
 

Kasutusjuhend

 



 

 
 
Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate 
seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel 
on tavapärasest väiksemad füüsilised, 
aistingulised või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad piisavad kogemused või teadmised, 
tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse 
eest vastutava isiku järelevalve all või 
juhendamisel ning tingimusel, et nad 
mõistavad kõiki seadme kasutamisega 
seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet 
puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. 
Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad 
seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult 
järelevalve all. Kasutage ja hoidke seadet alla 
8-aastaste laste käeulatusest eemal. 
Seadet tohib kasutada ja hoida ühetasasel 
stabiilsel pinnal. Kui seade on asetatud 
hoiualusele, veenduge, et ka see asuks 
stabiilsel ja vastupidaval pinnal. 
Seadet tohib kasutada ainult kaasasoleva 
alusega. 
Ärge jätke vooluvõrku ühendatud või 
triikimislaual olevat triikrauda järelevalveta. 
Enne triikraua veega täitmist ja puhastamist ja 
pärast kasutamist tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja. 
Ärge kasutage seadet, kui see on maha 
kukkunud või kahjustada saanud või kui 
seadme töös esineb tõrkeid või seade lekib. 
Kui juhe on saanud kahjustada, ei tohi seadet 
enam kasutada. 

 Seadme pealispinnad lähevad kasutamise 
ajal kuumaks. 
• Ärge asetage seadet vette. Ärge kasutage seadet 

vannitoas, vee lähedal ega välistingimustes. 

• Ärge triikige rõivaid, mis on kellegi seljas. 

• Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui 
kasutusjuhendis kirjeldatud. 

• Ärge kriimustage triikraua alusplaati – ärge triikige üle 
nööpide, tõmblukkude jms. 

• Seadmel on kaitselüliti, mis selle ülekuumenemise korral 
välja lülitab. Sellisel juhul lõpetab seade töötamise ja see 
tuleb viia remonti. 

KASUTAMISEKS AINULT 
KODUMAJAPIDAMISES 

SEADME OSAD 
1. Temperatuuri reguleerimise nupp 

2.  Auru reguleerimise nupp 

3.  Vee sisselaskevoolik 

4. Kate 

5. Pihustusotsak 

6. Alusplaat 

7. Nutikas oleku märgutuli 

8. Alus 

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA 
• Eemaldage triikraualt ja alusplaadilt kõik etiketid, 

kleepsud ja pakkematerjalid. 

• Ärge muretsege, kui triikrauast alguses veidi suitsu 
eraldub – soojenemisel see kaob. 

• Triikige alusplaadi puhastamiseks vana puuvillast 
riidetükki. 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 
1. Vaadake rõivastel olevaid sümboleid 

 . 

2. Triikige kõigepealt madalamat temperatuuri nõudvad 
kangad  , seejärel keskmisel temperatuuril 
triigitavad kangad  ja lõpuks kõrgemat 
temperatuuri vajavad kangad  . 

TEMPERATUURISEADISTUSE SUUNISED 
Märgis etiketil Punktidega 

seadistus 

Jahe – nailon, akrüül, polüester 
• 

 Soe – vill, polüestri segu • • 

 



Märgis etiketil Punktidega 
seadistus 

Kuum – puuvill, linane 
•••/max 

  Mitte triikida 
- 

Kui triigitaval esemel on teistsugune etikett, siis järgige 
sellel olevaid juhiseid. 

TÄITMINE 
Võite triikrauda täita kraaniveega, aga kui te elate kareda 
veega piirkonnas, peaksite kasutama destilleeritud vett 
(mitte keemiliselt katlakivist puhastatud ega pehmendatud 
vett). Destilleeritud vee ostmisel kontrollige, et see sobiks 
kasutamiseks triikraudades. 

1. Avage veeava kate. 

2. Valage vesi triikrauda aeglaselt, nii et õhk välja pääseks. 
Vastasel juhul võib vesi üle ääre voolata. 

3. Ärge täitke triikrauda veega üle tähise max . Vastasel 
juhul tuleb vesi kasutamise ajal triikrauast välja. 

4. Pühkige mahaloksunud vesi ära. 

TRIIKRAUA KUUMUTAMINE 
Triikraud hakkab soojenema siis, kui see alusele asetada. 
Nutikas oleku märgutuli näitab, millal on triikrauda vaja 
uuesti soojendada ja millal triikraud on kasutusvalmis. 
Nutikas oleku märgutuli töötab järgnevalt: 

Nutikas oleku 
märgutuli 

Märkused 

Põlev punane Triikraud soojeneb 

Vilkuv roheline Seade on nüüd kasutamiseks 
valmis. 

Vilkuv punane Seadet on vaja soojendada, kuid 
natuke saab veel triikida 

Vilkuv punane, kolm 
piiksu 

Triikrauda tuleb kohe soojendada 

Aeglaselt pulseeriv 
punane 

Automaatse väljalülitumine 
aktiveerunud 

Oluline märkus: 
Triikimise vahepeal asetage triikraud alati alusele tagasi. 
Nii soojeneb see kõige paremini. 

1. Keerake temperatuuri reguleerimise nupp soovitud 
seadistusele. 

2. Asetage triikraud alusele ja ühendage pistik 
seinapistikupessa. Nutikas oleku märgutuli hakkab 
punasena põlema ja triikraud hakkab soojenema. 

3. Kui märgutuli hakkab rohelisena vilkuma, on triikraud 
kasutamiseks valmis. 

AURUGA TRIIKIMINE 
1. Auruga triikimiseks keerake temperatuuri reguleerimise 

nupp seadistusele  või suuremale. 

2. Keerake auru reguleerimise nupp soovitud seadistusele 

( = ilma auruta, = suure aurueraldusega). 

3. Kui märgutuli hakkab rohelisena vilkuma, on triikraud 
kasutamiseks valmis. 

PIHUSTAMINE 
Veepiisad muudavad mõne materjali välimust. Katsetage 
esmalt riide varjatud osal. 

1. Tõstke triikraud triigitavalt esemelt. 

2. Suunake pihustusotsak esemele. 

3. Vajutage nuppu   - võimalik, et peate seda vajutama 2-
3 korda, et vesi süsteemist välja pumbata. 

AURUPAHVAK 
1. Auru saab kasutada juhul, kui temperatuuri 

reguleerimise nupp on keeratud seadistusele  või 
suuremale. 

2. Tõstke triikraud triigitavalt esemelt. 

3. Vajutage nuppu  . 

4. Jätke pahvakute vahele neli sekundit, et temperatuur 

saaks soovitud tasemele tõusta. 

KUIVTRIIKIMINE 
1. Kui kavatsete triikida 20 minutit või rohkem, tühjendage 

esmalt veepaak, et vältida juhuslike aurupahvakute 
teket. 

2.  Seadke auru reguleerimise nupp asendisse  . 

3.  Seadistage soovitud temperatuur. 

4. Kui märgutuli hakkab rohelisena vilkuma, on triikraud 
kasutamiseks valmis. 

VERTIKAALASENDIS TRIIKIMINE 
Sobib kortsude eemaldamiseks rippuvatel rõivastelt, 
kardinatelt ja mööblikangastelt. 

• Triigitava eseme taga peab olema tagatud piisav 
õhuringlus. Vastasel juhul võib koguneda niiskus, mis 
põhjustab hallituse. 

• Kontrollige, et triigitava eseme taga ei oleks midagi, 
mida aur kahjustada võib. 

• Kontrollige, et triigitava eseme taskud jms on tühjad. 

• Kontrollige, et veepaagis oleks vett. 

1. Seadke temperatuuri reguleerimise nupp asendisse 
max. 

2. Hoidke triikrauda riide lähedal (kuid nii, et see seda ei 
puutu). 

3. Vajutage nuppu  (kasutate "aurupahvaku" funktsiooni 
vertikaalasendis). 

Jätke pahvakute vahele neli sekundit, et temperatuur 
saaks soovitud tasemele tõusta. 

PÄRAST KASUTAMIST 
1. Seadke temperatuuri reguleerimise nupp asendisse • . 

2. Tõmmake aluse pistik seinapistikupesast välja. 

3. Avage veeava kate. 

4. Hoidke triikrauda kraanikausi kohal, keerake see 
tagurpidi ja tühjendage veepaak vee sisselaskeava 
kaudu. 

5. Pange triikraud alusele ja laske täielikult jahtuda. 

6. Pühkige külm triikraud niiskusest kuivaks ja sulgege 
veeava kate. 

7. Pühkige seadme välispinda niiske lapiga. 

8. Alusplaadilt saab plekke eemaldada vähese äädikaga - 
olge ettevaatlik, et te alusplaati ei kriimustaks. 

ISEPUHASTUS 
Katlakivi moodustumise vältimiseks kasutage 
isepuhastusfunktsiooni vähemalt üks kord kuus ja kareda 
veega piirkondades sagedamini. 
Alusplaadist väljatuleva vee kogumiseks on vaja 
kraanikaussi või suurt anumat. 

1. Täitke veeanum veega kuni tähiseni max. 

2. Seadke temperatuuri reguleerimise nupp asendisse 
max. 

3. Asetage triikraud alusele. 

4. Ühendage aluse pistik seinapistikupessa ja oodake, kuni 
nutikas oleku märgutuli hakkab rohelisena vilkuma. 

5. Hoidke triikrauda kraanikausi või anuma kohal, nii et 
alusplaat on allapoole. 

6. Liigutage auru reguleerimise nupp asendist  asendisse 

 ja hoidke seda seal. 

7. Liigutage triikrauda kraanikausi või anuma kohal hoides 
ettevaatlikult edasi-tagasi. 

8. Vesi ja aur uhuvad katlakivi ja tolmu läbi alusplaadi välja 
ja kraanikaussi. 

9. Kui alusplaadist tuleb välja vett ja auru, laske auru 
reguleerimise nupp lahti. 

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS 
1. Kui triikrauda ei ole 8 minuti jooksul liigutatud, lülitub see 

välja. 

2. Nutikas oleku märgutuli hakkab aeglaselt punasena 
pulseerima. 



3. Triikraua uuesti sisselülitamiseks tõstke see korraks 
aluselt üles, seejärel pange sinna tagasi ja laske uuesti 
soojeneda, kuni nutikas oleku märgutuli hakkab 
rohelisena vilkuma. 

KESKKONNAKAITSE 

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke 
aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimtervist. 
Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid 
visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid 
need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need 
suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse. 


