
Instruções de utili-
zação e manutenção

Aparelhos de limpeza a vapor seco
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PREFÁCIO

Prefácio

Estimado cliente da Thermostar,

Agradecemos a compra do novo aparelho de limpeza 

a vapor seco. Este sistema de limpeza único está ex-

clusivamente disponível através de venda direta e per-

mite não só realizar os trabalhos domésticos de forma 

rápida, efi caz e economicamente acessível, como per-

mite também abdicar totalmente do uso de químicos 

nos seus preciosos móveis e outro mobiliário.

Estas instruções de utilização indicam de forma simpli-

fi cada como aplicar corretamente o aparelho de limpe-

za a vapor seco da Thermostar e como utilizar os seus 

recursos com efi cácia.

Deixe-se surpreender pela forma efi caz como o seu novo 

Thermostar trabalha. O novo Thermostar tornar-se-á ra-

pidamente indispensável para os seus trabalhos domés-

ticos.

Leia atentamente as instruções de uso antes de colo-

car o aparelho em funcionamento e observe também 

as instruções de segurança nelas contidas.

Desejamos-lhe muita alegria com o seu novo Ther-

mostar!

Um produto para a vida

Por vezes pensamos que a natureza nos pertence – 

mas, na realidade, nós somos apenas uma parte dela. 

E a forma como a tratamos afeta inevitavelmente as 

nossas crianças! Na Thermostar acreditamos que as 

montanhas de lixo devem ser evitadas sempre que 

possível. E com este sistema de aparelhos de limpeza 

encontramos uma forma que pode fazer a diferença, 

tanto a nível ecológico como económico. Assim, os 

produtos para a vida devem ser pagos e eliminados 

apenas uma vez.

O aparelho de limpeza a vapor seco da Thermostar 

não está disponível nas formas convencionais, por 

comércio a retalho ou por grosso. Este oferece um 

padrão de qualidade muito alto, bem como garantias 

excecionais e, desta forma, não pode ser comparado 

a um produto comercial.
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VAPOR SECO

O que é o vapor 
seco?
O aparelho de limpeza a vapor comercial trabalha nor-

malmente sob baixa pressão (aprox. 3 a 4 bar) e, por 

conseguinte, a baixas temperaturas de vapor. Assim, 

surge um vapor muito húmido com pouca potência 

de limpeza que, por exemplo, pode provocar danos 

em superfícies de madeira. Por estas razões, tais apa-

relhos são frequentemente colocados de parte e rara-

mente são utilizados.

Por vezes, o fabricante oferece o aspirador a vapor, 

que aspira diretamente o excesso de humidade du-

rante o trabalho. Estes aparelhos são assim maiores 

e a mangueira de trabalho é mais espessa e pesada. 

No entanto, muitos estudos de mercado indicam que 

os aparelhos domésticos são normalmente utilizados 

preferencialmente e com frequência quando são le-

ves, pequenos e fáceis de manusear. Além disso, tais 

aparelhos só funcionam quando o vapor não é muito 

quente ou húmido – o que contradiz uma das regras 

básicas de limpeza a vapor efi caz: menos calor sign

ifi ca uma menor efi ciência de limpeza. As designações 

vapor seco, microvapor e limpeza a calor referem-se 

aos aparelhos que trabalham a altas temperaturas e 

pressão (pressão até aprox. 160 °C e até 6 bar).

Para produzir mais calor ou mais pressão são ne-

cessários, em princípio, elementos de aquecimento 

maiores e aparelhos de segurança alargados. Desta 

forma, o aparelho torna-se maior e mais difícil de ma-

nobrar. Graças ao desempenho excecional do aque-

cimento da ACU-TERMO-COMPACTO utilizado pela 

Thermostar, gera também uma pressão de trabalho 

muito alta desde até 8 bar em caldeiras relativamente 

pequenas. O resultado é um aparelho com enorme 

desempenho com tamanho adequado e prático para 

cada domicílio.

A grande vantagem do uso da limpeza a vapor 
seco é que os tecidos e as outras superfícies 
não se molham, fi cando apenas ligeiramente 
húmidos. A sujidade e o pó são removidos do 
seu excipiente através das altas temperatura e 
velocidade de saída do vapor. A alta temperatu-
ra do vapor tem assim um efeito de “remoção”. 
As partículas de vapor quentes infi ltram-se nos 
materiais, liquefazendo a sujidade e retirando-
-a consequentemente do excipiente. Essencial 
é também a saída a alta velocidade do vapor: 
quanto maior a pressão do vapor, maior será a 
velocidade de expulsão e, desta forma, a força 
do vapor.
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Normas de 
segurança

SEGURANÇA

V  O fabricante não se responsabiliza por danos re-

sultantes do uso incorreto ou impróprio.

V  Nunca aponte o jato de água quente ou de vapor 

na direção de pessoas ou animais e nunca toque 

diretamente na zona de saída – Perigo de queima-

duras!

V  O Thermostar possui um manómetro para contro-

lar a pressão e para manter o nível defi nido (ver “ra-

ted pressure” na placa técnica do aparelho). Caso 

purgue vapor a partir da peça inferior do aparelho, 

signifi ca que a função está afetada e que a válvula 

de segurança simula a pressão dentro da caldei-

ra de vapor. Neste caso, recomendamos que não 

use o aparelho, interrompa de imediato a alimenta-

ção elétrica e entre em contacto com a assistência 

técnica.

V  Não utilize o aparelho se o cabo de rede ou ou-

tras peças importantes estiverem danifi cados, por 

exemplo, aparelhos de segurança, mangueiras de 

alta pressão ou pega/pistola.

V  O Thermostar está equipado com um sistema de 

alarme de “Descarga de lamas”. No ecrã é exibido 

o texto “CALC”, indicando que está a ser realiza-

da uma limpeza da caldeira (ver capítulo “Manu-

tenção”). A tampa de descarga pode apenas ser 

removida no mínimo 5 horas após o desligamento 

do aparelho (fi cha de rede desconectada).

V  Este aparelho não é apropriado para crianças ou 

pessoas que apresentem capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de 

experiência e/ou  conhecimento, a não ser que 

sejam supervisionadas para a sua segurança por 

uma pessoa responsável ou que tenha recebido 

instruções dessa pessoa relativas à utilização do 

Thermostar. As crianças devem ser supervisiona-

das para garantir que não brincam com o apare-

lho.

V  Mangueiras a alta pressão, acessórios e conten-

tores são importantes para o funcionamento se-

guro do aparelho. Utilize exclusivamente as man-

gueiras, as peças de acessório e peças de ligação 

recomendadas pelo fornecedor.

V  ATENÇÃO: Antes da utilização de escovas, é sem-

pre necessário realizar um teste para evitar even-

tuais danos nas superfícies. O vapor produzido 

no gerador de vapor tem uma temperatura muito 

alta. Deve realizar sempre primeiro um teste numa 

pequena superfície. As superfícies de madeira e 

juntas de silicone devem ser tratadas apenas com 

uma pequena quantidade de vapor e imediata-

mente secas com panos de microfi bras.

V  Na utilização de um cabo de extensão, tanto a 

fi cha adaptadora como as tomadas devem ser 

completamente impermeáveis. Usar um cabo de 

extensão inadequado pode ser perigoso.

V  Não deixe o ferro de engomar opcional sem su-

pervisão quando a rede elétrica estiver conectada. 

Todas as alterações no aparelho retiram responsa-

bilidades ao fornecedor.

V  Os dados para a vibração dos subcomponentes 

deste aparelho encontram-se abaixo dos 2,5 m/s2 

e por isso não são mencionados.
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GERAL/CONTEÚDO

ConteúdoDados técnicos
Ver placa técnica do aparelho

Especifi cidades
V  Caldeira de aço inoxidável (10 anos de 

garantia!)

V  Ventilador integrado para a refrigeração da 

eletrónica

V  Barra de aquecimento com descalcifi cação 

autónoma (dilatação em caso de aumento 

da temperatura leva ao descolamento da 

camada de calcário). Estes elementos têm 

um desempenho 4 vezes mais forte do que 

o elemento de aquecimento espiral (28 em 

vez da média de 7 W/cm2). Estes dispõem 

de uma vida útil duradoura e, ao contrário da 

maioria dos aquecedores em espiral, podem 

ser substituídos.

V  descalcifi cação autónoma eletromecânica 

Flutuador (com tecnologia TrueTemp para uma 

temperatura de vapor continuamente alta)

V   24 x 7: Vapor contínuo – 2 sistemas de 

abastecimento possibilitam um funciona-

mento contínuo

Proteção do 
ambiente

Todos os materiais embalados são reciclá-

veis. As embalagens não devem ser elimina-

das no lixo doméstico, mas sim nos centros 

de recolha apropriados.

Os aparelhos que deixam de ser utilizados 

contêm materiais valiosos e recicláveis e de-

vem ser eliminados nos centros de recolha 

apropriados. Aparelhos elétricos e eletróni-

cos, baterias, óleo e substâncias similares 

não devem ser libertados no meio ambiente. 

Ao eliminar, tenha em atenção a separação 

de resíduos.

As substâncias como óleo do motor, óleo 

combustível, benzina ou diesel não devem 

ser eliminadas na natureza. Proteja o chão e 

elimine o óleo utilizado conforme as normas 

ambientais.

ATENÇÃO! 

Vapor...

Perigo de queimaduras

ATENÇÃO! Leia as

instruções de uso

ANTES DE OPERAR O APARELHO, LEIA E SIGA AS 

SEGUINTES INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA UMA PRÓ-

XIMA LEITURA E DISPONIBILIZE AS MESMAS AO 

PRÓXIMO UTILIZADOR DO APARELHO. ANTES DE 

LIGAR PELA PRIMEIRA VEZ, É OBRIGATÓRIA A LEI-

TURA DE TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA. 

EVENTUAIS DANOS RESULTANTES DO TRANSPOR-

TE DEVEM SER IMEDIATAMENTE NOTIFICADOS AO 

COMERCIANTE.

Prefácio ..........................................................................................................2

O que é o vapor seco?.............................................................3

Normas de segurança ...............................................................4

Lista de componentes...............................................................6

Funções do teclado ......................................................................8

Manutenção do gerador de vapor ...........................9

Contador horário ...............................................................................9

Instruções de utilização .......................................................10

Aplicação do Thermostar
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COMPONENTES

01)  Tampa do reservatório de água fria
02)  Interruptor principal
03)  Cabo de alimentação e fi cha
04)  Tampa de descarga (drenagem)
05)  Tomada de ligação para acessórios
06)  Painel de controlo
06A)  Interruptor do aparelho
06B)  Interruptor da caldeira de vapor
06C)  Luz de controlo „Descarga de vapor“
06D)  Luz de controlo „Vapor disponível“
06E)  Luz de controlo „Défi ce de água“
06F)  – Menu do Interruptor de pressão
06G)  + Menu do Interruptor de pressão
07)  Ecrã digital
09)  Pega/pistola com mangueira de vapor
10)  Interruptor para descarga de vapor/água quente
10A)  Alavanca de bloqueio para descarga de vapor/água quente
11A)  Interruptor seletor de vapor (mín.-méd.-máx.)
11B)  Luz de controlo „Vapor mínimo“
11C)  Luz de controlo „Vapor médio“
11D)  Luz de controlo „Vapor máximo“
11E)  Interruptor de água quente
11F)  Luz de controlo para inserção de água quente e para défi ce de água
12) Escova triangular grande
13) Limpa-vidros (opcional)
15) Escova de latão (Ø 60mm)
16) Palha-de-aço inoxidável (opcional)
17) Desentupidor
17A) Suportes de montagem para
18) Escova triangular (opciona
19) Escova de nylon (Ø 28mm)
20) Escova de latão (Ø 28mm)
21) Escova de aço inoxidável (Ø 28mm)
22) Cabo de alimentação e fi cha
23) Tubo de extensão
24) Botão de bloqueio
25) Escova quadrangular
26) Ficha adaptadora de vapor
27) Botão de fi xação da fi cha adaptadora de vapor
28) Espátula a vapor
29) Frasco para recarga (opcional)
30) Ferro de engomar (opcional)
30A) Termóstato
30B) Interruptor de vapor
30C) Tapete de borracha (opcional)
31) Amortecedor de vapor quadrangular (opcional)
32) Amortecedor de vapor triangular (opcional)
33) Evaporador (opcional)
34) Panos de microfi bras (opcional)
35) Carrinho de aço inoxidável (opcional)
36) Esfregão a vapor (opcional)

*  Os acessórios fornecidos pela Thermostar podem 
variar de país para país (exceto na Alemanha).

Lista de
componentes*
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FUNÇÕES

Funções do teclado

Em diferentes tipos de operações são utilizados os dois botões que se encontram na parte frontal do 
painel de controlo e o interruptor principal, que se encontra na parte traseira do aparelho.

Os botões são designados do seguinte modo:

06A) Interruptor do aparelho                 a seguir designado por 06A

06B) Interruptor da caldeira                  a seguir designado apenas por 06B

2) Interruptor da rede principal              a seguir designado apenas por 2

  Mudar o indicador do ecrã:

> Contador1>Contador2>Pressão>Temperatura

Modo de poupança de energia: 
Prima e mantenha premido por um segundo o interruptor da caldeira (06B), 

surgindo depois no ecrã: T.ON (Modo ativado), quando o interruptor se 

mantém premido novamente, surge no ecrã T.OFF (Modo desativado).

Quando o modo de poupança de energia é ligado, o aparelho 

responde da seguinte forma:

V  Ferro a vapor ou utilização com o Kit July: se, no espaço 

de 1 hora, não for utilizado vapor, coloque o aparelho no 

modo Standby (modo de espera).

V  Engomar a seco: o aparelho muda a cada 3 horas para 

o modo Standby (modo de espera) (independentemen-

te de se o dispositivo estiver a ser usado ou não).

 

Défi ce de água 06E

Ecrã multifuncional

Mudar o indicador do ecrã 06F

Ativação do vapor mínimo 06C

Ativação do vapor médio 06C

Interruptor 06A

Mudar o indicador do ecrã 06G

Vapor disponível 06D

Interruptor da caldeira de vapor 06B
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Manutenção do gerador de vapor
Eliminação de sedimentos de calcário na caldeira de vapor

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: RECOMENDAMOS A LIMPEZA DA CAL-

DEIRA DE VAPOR, QUANDO O APARELHO ESTIVER 

FRIO, ISTO É, PELO MENOS 5 HORAS APÓS O DES-

LIGAMENTO DO APARELHO (FICHA DE REDE DES-

CONECTADA). 

A tecnologia True Temp possibilita o uso de água desti-

lada ou osmose no Thermostar (ao contrário de muitos 

outros aparelhos de limpeza a vapor comercializados). 

Assim, deixa de ser necessário descalcifi car o apare-

lho. Quando for utilizada água isenta de calcário e o 

ecrã de manutenção indicar “CALC”, é possível fechar 

facilmente a indicação (ver *1).

O aparelho está equipado com um sistema de manu-

tenção, que se ativa quando é exibido o texto “CALC” 

alternadamente com a temperatura no ecrã. Caso este 

texto apareça, pode terminar os trabalhos de limpeza. 

Em seguida, deve retirar a fi cha de rede e deixar o apa-

relho arrefecer pelo menos durante 5 horas. Siga os 

passos acima providenciados para se certifi car de que 

dentro da caldeira ainda existe vapor e pressão.

1. Desligue o aparelho. (retire a fi cha de rede)

2. Encha o reservatório de água (1) com água.

3.  Introduza uma bacia pequena e adequada por baixo 

do aparelho ou coloque-o numa pia da cozinha e re-

tire a tampa de descarga (04) sob o aparelho. Deixe 

vazar toda a água e restos de calcário da caldeira. 

Enquanto isso, abane um pouco o aparelho, para 

remover totalmente os sedimentos de calcário.

4.  Coloque novamente a tampa de descarga (04) e 

volte a encher o aparelho com água (1).

5.  Ligue o aparelho e deixe a bomba a trabalhar aprox. 

2 a 3 minutos até o reservatório traseiro da caldei-

ra estar completamente cheio de água (até ouvir o 

som emitido pela bomba). O aparelho está nova-

mente operacional!

Durante o processo de descalcifi cação, o inter-
ruptor da caldeira de vapor/aquecimento (06B) 
deve permanecer desligado! O aparelho não deve 
ser virado, pois o calcário pode entrar na válvula!
Caso seja utilizada água com bastante calcário, 
é recomendado o reabastecimento do aparelho 
com água e a repetição dos passos acima indi-
cados.

*1 RESTAURAR O INTERVALO DE MANUTENÇÃO CALC
Ligue o aparelho, premindo o interruptor (2) e (06A) e, em seguida, prima e mantenha premido 

novamente o interruptor (06A) durante aprox. 10 segundos. O texto „CALC“ já não é exibido e 

só volta a ser exibido na próxima manutenção.

999999999999999999999999999999999999999999999

Contador horário
Este aparelho está equipado com dois contadores 

horários. Para ler o contador horário, desligue o apa-

relho com o interruptor (06A) e, em seguida, ligue o 

interruptor (06F e 06G). Cada vez que este interruptor 

é premido, as horas do contador 1 ou 2 são exibidas 

alternadamente.
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Manual de 
instruções

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO
Se o nível da água no reservatório estiver baixo, a luz de controlo vermelha “défi ce de água” (06E) acende e a 

luz de controlo (11F) na pega pisca, seguido de um aviso sonoro intermitente. A alimentação de energia dos 

elementos de aquecimento é interrompida, até o reservatório (01) voltar a ser enchido. 

Encha o taque de água e confi rme com o botão (06B). 

Este aparelho está equipado com um controlo duplo que verifi ca a presença de água. Desta forma, tanto o líqui-

do no reservatório de reabastecimento como na caldeira são monitorizados da seguinte forma: 

Sempre que o aparelho é ligado, o sistema executa um controlo em ambos os reservatórios, primeiro na caldeira 

e, em seguida, no reservatório de reabastecimento. Caso o nível de líquido na caldeira seja insufi ciente, o siste-

ma repõe automaticamente o nível na caldeira. Neste caso, a luz de controlo “défi ce de água” acende durante 

o período abrangido pela ação (aprox. 3 segundos). 

Se a luz de controlo “défi ce de água” continuar acesa, em conjunto com um aviso sonoro, signifi ca que ainda há 

um défi ce de líquido no reservatório; o tanque tem de ser reabastecido.

1 
Antes de colocar o Thermostar em funcionamen-

to, certifi que-se de que o aparelho não apre-

senta danos superfi ciais. Verifi que se os volts e 

amperes da tomada de corrente correspondem aos 

dados da placa do aparelho.

2 
Retire a tampa do reservatório (1) do aparelho e 

encha o reservatório de água com pelo menos 1 

litro de água. Pode ser utilizada água da tornei-

ra, água destilada ou osmose.

Não encha o Thermostar com substâncias químicas.

3 
Ligue a fi cha do cabo de alimentação (03) a uma 

tomada.

4 
Encaixe a fi cha adaptadora de vapor (12) na 

tomada para a ligação prevista do acessório (05) 

no aparelho. Pressione com força para encaixar 

o botão de fi xação (13).

5 
Prima o interruptor principal (2) na parte de trás 

do aparelho, o interruptor (06A) e o interruptor 

da caldeira de vapor (06B) e aguarde aprox. 5 

minutos até a luz de controlo (06D) acender.

Esta indica que existe vapor na caldeira. Os interrup-

tores (11A e 11E) na pega devem estar desligados.

6 
Quando a luz de controlo (06D) acender, ajuste 

o fl uxo de vapor pretendido (interruptor 11A) da 

seguinte forma:

a. 1x pressão = vapor mínimo (11B)

b. 2x pressão = vapor médio (11C)

c. 3x pressão = vapor máximo (11D)

Para drenar vapor, prima o interruptor de vapor (10). 

O estado é exibido no quadro de controlo (luzes de 

controlo (06C)).

7 
Com o interruptor (11E) é possível misturar o 

vapor e água quente.

Prima o interruptor apenas num curto espaço 

de tempo (um segundo), de modo a certifi car-se de 

que o gerador não é descarregado rapidamente. O 

interruptor (11E) funciona apenas se o interruptor da 

caldeira de vapor (06B) estiver também ativado.



12

Aplicação do 
Thermostar
Microvapor

Dicas gerais:

VA temperatura de limpeza permanece alta, mes-

mo que tente utilizar o aparelho com o vapor no 

máximo ou no mínimo. Desta forma, recomenda-

mos que a maioria dos trabalhos de limpeza seja 

realizada com o ajuste do vapor mínimo. O efeito 

da limpeza é maior o quanto mais próxima a ponta 

do bocal de vapor estiver da superfície a ser limpa. 

O vapor máximo é apenas necessário para locais 

onde é necessário aplicar mais pressão para eli-

minar a sujidade, por exemplo, em locais de difícil 

alcance (radiadores, cantos na cabina de duche, 

etc.) e todas as superfícies onde se note seja ne-

cessária mais humidade para a limpeza, como em 

tapetes e almofadas (mais vapor = mais humidade).

VQuando utiliza a escova triangular (18) e quadran-

gular (17), coloque uma almofada de vapor (31, 32) 

entre a escova e o pano, para aumentar a área de 

limpeza e desta forma obter um efeito excelente. 

VNo caso da limpeza de pisos parquet, laminados 

e todas as superfícies de madeira, recomendamos 

que trabalhe com pouco vapor/humidade. Isto é, 

não manter pressionado numa posição durante 

muito tempo e apenas vaporizar de vez em quan-

do. O mesmo é válido para áreas com silicone.

VPara a limpeza de mármore e pedra recomenda-

mos a utilização de panos de nylon e escovas trian-

gulares ou quadrangulares com um pano de micro-

fi bras fi xado. As escovas de latão podem provocar 

danos ou descoloração nestas superfícies.

VOs tapetes e sofás devem ser aspirados minucio-

samente antes da limpeza a vapor.

VA madeira não tratada não deve ser limpa com vapor.

VDependendo da sujidade dos tapetes, das almo-

fadas ou dos solos, pode ser necessário mudar os 

panos de microfi bras várias vezes.

APLICAÇÃO



Aplicação Acessório e descrição Potência

Descongelar/ 

descongelação

Colocar o bocal de vapor (20) na espátula a vapor (28). Vapor 
máximo

Limpeza do 

desentupidor

Primeiro deixe uma pequena quantidade de água na dre-

nagem e, em seguida, coloque o desentupidor (26) no fl uxo. 

Desta forma, mantenha todos os transbordos fechados e 

limpe o fl uxo com água quente (11E).

Água quente

Limpeza de equipa-

mentos e eliminação de 

calcário

Utilize o bocal de vapor (20) e, se necessário, a escova de 

nylon redonda (22) com a palha-de-aço inoxidável (25). Em 

grandes quantidades de calcário utilize o agente de elimi-

nação de calcário adicional (vinagre ou cítricos).

Vapor 
mínimo a 
máximo

Limpeza automática 

exterior

Também após a lavagem de limpeza fi ca sempre no carro 

muita sujidade persistente como, por exemplo, insetos no 

vidro frontal ou na carroçaria ou sujidade no travão nas jantes. 

Com o bocal de vapor (20) é possível retirar estes elementos 

das proximidades. Em seguida, limpe cuidadosamente com 

um pano de microfi bras.

Vapor mínimo 
até máximo

Limpeza automática 

interior (almofada e 

couro)

Para sujidade normal, utilize a escova triangular e limpe a 

superfície com um pano – para tecidos simples pode utilizar 

o pano de mão usado, para couro e Alcantara recomendamos 

panos de microfi bras.

Vapor 
máximo nas 
almofadas

Vapor 
mínimo 
para couro e 
Alcantara

Forno Utilize a escova de nylon redonda (21) com a palha-de-aço 

inoxidável (25). Em caso de sujidade difícil, mova a escova 

para cima e para baixo aplicando força no respetivo local até 

que a mancha seja dissolvida devido ao calor.

Vapor 
mínimo

Exaustor Para a limpeza do fi ltro de gorduras é necessário utilizar o 

bocal de vapor (20). Limpe o fi ltro utilizando o vapor máximo. 

Para os exaustores utilize o bocal de vapor e, em seguida, 

limpe com um pano de microfi bras. Se as superfícies estive-

rem adaptadas, é possível limpar os cantos com a escova de 

nylon redonda (22).

Vapor 
mínimo a 
máximo

Cabina do duche 

e azulejo

Em caso de acumulações de calcário nas portas e nos azule-

jos, recomendamos primeiramente a aplicação de vinagre ou 

limões e deixar atuar durante 20 minutos. Em seguida, limpe 

as superfícies diretamente com o bocal de vapor (20) e um 

pano de microfi bras (34) ou com uma escova triangular (18) 

com pano de microfi bras (34) fi xado. As fendas e ranhuras 

podem ser limpas com a escova de nylon redonda ou com 

a escova de latão (22/23). Em caso de sujidade difícil, é 

possível aplicar a escova de nylon (21) redonda com a palha-

de-aço inoxidável (25) diretamente no vidro para limpar.

Vapor 
mínimo a 
máximo

Bicicletas e motociclos Limpe com o bocal de vapor (20) e enxague com um pano de 

microfi bras (34).

Água quente, 
vapor mínimo 
a máximo

ACESSÓRIO
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Aplicação Acessório e descrição Potência

Caixilhos das janelas e 

persianas

Utilize o bocal de vapor (20) (enxaguar com um pano de 

microfi bras (34)) ou a escova triangular (18) com o pano 

fi xado para limpar.

ATENÇÃO: No caso de molduras de madeira, utilizar apenas 

uma pequena quantidade de vapor/humidade e não apontar a 

ponta do bocal de vapor para muito perto da madeira.

Vapor 
mínimo

Eliminação de manchas 

dos tecidos e dos 

tapetes

Coloque o bocal de vapor (20) diretamente na direção da 

mancha e execute movimentos rápidos e alternados. Em 

seguida, enxague com um pano de microfi bras (34).

ATENÇÃO: Certifi que-se primeiro de que o material para 

a limpeza a vapor é apropriado. A estrutura dos tapetes, 

especialmente de lã, pode sofrer danos devido à natureza do 

tratamento.

Vapor 
mínimo

Tijoleiras e PVC Utilize para estes casos a escova triangular ou quadrangular 

(17, 18) com um pano de microfi bras fi xado (34).

Vapor 
mínimo

Fendas Utilize escovas de latão ou de nylon (22/23) redondas,

bem como o tubo de prolongamento (15) para reduzir a 

tensão na região lombar durante o trabalho. Proceda devagar 

e com pouca pressão sobre as fendas. Deste modo, limpe 

com mais calor e menos dispêndio de energia. As suas 

escovas também duram mais tempo.

Vapor 
mínimo

Móveis para jardim em 

plástico ou bambu

Em caso de sujidade difícil, utilize a escova triangular (18) 

com um pano de microfi bras fi xado e também a escova de 

nylon redonda grande (21, 22). Coloque um pano de microfi -

bras entre as escovas e a superfície dos móveis de plástico a 

limpar para não os danifi car.

Vapor 
mínimo

Limpeza de vidros Elimine simplesmente a sujidade com o bocal de vapor (20) 

e enxague com pano de microfi bras (34). Como o vapor não 

contém calcário nem detergentes, pode limpar janelas e outras 

áreas envidraçadas em profundidade e sem deixar marcas.

Vapor 
mínimo

Encerar superfícies de 

madeira

Trate a madeira encerada muito cuidadosamente e sem pres-

são. É recomendável que utilize toalhas. (Os panos de fi bras 

não são adequados, visto que limpam muito minuciosamente 

e, por isso, podem retirar a camada de cera.)

Vapor 
mínimo

Mobiliário de madeira Vaporize a uma grande distância com o bocal de vapor (20) 

e enxague imediatamente com um pano de microfi bras (34). 

A limpeza exige bastante mais tempo, mas também tem os 

melhores resultados. 

Não mantenha 
por demasiado 
tempo o vapor 
mínimo
num local.

Aquecedores Limpe os aquecedores a partir de cima com o bocal de vapor 

(20). O pó é reunido e pode ser encaminhado para baixo.

Vapor 
máximo

Gorduras alimentares 

nas placas de fogão e 

em diversas

superfícies de metal

Dependendo da sensibilidade das super¬fícies a tratar, reco-

mendamos a limpeza com o bocal de vapor (20), uma escova 

de latão pequena e redonda (23) ou uma escova grande e 

redonda (21) com palha-de-aço inoxidável (25).

Vapor 
máximo



Aplicação Acessório e descrição Potência

Persianas As persianas são delicadas. Por isso, vaporize com pouca 

pressão e, em seguida, limpe com um pano de fi bras (34).

Vapor 
mínimo

Cortiça (selada) Apenas pisos de cortiça selada devem ser tratados com vapor 

(pisos de cortiça oleados e encerados não!). Limpeza com 

escova quadrangular (17) e pano de fi bras fi xado (34).

Vapor 
mínimo

Piso laminado e parquet Limpe com escova quadrangular (17) e com pano de 

microfi bras fi xado (34) com pouca humidade (premir apenas o 

interruptor de vapor (10).

Os pisos parquet e laminados não são danifi cados pela apli-

cação adequada de vapor. (Comparação: Permanecer numa 

sauna a 90 °C não constitui nenhum problema, mas num 

banho a esta temperatura seria impossível.) Para além disso, 

as áreas a limpar são mais bem tratadas e cuidadas com um 

pano de microfi bras do que com uma esfregona molhada ou 

aparelhos de limpeza a vapor comercializados!

Vapor 
mínimo

Couro Limpe com a escova triangular ou quadrangular (17, 18) e um

pano de microfi bras fi xado (34). Neste caso ligue e desligue 

o interruptor de vapor (10) (não prima continuamente). Couro 

antigo ou frágil não deve ser limpo. Após a limpeza, aplique 

um condicionador de proteção para couro.

Vapor 
mínimo

Colchões, almofadas, 

tapetes

Limpe com a escova triangular ou quadrangular (17, 18) e um 

pano de microfi bras fi xado (34). Realize sempre primeiro um 

teste de limpeza num local discreto para verifi car a solidez da 

cor naquela área. No caso de tecidos delicados, vaporize com 

o bocal de vapor (20) a 10 cm de distância e, em seguida, 

limpe a área com um pano de microfi bras (34).

Vapor 
máximo

Plantas Vaporize as plantas com o bocal de vapor (20) entre 40 a 

50 cm de distância. A esta distância o vapor já não está 

quente, mas sim agradavelmente fresco.

Vapor 
máximo

Casa de banho e 

sanitários

Áreas amplas podem ser limpas com a escova triangular 

ou quadrangular (17, 18) e um pano de microfi bras fi xado 

(34); cantos, ranhuras e outros locais inacessíveis podem ser 

limpos com o bocal de vapor (20), com ou sem escovas (22).

Vapor 
mínimo a 
máximo

Braceletes de relógios e 

joalharia

Coloque a joalharia ou as braceletes de relógios sobre um pano 

de microfi bras (34) e limpe com o bocal de vapor (20) a uma 

curta distância; por fi m, efetue o polimento. ATENÇÃO: Vaporize 

apenas na bracelete e não diretamente na caixa do relógio!

Vapor 
mínimo

Gaiolas de animais, gra-

des metálicas e todos os 

locais de difícil acesso

Limpe simplesmente com o bocal de vapor (20) e enxague 

com um pano de microfi bras (34).

Vapor 
mínimo a 
máximo

WC Limpeza completa sem químicos! As arestas interiores do 

WC podem ser facilmente limpas através da função de água 

quente (11C). Vaporize e limpe o resto simplesmente com o 

bocal de vapor (20) a uma curta distância.

Água 
quente

ACESSÓRIO
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O ferro de engomar (30) é ligado com o tubo de ligação diretamente no Ther-

mostar.

Regule a temperatura com o termóstato (30A) no ferro de engomar, para que 

fi que adequada aos tecidos a engomar.

Aguarde até que os dois aparelhos atinjam a temperatura de operação antes de 

premir o interruptor de vapor (30B) no ferro de engomar.

O ferro de engomar possui uma base de alumínio puro. Visto que podem oxidar, 

recomendamos a utilização de um revestimento Tefl on (30D) que é adequado 

para engomar todos os materiais. Após a utilização, coloque sempre o ferro de 

engomar no tapete de borracha (30C) previsto para esse efeito.

O esfregão a vapor é ideal para a limpeza de grandes áreas, tanto do chão como de 

paredes (áreas verticais). É leve e extremamente fácil de manusear, dispõe de um 

tubo de 5 metros (10 m opcionais), um tubo telescópico e panos (40 x 40 cm) de 

algodão, poliéster ou microfi bras (opcional). A regulação do vapor (mín-méd-máx) 

encontra-se na pega.
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