietsje langer op de te reinigen plek, tot de vlek
oplost door de hitte.

Minimale 
stoom

Afzuigkap Gebruik het stoommondstuk (20) om de vetfilter te reinigen. 
Blaas maximale stoom doorheen de filter. Gebruik het 
stoommondstuk voor de afzuigkap en veeg daarna droog met 
een microvezeldoek. U kunt de hoeken schoonmaken met 
de ronde nylon borstel (22) indien deze geschikt is voor het 
oppervlaktemateriaal.

Minimale tot 
maximale 
stoom

Douchecabine en 
muurtegels

In geval van hardnekkige kalkafzetting op glazen deuren en muurte-
gels, raden we u aan om de oppervlakken eerst te behandelen met 
azijn of citroenzuur en deze 20 minuten te laten inwerken. Reinig 
daarna de oppervlakken rechtstreeks met het stoommondstuk (20) 
en een microvezeldoek (34) of met de driehoekige borstel (18) met 
een aangehechte microvezeldoek (34). Alle voegen en groeven 
kunnen gereinigd worden met de ronde nylon of messing borstel 
(22/23).Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u ook de ronde 
nylon borstel (21) met roestvrij staalwol (25) rechtstreeks op het 
glas gebruiken.

Minimale tot 
maximale 
stoom

Fietsen en motorfietsen Reinig met het stoommondstuk (20) en veeg droog met een 
microvezeldoek (34).

Heet water, 
minimale tot 
maximale 
stoom
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Gebruik het stoommondstuk (20) (veeg droog met een 
microvezeldoek (34)) of de driehoekige borstel (18) met een 
aangehecht doek om te reinigen.

Raamkozijnen en luiken OPGELET: Gebruik slechts een kleine hoeveelheid vocht/stoom 
op de houten frames en houd de punt van het stoommond-
stuk niet te dicht bij het hout.

Minimale 
stoom

Vlekken verwijderen uit 
stoffen en tapijten

Plaats het stoommondstuk (20) direct op de vlek en beweeg 
het snel heen en weer. Veeg het vervolgens droog met een 
microvezeldoek (34).
OPGELET: Wees eerst zeker dat het materiaal geschikt is 
voor stoomreiniging. Dit soort behandeling kan de structuur 
beschadigen van tapijten, en zeker wollen tapijten.

Minimale 
stoom

Tegels en PVC Gebruik de driehoekige of rechthoekige borstel (17, 18) met 
een aangehechte microvezeldoek (34).

Minimale 
stoom

Scharnieren Gebruik de ronde messing of nylon borstels (22/23) en de 
verlengpijp (15) om uw rug te ontlasten tijdens het reinigen. 
Beweeg langzaam over de scharnieren onder bepaalde 
hoeken terwijl u wat druk aanbrengt. Hiermee kunt u meer 
hitte toepassen met minder kracht. Dit komt ook uw borstels 
ten goede die zo langer meegaan.

Minimale 
stoom

Tuinmeubilair 
Kunststof en rotan

Gebruik de driehoekige borstel (18) met een aangehecht doek 
of zelfs de kleine of grote ronde nylonborstels (21, 22) voor
hardnekkig vuil. Gebruik voor plastic meubels een microve-
zeldoek tussen de borstel en het te reinigen oppervlak om het 
meubilair niet te beschadigen.

Minimale 
stoom

Glas reinigen Lost het vuil gewoon op met het stoommondstuk (20) en veeg 
het droog met microvezeldoeken (34). Omdat stoom geen 
kalk of schoonmaakmiddelen bevat, kunt u ramen en andere 
glazen oppervlakken diep en streepvrij reinigen.

Minimale 
stoom

Gepolijste houten 
oppervlakken

Behandel gepolijst hout heel voorzichtig, zonder druk uit te oe-
fenen. Badstof handdoeken zijn hier het beste voor geschikt. 
(microvezeldoeken zijn niet geschikt omdat ze te grondig 
reinigen en de lak zouden kunnen verwijderen.) 

Minimale 
stoom

Houten meubels Breng een kleine hoeveelheid stoom aan met het stoommond-
stuk (20)
vanop enige afstand en veeg onmiddellijk droog met een mi-
crovezeldoek (34). Hoewel het reinigen iets langer zal duren,
is het zachter.

Minimale 
stoom
Niet te lang 
vasthouden op
dezelfde plaats

Radiator Gebruik het stoommondstuk (20) om de radiator van bovenaf 
te reinigen. Het stof klit samen en kan worden afgeveegd.

Maximale 
stoom

Keukenvet op kookpla-
ten en verschillende 
metalen oppervlakken

Afhankelijk van de gevoeligheid van het te behandelen op-
pervlak, raden we aan het stoommondstuk (20), een kleine
ronde messing borstel (23) en/of een grote ronde borstel (21) 
met roestvrij staalwol (25) te gebruiken bij het reinigen.

Maximale 
stoom

Aanbrengen van hulpstukken en beschrijving van het niveau



     

Jaloezieën Jaloezieën zijn delicaat. Gebruik dus een kleine hoeveelheid 
stoom met weinig druk en veeg vervolgens af
met een microvezeldoek (34).

Minimale 
stoom

Kurk (verzegeld) Alleen verzegelde kurkvloeren mogen met stoom worden 
behandeld (geoliede
en gepolijste kurkvloeren niet!). Reinig met de rechthoekige 
borstel (17) en ee aangehechte microvezeldoek (34).

Minimale 
stoom

Laminaat- en 
parketvloeren

Reinig met de rechthoekige borstel (17) en een aangehechte 
microvezeldoek (34) - gebruik slechts een beetje vocht (druk 
slechts af en toe op de stoomknop (10)). Stoom beschadigt 
parket- en laminaatvloeren niet wanneer correct
toegepast. (Vergelijking: een sauna op 90° C is geen 
probleem maar een bad nemen op deze temperatuur is 
onmogelijk.) Microstoom is ook beter en zachter voor te 
reinigen oppervlakken dan schoonmaken met water of met de 
algemeen verkrijgbare stoomreinigers!

Minimale 
stoom

Leer Gebruik de driehoekige en rechthoekige borstel (17, 18) en 
een aangehechte microvezeldoek (34) om leer schoon te ma-
ken. Druk slechts af en toe op de stoomknop (10) (niet continu 
ingedrukt houden). Gebruik de stoomreiniger niet voor
het reinigen van oud of gebarsten leer. Breng een conditioner 
voor leer aan na de stoomreiniging.

Minimale 
stoom

Matrassen, bekleding, 
tapijten

Reinig met de driehoekige of rechthoekige borstel (17, 18) 
en een aangehechte microvezeldoek (34). Test altijd op een 
verborgen plekje om te controleren of het oppervlak kleurvast 
is. Breng bij gevoelige materialen de stoom vanop een afstand 
van 10 cm aan met het stoommondstuk (20) en veeg vervol-
gens de oppervlakken droog met een microvezeldoek (34).

Maximale 
stoom

Planten Breng vanop een afstand van 40 tot 50 cm een beetje stoom 
aan op de planten met behulp van het stoommondstuk (20). Op 
deze afstand is de stoom niet langer heet, maar gepast koel.

Maximale 
stoom

Badkamers en sanitaire 
voorzieningen

Grote oppervlakken kunnen met de driehoekige of rechthoeki-
ge borstel (17, 18) en een aangehechte microvezeldoek (34) 
gereinigd worden. Gebruik het stoommondstuk (20) met 
of zonder borstels (22) om de hoeken, gleuven en andere 
moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.

Minimale tot 
maximale 
stoom

Horlogebanden en 
sieraden

Plaats sieraden of horlogebanden op een microvezeldoek (34) 
en reinig met het stoommondstuk (20) van dichtbij en
poets ze op. OPGELET: Richt de stoom alleen op de horloge-
band en niet rechtstreeks op de horlogekast!

Minimale 
stoom

Dierenkooien, metalen 
roosters en eventuele 
moeilijk bereikbare 
plekken

Reinig met het stoommondstuk (20) en veeg droog met een 
microvezeldoek (34).

Minimale tot 
maximale 
stoom

Toilet  Heet water
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Reinig zonder gebruik van chemische stoffen! De binnenran-
den van het toilet kunnen gemakkelijk worden gereinigd met 
de heetwaterfunctie (11C). Breng gewoon van dichtbij een 
beetje stoom aan op de rest met het stoommondstuk (20) en 
veeg droog.
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Strijkijzer (optioneel)

Stoomzwabber (optioneel)

Thermostar Handels GmbH

Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
Office: +43 (0) 4274 2821 
Fax: +43 (0) 4274 2821 4
 
UID: ATU65046906
FN329029t
 
www.thermostar.info
info@thermostar.info
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Het strijkijzer (30) wordt rechtstreeks op de Thermostar aangesloten met de ver-
bindingskabel.
Gebruik de Thermostar (30A) om het strijkijzer in te stellen op een temperatuur 
die geschikt is voor het te strijken materiaal.
Wacht tot beide apparaten de bedrijfstemperatuur hebben bereikt voordat u
de stoomknop (30B) op het strijkijzer indrukt.
De basis van ons strijkijzer is gemaakt van zuiver aluminium. Omdat het zou 
kunnen oxideren, raden we aan een teflonbasis (30D) te gebruiken die geschikt 
is voor het strijken van alle soorten materialen.
Plaats het strijkijzer na gebruik altijd op de meegeleverde rubberen mat (30C).

De stoomzwabber is ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken, zowel
vloeren als wanden (verticale zones). De zwabber is licht en uiterst gemakkelijk te 
hanteren en heeft een slang van 5 m lang (optie 10 m), een telescopische buis en 
doeken (40 x 40 cm) van katoen, polyester of microvezel (optioneel). De controle 
voor de stoomregeling (min-med-max) bevindt zich direct op het handvat.
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