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  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.
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OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. 
Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on faktorid, mida ei saa toodetesse 
integreerida. Seetõttu peab need faktorid tagama kasutaja seadme kasutamise ajal. Me ei vastutata 
transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade 
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi 
ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on 
nõuetekohaselt maandatud. Toitevõrk peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusreeglitele.

2. Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtmega triikrauda. Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme 
asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see 
võib põhjustada elektrilööki!

3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega.
4. Ärge kasutage aurutriikrauda õues ega märjas keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet 

märgade kätega. Elektrilöögi oht.
5. Ärge kasutage triikrauda, kui see on maha kukkunud ning sellel on nähtavad kahjustused või kui see ei 

ole tihe.
6. Kasutage triikrauda ainult stabiilsetel lamedatel pindadel.
7. Erilist tähelepanu pöörake aurutriikraua kasutamisel laste läheduses!
8. Ärge jätke töötavat triikrauda järelevalveta. Triikraua veega täitmisel või tühjendamisel ühendage triikraud 

alati toitevõrgust lahti.
9. Soovitame pistikupesasse ühendatud triikrauda järelevalveta mitte jätta. Enne hoolduse teostamist 

ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. 
Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.

10. Ärge kasutage triikrauda tuleohtlike esemete läheduses või nende all, näiteks kardinate läheduses. 
Kuumade metallosade, kuuma vee või auru puudutamine võib põhjustada põletusi. Olge ettevatlik, kui 
pöörate aurutriikraua tagurpidi – mahutis võib olla kuum vesi.

11. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
12. Lülitage seade välja otsekohe pärast selle kasutamise lõpetamist ja enne ärapanekut laske triikraud 

täielikult maha jahtuda.
13. Ärge kasutage valmistaja poolt soovitamata keemilisi lisandeid, lõhnaaineid või katlakivi eemaldajaid ning 

ka muid tarvikuid. Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada garantii katkemise.
14. Kasutage aurutriikrauda ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. See aurutriikraud on ettenähtud 

kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest 
kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.

15. Seade ei ole ettenähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kes ei saa oma puudulike füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimete tõttu või ebapiisavate teadmiste või kogemuste tõttu seadet ohutult 
kasutada; kui nad ei ole järelevalve all või kui neile ei ole nende ohutuse eest vastutav isik selgitatud 
seadme ohutut kasutamist. Seadmega mängimise ärahoidmiseks on oluline tagada laste järelevalve.

16. Seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, puudulike füüsiliste 
või vaimsete võimetega või ebapiisavate teadmistega või kogemustega 
isikud tingimusel, et nad on järelevalve all ning neile on selgitatud seadme 
ohutut kasutamist ning nad on teadlikud potentsiaalsetest riskidest. Ärge 
lubage lastel seadmega mängida. Puhastamis- ja hooldustoiminguid on 
lubatud teostada ainult järelevalvega lastel.

ETTEVAATUST!  HOIDKE KOTTI LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS, KUNA ESINEB 
LÄMBUMISOHT.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

Kuum pealispind!
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KIRJELDUS

Piserdusdüüs

Täiteava kaas

Auru regulaator, 
auruta triikimine

Niisutusnupp

Aurupahvaku nupp

Temperatuuri 
regulaator

Maksimaalne täitetase

Kaitse

Auruavadega 
triikrauatald

KASUTUSJUHISED
Enne esmakordset kasutuselevõttu
Kõigepealt eemaldage triikraua tallalt kõik kaitsekiled! Triikrauda peab kasutama ja hoiustama stabiilsel pinnal.
Esmakordsel triikimisel kuumutage triikraud täielikult üles ilma veeta. Selle toimingu käigus võib triikrauast 
eralduda suitsu ja lõhna, mis kaob kiiresti. Seejärel täitke veemahuti. Pärast triikraua veega täitmist ja 
üleskuumutamist jätke see vähemalt 1-ks minutiks auru tootma ning vajutage aeg-ajalt auru nuppu. See 
eemaldab kõik tootmisest järelejäänud jäägid. Enne esmakordset kasutamst soovitame proovida triikida 
lihtsamat tekstiilmaterjali nt.köögirätikut.

Veemahuti täitmine
Enne veega täitmist veenduge, et triikraud on toitevõrgust lahti ühendatud!
Kallutage triikrauda ning täitke veega kuni max. tähiseni (joonis 1).
Katlakivi tekkimise ärahoidmiseks kasutage destilleeritud või demineraliseeritud vett. Kasutage triikraua 
täitmiseks kaasasolevat anumat. Ärge täitke triikrauda otse veekraanist!

Temperatuuri seaded
Enne triikimist sorteerige riided vastavalt etiketil näidatud märgistusele. Märgistuse puudumisel sorteerige 
riided vastavalt kanga liigile.
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Pesu etikett Kanga liik Temperatuuri regulaator

Keemilised kangad 
nt. polüester, viskoos

•
madal temperatuur

Siid, vill ••
keskmine temperatuur

Puuvill, lina •••
kõrge temperatuur

Kangad, mida ei saa triikida

Soovitame tundmatu pealispinnaga kangaid (tikand, pealetrükk jne.) triikida kõige madalamal temperatuuril.
Segukangaste korral (nt. 40% puuvilla, 60% sünteetikat) seadistage temperatuur vastavalt madalamat 
temperatuuri vajavale kangale.
Kui Te ei ole kindel kanga koostises, siis määrake sobiv temperatuur kindlaks kanga vähemnähtaval osal. 
Alustage madalamast temperatuurist ning tõstke temperatuuri aeglaselt kuni ideaalse temperatuuri 
saavutamiseni.
Ärge triikige kunagi higiplekke jne.: triikraua kuumus fikseerib kangaplekid, mida ei saa hiljem eemaldada.
Rasvaplekkide eemaldamine on tõhusam kasutades kuiva triikrauda keskmisel temperatuuril: üleliigne 
kuumus põletab rasva ning võib põhjustada kollaste plekkide tekkimise.
Läikivate plekkide ilmumise ärahoidmiseks triikige siidist, puuvillast ja sünteetilisi kangaid seest väljapoole.
Sametkangaste triikimisel triikige ühes suunas (kangakiudude suunas) ning läikivate plekkide ärahoidmiseks 
ärge suruge triikrauale.
Mida rohkem pesu panete pesumasinasse, seda kortsulisem see on. Pesu muutub kortsulisemaks ka 
kiirtsentrifuugimise kasutamisel.
Mitmeid kangaid on lihtsam triikida niiskelt. Näiteks peab siidi triikima alati niiskena.
Seadistage temperatuur vastavalt kanga liigile (joonis 3). Triikraua talla kuumenemist näitab märgutuli. Vajaliku 
temperatuuri saavutamisel lülitub märgutuli välja ning võite alustada triikimisega.
Triikimise ajal märgutuli aeg-ajalt süttib, näidatas temperatuuriseadistuse järgimist. Pärast kõrgel temperatuuril 
triikimise lõpetamist ja temperatuuri vähendamist, ärge jätkake triikimist kuni märgutule uuesti süttimiseni.

Märkus:  Kuna jahtumine on pikemaajalisem, kui kuumutamine, siis soovitame kõigepealt triikida madalat 
temperatuuri nõudvad kangad. Sellega väldite kangaste põletamist.

TRIIKIMINE JA AURUTAMINE
Triikimine ilma auruta
Auruta triikimiseks seadistage auru regulaator „0“ asendisse ning seadistage temperatuur vastavalt kanga 
liigile.

Triikimine auruga
Auruga triikimiseks viige temperatuuri regulaator ••• asendisse.  Vajaliku aurukoguse seadistamiseks kasutage 
auru regulaatorit (joonis 5).

Märkus:  Vesi võib madalamate temperatuuride korral, mille jooksul aurutamist ei kasutata, aurukanalitest 
välja tilkuda ning võib jätta triigitavale kangale plekke.

Triikimine aurupahvakuga
Tugevate kortsude eemaldamiseks tugeva aurujoaga vajutage pihustusnuppu (joonis 4) aeglaselt 
(jämepihustus) või kiiresti (peenpihustus).



6 

ET

Peente kangaste korral soovitama kangast niisutada või asetada enne pihustamisfunktsiooni kasutamist 
kanga ja triikraua vahele niiske lapi. Siidil ja sünteetilistel kangastel plekkide ärahoidmiseks ärge kasutage 
pihustusfunktsiooni.

Vertikaalne aurupahvak
Kortsus eesriiete, kardinate, riiete jne sirgendamiseks hoidke triikrauda püstises asendis ning vajutage 
pihustusnuppu (joonis 6). Enne uuesti vajutamist oodake natuke. Pihustusfunktsioon on kättesaadav 
ainult kõrgete temperatuuride korral. Peatage pihustusfunktsiooni kasutamine kohe, kui triikraua talla 
temperatuurinäidik süttib. Jätkake triikimist pärast näidiku kustumist.

Tähelepanu:  Ärge kunagi suunake aurujuga inimeste või loomade suunas.

Automaatne aurutamine
Automaatse aurutamise seadistamiseks pöörake auru reguleerimisnupp ON (sees) asendisse.

Piserdamine
Tugevate kortsude niisutamiseks vajutage piserdamisnuppu (joonis 2).
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HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Puhaste ainult mahajahtunud seadet!

Eemaldage kõik setted, tärklisejäägid või pehmendajad niiske (või märja) köögirätikuga või vedela 
puhastusainega ning kuivatage pehme kuiva lapiga. Terasnuustik või metallesemed võivad talda kriimustada. 
Ärge kunagi puhastage triikrauda voolava vee all, ärge loputage ega sukeldage seda vette!
Enne aurutriikraua ärapanekut, veenduge, et see on täiesti jahtunud, puhas ja kuiv. Hoidke triikrauda püstises 
asendis.

TEHNILINE TEAVE
Veemahuti maht 170 ml
Nimipinge: 230 V ~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 1200 W

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa 
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode 
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid 
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust 
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi 
nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
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