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1. Introductie 
 

Bedankt voor het bestellen van de Young Mountain MI-1640. De kledingstomer die kan worden gebruikt voor 

zowel reinigen als strijken. Neemt u even de tijd om de handleiding door te lezen zodat u de kledingstomer 

zowel veilig als effectief kunt gebruiken.  

 

2. Productstructuur 

 

 
1. Stoomuitgang/plaat van roestvrij staal  

2. Basis van het apparaat 

3. Schakelaar stoom 

4. Blokkeer schakelaar stoom voor continue stoom 

5. Watertank 

7. Borstel en zoom clip 

8. Aan- uitschakelaar 

 

3. Reinigen en onderhoud 
 

1. Trek de stekker uit het stopcontact en zorg dat de machine afgekoeld is voor reiniging 

2. Verwijder de borstel van de kop van de machine. Maak de rvs stoomkop vervolgens schoon met een 

natte doek 

3. Gebruik geen schurende materialen bij het reinigen zoals staalborstels, schuursponsen enz. Gebruik 

geen agressieve schoonmaakmiddelen, dit kan het rvs beschadigen 

4. Dompel de kledingstomer niet onder in water of andere vloeistoffen 

5. Demonteer de machine niet zelf (de watertank en kledingborstel daargelaten) 

6. Leeg de watertank na gebruik 

7. Bewaar elektrische apparaten nooit in vochtige ruimtes of in direct zonlicht 

8. Raak de rvs stoomplaat NIET aan als deze in gebruik is, of vlak na gebruik. Deze wordt heet. Raak 

daarnaast de stoomstraal niet aan. Op het heetste punt wordt deze ongeveer 100°C 

9. Zorg dat de rvs stoomplaat schoon is en vrij van verstoppingen. 

 

 

 

 



4. Technische gegevens 
 

Model nummer Aansluitspanning Vermogen Watertank  

Young Mountain 

MI1640 

220V~ 1640W 380 ML 

 

5. Elektrisch schema  
 

 

6. Gevaar en waarschuwingen 
 

1. Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen! 

2. Raak de stoom niet direct aan dit kan brandwonden veroorzaken! 

3. Raak de rvs stoomplaat niet aan tijdens of kort na gebruiken ook dit kan brandwonden veroorzaken! 

4. Houd buiten bereik van kinderen! 

5. Stoom niet op mensen of dieren richten! 

 

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK 
*  Controleer altijd of het apparaat geschikt is om uw elektriciteitsnet te gebruiken (220V) met Europese 

aansluiting 

* Gebruik een geaard stopcontact 

* Vul de machine alleen met water en nooit met parfum, zeep, vlekkenverwijderaars enz.  

* Mocht er erg veel kalk bij u in het water zitten kan het raadzaam zijn gedestilleerd water te gebruiken 

*  Sluit het apparaat niet aan als de stekker of het snoer duidelijke tekenen van slijtage vertonen 

* Repareer het product niet zelf maar neem contact op met de leverancier via 

ed@youngmountainimports.com  

* Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt 

* Houd het product buiten bereik van kinderen, ook wanneer deze niet in gebruik is.  

* Blijf bij het apparaat in de buurt wanneer hij is aangesloten 

* Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik 

* Zorg dat de kledingstomer is afgekoeld en uit het stopcontact als u deze reinigt 

*  Richt de stoomstraal nooit op mensen of dieren. Bij verkeerd gebruik bestaat de kans op brandwonden 

* Plaats de rvs stoomplaat nooit tegen andere objecten wanneer deze heet is 

* Laat de kledingstomer niet aan staan als de watertank leeg is 

* Laat de kledingstomer altijd 60 minuten afkoelen na gebruik alvorens opnieuw te gebruiken. 
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7. Eerste installatie 
 

1. Verwijder alle labels en beschermende folies op het apparaat. Het elektrische snoer dient te worden 

uitgerold 

2. Laat de kledingstomer de eerste keer 1 a 2 minuten vrij stomen. Hiermee verwijdert u eventuele 

achtergebleven luchtjes van het productieproces. 

8. Gebruik 

 
1. Draai de watertank in de ontgrendelde positie en verwijder de tank door deze naar beneden te trekken. 

Vul de tank met water en draai de hem weer terug op de machine door hem naar boven te drukken en 

in de vergrendelde positie te draaien 

2. Steek de stekker in het stopcontact 

3. Druk de uit-en aanschakelaar in om deze in te schakelen. De knop licht nu rood op 

4. Laat de kledingstomer 30 seconden opwarmen. Druk tot die tijd niet op de stoomknop 

5. Na het opwarmen kan de kledingstomer worden gebruik door op de stoomknop te drukken. Als u de 

deblokkeerschakelaar naar beneden schuift heeft u continu stoom zonder dat u de knop nog hoeft in 

te drukken. Door hem naar boven te schuiven schakelt u de stoom weer uit 

6. Laat de kledingstomer altijd 60 minuten afkoelen na gebruik alvorens deze op te bergen of opnieuw te 

gebruiken.  

 

9. Strijken en reinigen  

 
De kledingstomer is makkelijk in gebruik en geschikt om zowel te strijken en reinigen van kleding. Daarnaast 

kunnen meubels, gordijnen en andere stoffen worden gereinigd. De meeste stoffen zijn geschikt om te strijken 

en/of reinigen. Let wel op bij erg delicate stoffen zoals zijde. 

 

Belangrijk: Het beste strijkeffect bereikt men als de kleding hangt en de kledingstomer verticaal wordt 

gehouden. Strijken met de kledingstomer gaat langzamer dan met een strijkijzer. Neem de tijd bij 

hardnekkige kreukels en herhaal het te stomen gebied net zo lang tot de kreukels zijn verdwenen. Plaats voor 

een optimaal strijkresultaat tegen een glad oppervlak. 

 

1. Stoom alleen luchtdoorlatende kleding 

2. Zorg dat zakken van de kleding leeg zijn 

3. Zorg dat de kleding vrij is van zaken die kunnen beschadigen door stoom of stoom hier omheen. Denk 

hierbij een gedrukte logo’s op kleding 

4. Stoom om metalen delen in kleding heen. De stoom kan er voor zorgen dat deze verkleuren 

5. Zodra u de stoomknop indrukt begint de machine zacht te trillen en maakt een zoemend geluid. Dit is 

normaal 

6. Beweeg de machine tijdens het stomen altijd op en neer. Dit zorgt ervoor de kleding dat de kleding 

niet te heet wordt en geeft het beste strijkresultaat. Maak meer strijkbewegingen bij erg hardnekkige 

kreukels. 

7. Het beste strijkresultaat bereikt men wanneer de kleding wordt opgehangen aan bijv. een 

kledinghanger. Trek indien nodig de stof strak en/of plaats tegen een vlakke ondergrond en stoom dan. 

Dit verbetert het strijkresultaat 

8. Gaat de kledingstomer een harder geluid maken tijdens gebruik betekent dit dat de watertank (bijna) 

leeg is. Vul deze bij.  



10. Na gebruik 
 

1. Druk de schakelaar op uit, de verlichting dooft nu. Trek de stekker uit het stopcontact 

2. Verwijder het overgebleven water uit de tank  

3. Plaats de kledingstomer rechtop en laat hem tenminste 60 minuten afkoelen alvorens op te bergen. 

 

11. Troubleshooting 

 
Probleem Oplossing 

De kleding stomer warmt niet op Controleer of hij aan het stopcontact is aangesloten. 

Controleer of de schakelaar is ingeschakeld. 

De kledingstomer produceert geen 

stoom 

Controleer of er water in de tank zit en dat deze goed is aangesloten. 

Druk stevig op de stoomschakelaar. 

Houd de kledingstomer rechtop. Als de stoom begint te lopen kan hij 

weer in liggende positie worden gebruikt.  

Water lekt uit de watertank Controleer of de watertank niet tot boven het maximale waterniveau is 

gevuld. 

Zorg dat de vulopening goed gesloten is. 

 

Houd de kledingstomer eerst rechtop tot de stoom op gang komt 

alvorens deze in horizontaal te gebruiken. Bij het opwarmen kunnen er 

wat water druppels uit het apparaat komen. 

De kledingstomer maakt een luid 

zoemend en/of pompend geluid 

Controleer of er voldoende water in de tank zit. Is het waterniveau te 

laag kan dit het geluid veroorzaken. Vul de watertank met meer water.  

Voorkom verkleuring van metalen 

accessoires op de  

kleding 

Gebruik de kledingstomer niet direct op metalen delen in kleding. 

Ga altijd voorzichtig om met stoom en metalen delen in kleding. 

Er komt water uit het 

stoomgedeelte 

Laat de machine verder opwarmen (ongeveer 30 seconden). Bij een te 

koude kledingstomer verneveld hij het water nog niet voldoende.  



 

12. Recycling en conformiteit 

 

 

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid 

(2012/19/EU). Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde 

afvalverwijdering te voorkomen, dient u het apparaat op een verantwoorde manier te recyclen en hierdoor 

het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. De verwijdering van het apparaat mag alleen 

plaatsvinden via openbare inzamelplaatsen.  

Conformiteitsverklaring  

Hiermee verklaart V.O.F. Young Mountain Imports dat het apparaat MI-1640, voldoet aan de basiseisen en 

andere relevante voorschriften die in de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 

(2004/108/EC) en laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) worden genoemd.  

Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden aan ed@youngmountainimports.com  


