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AURUTRIIKRAUD
KASUTUSJUHEND
Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. Kasutusjuhend peab olema alati seadmega kaasas.

AURUTRIIKRAUD

OHUTUSJUHISED
Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke s ee alles!
Hoiatus: Käesolev juhend ei sisalda kõiki ettetulevaid võimalusi ja olukordi. Kasutaja peab mõistma,
et terve mõistus, ettevaatus ja hooldus on tegurid, mida ei ole võimalik mistahes tootesse
integreerida. Seetõttu peavad kasutajad need tegurid tagama seadet kasutades ja käsitsedes. Me ei
võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, seadme ebaõigest
kasutamisest, kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus või seadme mis tahes osa ümber
seadistamisest või muutmisest.
Tulekahju- ja elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel alati järgida
elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist:
1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie
vastava seinakontaktiga ning et kontakt oleks maandatud. Seinakontakt peab olema paigaldatud
vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.
2. Ärge kasutage kahjustatud juhtmega seadet. Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud
teeninduskeskuses! Seadme kaitsekatteid ei tohi avada, elektrilöögi oht!
3. Kaitske seadet otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku
elektrilööki.
4. Pidev järelvalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste lähedal! Kui seade on ühendatud
vooluvõrku või kui olete asetanud selle jahtuma, hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste
käeulatusest eemal.
5. Ärge jätke töötavat veekeetjat järelvalveta.
6. Ärge kasutage triikrauda õues ega niiskes keskkonnas ning ärge puutuge juhet ega seadet
märgade kätega. Elektrilöögi oht.
7. Ärge kasutage triikrauda kui see on kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
8. Kasutage seadet ainult stabiilsetel tasastel pindadel.
9. Veega täitmise või tühjendamise ajal eemaldage seade alati vooluvõrgust.
10. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav pistikupesast välja tõmmata. Enne puhastamist
eemaldage pistik kontaktist. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke
alati kinni pistikust endast.
11. Ärge kasutage seadet süttimisohtlike esemete peal või all, nt kardinad. Kokkupuude kuumade
metallosade, kuuma vee või auruga võib põhjustada põletust. Olge ettevaatlik
kui triikraua tagurpidi pöörate - veepaagis võib olla kuum vesi.
12. Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage toitejuhet
üle teravate servade.
13. Kohe peale kasutamist eemaldage seade vooluvõrgust ning laske enne
ärapanemist täielikult jahtuda.
14. Kasutage veepaagis ainult destilleeritud või keedetud vett. Ärge kallake
seadmesse muid vedelikke.
Hoiatus: Kuum pind
15. Ärge kasutage triikrauas mingeid keemilisi lisandeid, aroomiaineid ega
katlakivieemaldusvahendeid ning muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud. Juhendi nõuete
eiramine võib katkestada garantii.
16. Kasutage triikrauda ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. Seade on loodud
ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme
ettevaatamatu käsitsemine.
17. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või
muudele isikutele (sh alla 8-aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda
seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui
neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed
tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
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Triikimistald auruavadega
Veepaak
Pihusti
Täiteava kaas
Aurujoa regulaator
Niisutuse nupp
Aurujoa nupp
Temperatuurikontroll
Pehme käepide
Juhtme sisendi kaitse
ON märgutuli
Puhastusnupp

KASUTUSJUHISED
Enne kasutuselevõttu
Esmalt eemaldage triikimisplaadilt kaitsekile! Triikrauda tuleb kasutada ja hoida stabiilsel alusel.
Kui triigite esimest korda, kuumutage triikraud vett kasutamata kõrgeima kuumuseni. Selle toimingu
ajal võib tekkida pisut suitsu ja halba lõhna, mis hajub ruttu. Seejärel täitke veepaak. Peale täitmist ja
triikraua kuumenemist laske sellel vähemalt 1 minuti vältel auru toota vajutades vahepeal auru
nuppu. Sellega eemaldatakse tootmisjäägid. Me soovitame enne pesu esmakordset triikimist testida
triikrauda mõne tavalise kanga peal, nt köögirätik.

Veepaagi täitmine
Enne veepaagi täitmist veenduge, et pistik on kontaktist eemaldatud.
Hoidke triikrauda kaldus asendis, lülitage aurukontroll „min“ positsiooni ja valage vesi täitmisava
kaudu max märgini. Teil on võimalik kasutada destilleeritud või kraanivett. Ärge täitke triikrauda otse
kraanist, vaid kasutage kaasasolevat anumat!

Temperatuuriseaded
Enne triikimist sorteerige pesu vastavalt rahvusvahelisele kanga hooldusmärgistusele.
Kui need on kadunud, eraldage riided kanga tüübi järgi.
Pesusilt

Kanga tüüp

Temperatuuriregulaator
•
Sünteetilised kangad,, nt polüester, viskoos
madal temperatuur
Siid, vill
Puuvillane, linane

••
keskmine temperatuur
•••
kõrge temperatuur

Kangad, mida ei tohi triikida.
Ebahariliku pinnaga kangaid (nt litrid, pits, trükitud, jne) soovitame triikida madalaimal
temperatuuril.

Segukangaste puhul (nt 40% puuvilla, 60% sünteetikat), seadke temperatuuriregulaator madalamat
temperatuuri vajava kanga järgi.
Kui te ei ole kanga tüübis kindel, tuvastage sobiv temperatuur testides seda silmapaistmatul kohal.
Alustage madalaimast temperatuurist ning suurendage temperatuuri kuni ideaalse temperatuuri
saavutamiseni.
Ärge triikige kunagi üle higi jms. plekkide: kuumus kinnitab plekid kangale ja neid ei saa eemaldada.
Rasvaplekkide eemaldamiseks on kõige tõhusam kasutada kuiva keskmise temperatuuriga triikrauda:
liigne kuumus põletab rasva ja võib muuta plekid kollaseks.
Siidi, villast ja sünteetilist kangast triikige seestpoolt, et vältida läikiva pinna teket.
Sametit triikige ühes suunas (kiu suunas) ja ärge vajutage triikrauda, et vältida läike tekkimist.
Mida rohkem pesu masinas on, seda rohkem on kortse. Pesu läheb rohkem kortsu ka väga suurel
kiirusel tsentrifuugimisel.
Paljud kangad on hõlpsamalt triigitavad, kui need on niisked. Väiteks siidi tuleb alati niiskena triikida.
Seadke temperatuuriregulaatori abil triikimistemperatuur vastavalt kanga tüübile. Märgutuli annab
märku triikimisplaadi kuumenemisest. Märgutuli kustub kui vajalik temperatuur on saavutatud ja
triikimist võib alustada.
Talla temperatuuri märgutuli süttib triikimise ajal, näidates temperatuuri hoidmist. Peale kõrge
temperatuuriga triikimise lõpetamist ning temperatuuri vähendades ärge jätkake triikimist kohe, vaid
oodake kuni märgutuli uuesti süttib.
Märkus: Kuna jahtumine kestab kauem kui kuumenemine, on soovitav pesu triikimist alustada
madalamast temperatuurist. Sellega hoiate ära kanga põletamise ohu.

TRIIKIMINE JA AURUTAMINE
Pritsimine
Vajutage pritsimisnupule, et niisutada raskestieemaldatavaid kortse. Veenduge, et veepaagis oleks
piisavalt vett.

Triikimine ilma auruta.
Kuivalt triikimiseks seadke aurutusregulaatori nupp OFF asendisse ja seadke temperatuuriregulaatori
abil triikimistemperatuur vastavalt kanga tüübile.

Auruga triikimine
Seadke temperatuuriregulaatori abil triikimistemperatuur ••• või MAX ja aururegulaator OFF
asendisse. Niipea kui kuumenemise märgutuli lülitub välja, seadke auru regulaator soovitud
väärtusele. Läbi auruavade hakkab tulema auru ja te võite alustada triikimist.

Triikimine aurujoaga
Vajutage pritsimisnupule, et eemaldada kortse tugeva aurujoaga.
Õhukeste kangaste puhul soovitame kangast niisutada või panna triikimistalla ja kanga vahele niiske
lapp ning seejärel triikida pritsimisfunktsiooniga.

Vertikaalne aurujuga
Hoidke triikrauda püstises asendis ja hoidke pihusti nuppu all, et triikida ja sirgendada kortsus
kardinaid, riideid jne. Enne uuesti vajutamist oodake mõni hetk. Piserdusfunktsioon on saadaval
ainult kõrgetel temperatuuridel. Peatage piserdusfunktsioon niipea, kui triikimistalla märgutuli süttib.
Jätkake triikimist alles peale märgutule kustumist.
Tähelepanu: Ärge suunake seda auru inimeste või loomade poole!

MUUD FUNKTSIOONID
ANTI-CALC süsteem
Anti-calc funktsioon filtreerib vees sisalduvad mineraalid ja väldib nende ladestumist aurukambrisse.

ANTI-DRIP süsteem
Triikraud katkestab automaatselt auru väljastamise kui temperatuur on liiga madal, et vältida vee
lekkimist triikrauast temperatuuri langemise korral.
Triikraud võib jahtuda temperatuurini, millal auru ei välju, kuid langevad veepiisad võivad tekitada
plekke. Tilkumisvastane süsteem aktiveerub sellisel juhul automaatselt, vältides aurutamist, nii et
võite triikida ka õhukest kangast ohutult.

Isepuhastusrežiim
Tähelepanu: See toiming sooritage valamu või muu sobiva anuma kohal.
Täitke veepaak kaasasoleva anuma abil maksimumtasemeni, lülitage triikraud sisse ja seadme
temperatuuriregulaator maksimumtemperatuurile. 3 minuti pärast vajutage auto-puhastusnuppu
umbes 1 minuti vältel. Aurukamber puhastatakse voolava auru ja kuuma veega. Soovitame seda
toimingut korrata iga 14 päeva järel.

PUHASTAMINE, HOOLDUS JA HOIUSTAMINE
Peale triikraua kasutamise lõppu avage otsiku kaas, valage vesi välja, seadke aururegulaator ja
temperatuuriregulaator miinimumile. Veenduge alati, et triikraud on täielikult jahtunud, puhastage ja
kuivatage enne ärapanemist hoolikalt. Hoidke triikrauda püstises asendis.
Enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist. Puhastamiseks peab seade olema jahtunud!
Eemaldage kogu sade, tärklise või pehmendaja jäägid kasutades niisket (või märga) lappi või pehmet
puhastusvahendit ning kuivatage pehme kangaga. Terasvill või teravad esemed võivad triikimistalla
pinda kahjustada. Ärge puhastage seadet kunagi voolava veega, ärge loputage ega kastke korpust
vette!

TEHNILISED ANDMED
Veepaagi maht: 220 ml
Nimipinge: 230 V~ 50/60 Hz
Nimisisendvõimsus: 2000 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)
See sümbol tootel tähendab, et seda toodet ei tohi kohelda kui majapidamisprügi.
See tuleb viia vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
käitlemisega. 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.
Kasutusjuhend on kättesaadav veebilehel www.ecg.cz.
Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud.

Maaletooja Eestis:
AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa
Tel.: 6 836 300
E-mail: info@elmaks.ee

GARANTII JA HOOLDUS
•
•

•
•

Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi
eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
- kohvimasina küttekeha ummistused
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
- mehaaniliste vigastuste korral
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
Garantii 2 aastat
Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

HOOLDUSPARTNERID
Linn
TALLINN:
TARTU:
PÄRNU:
HAAPSALU:

Firma
AS Speleta
OÜ Arwest
OÜ Centralservice
OÜ Teco Kodumasinad

Aadress
Akadeemia tee 20
Aleksandri 6, Tartu
Laine 4, Pärnu
Nelgi 1, Paralepa

Kontakt
tel. 654 6543
tel/faks 7 34 34 94
tel/faks 44 27 231
tel. 56678902

NARVA:
VILJANDI:
PAIDE:
JÕGEVA:
KURESSAARE:

OÜ Sipelgas Maurinte
OÜ Aaberi Kodumasinad
OÜ Oolberg ja Ko
OÜ Levotek
OÜ Tedre Kodumasinad
OÜ Kodumasinate Remondikeskus
FIE Enno Tuulik
OÜ Võru Polar
OÜ Edelweis-Nord

Tallinna mnt. 6a-19, Narva
Raua tn.3
Vainu tn. 9, Paide
Rohu 6-28. Jõgeva
Pikk 1b, Kuressaare
Tallinna 80A, Kuressaare
Vabaduse tn.8, Kärdla
Oja 1, Võru
Lehe 7, Kukruse

tel. 35 60 708, 56 498 697
tel. 43 33 802
tel. 38 50 010, 56 664 467
tel. 58 372 823
tel. 45 55 978, 50 87 912
tel. (45) 31 627
tel. 46 963 06
tel. 78 21 461
tel. 33 41318

KÄRDLA:
VÕRU:
IDA-VIRUMAA:

TOOTEKAART
TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________
MUDEL: _______________________________________________________________
KAUPLUS______________________________________________________________
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________

KAUPLUSE PITSAT:

