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Instruction manual / Handleiding

Automatic shut off / Automatische uit-schakelaar 

No leaking silicon seal protection / Geen lekkage, bescherming door siliconerand 

Exclusive nozzle design / Exclusief mondstukontwerp

Easily fill in water tank approx 10 min steaming time for max water tank level
Vul eenvoudig de watertank. 12 minuten stoomtijd met een maximaal gevulde watertank

NSTM05LN

Quick heating up within 2 min / Snel opwarmen in 2 minuten

NOZZLE
MONDSTUK

ON/OFF
AAN/UIT

WATER TANK
WATERTANK

Read all instructions before using
Please keep it away form children and put it out of the hand of kids.
Steam or water can cause combustion if used incorrectly
Lees alle instructies voor gebruik. Uit de buurt van kinderen houden.
Stoom of water kan bij verkeerd gebruik verbranding veroorzaken.

DANGER / GEVAAR

WARNING / WAARSCHUWING

DO NOT TILT MORE THAN 45° DO NOT FILL ABOVE “MAX” LINE
KANTEL NIET MEER DAN 45 GRADEN VUL NIET BOVEN DE “MAX” LIJN

Introduction / Introductie

organic fabrics
organische stoffen 

nylon blends
nyon 

cotton
katoen

linen
linnen

wool
wol

PERFECT STEAM FEATURES / PERFECTE STOOM EIGENSCHAPPEN

Step 1: At power off status Rotating the nozzle and open the steamer
Stap 1: Draai het mondstuk en open de steamer

Step 2: Fill water and not exceed the max water level
Stap 2: vul de steamer met schoon water

Step 3: Power on and wait approx 2 min
Stap 3: Druk op de aan/uitknop en wacht 2 minuten

Stap 4: Press the on/off button and start ironing
Stap 4: Start met strijken

 Use / Gebruik

Instructions for use / Instructies voor gebruik Troubleshooting / Problemen oplossen 

Steamer fails to heat
Apparaat kan niet 
warm worden. 

No steam
Geen stoom 

Water sprays from nozzle
Water sproeit uit het 
mondstuk. 
 

Nozzle gurgles
Mondstuk gorgelt 
 

Intermittent steam
Periodiek stoom 
 

No power of water.
Geen stroom of water.

Insufficient water
Onvoldoende water. 
 
Fill too much water over the 
maximum line.
Te veel water over de maximale lijn 
gevuld. 

Water drop near the nozzle 
Water druppelt bij het mondstuk. 
 
 

Sediment buil-up in the container.
Kalk in de container. 
 

Plug it into the power outlet or fill the reservoir
with water.
Steek de stekker in het stopcontact of vul het 
reservoir met water.

Turn ON/OFF swithc to OFF and refill 
water container.
Zet de aan / uit-schakelaar op uit en vul het 
waterreservoir opnieuw

 
 

Pour some water out until the water level is 
under the maximum line.
Giet wat water uit tot het waterpeil onder de 
maximale lijn is. 

 
 

Hold the steamer vertically and shake the body 
gently to allow water to drain back into reservoir.
Houd het apparaat verticaal en schud zachtjes 
om water terug in het reservoir te laten vloeien.

Follow the procedure for remove mineral 
build-up.
Volg de procedure voor het verwijderen van de 
kalk.
 
 

NOTE: Water mineral content and conditions may vary in different areas. To ensure a long using life of this steamer, never 
store without cleaning it, and remove remaining water from the reservoir and water container when not in use.

 
 
OPMERKING: Het kalkgehalte van water en de omstandigheden kunnen verschillen in verschillende gebieden. 
Om te zorgen voor een lange gebruiksduur van dit apparaat, berg deze nooit op zonder hem schoon te maken en verwijder 
het resterende water uit het reservoir na gebruik.

 
 

SUITABLE / GESCHIKT VOOR

Important safety warning / belangrijke veiligheids waarschuwing 


