
 

 

 RÕIVASTE AURUTI 

 ST-8921 

 KASUTUSJUHEND 

 
SEADME OSAD  

 

1. Aurutuspaneel 

2. Ekraan 

3. Põhikorpus 

4. Sisse-ja väljalülitusnupp 

5. Aurutamise nupp 

6. Veepaak 

7. Hari (eemaldatav) 

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad 

kahjud ja õnnetused ei kuulu seadme 

tootja ega edasimüüja vastutusalasse. 

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb 

see lasta tootja poolt volitatud 

remondiettevõttes välja vahetada, 

vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

• Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  

• Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes 

võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – 

vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad 

mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

• Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa vette ega 

muusse vedelikku.  

• Ärge jätke aurutit ilma järelvalveta, vooluvõrku ühendatuna.  



 

 

• Ärge avage veepaaki seadme kasutamise ajal. Eemaldage seade enne veega täitmist 

vooluvõrgust.  

• Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. Uue 

seadme esmakordsel kasutamisel laske aurul mõne minuti vältel niisama eralduda. See kõrvaldab 

seadmest nn. "tehnilise“ lõhna, mis tuleneb tootmisest jäänud ainejääkidest. Esmakordselt võiks 

aurutit harjutada mingi vanema riidetüki peal enne, kui hakkate mõnd vajalikku riideeset aurutama. 

Tõmmake veepaak seadmest lahti. Avage veepaagi kork ja täitke paak puhta veega kuni maksimaalse 

märgistuseni. Ärge ületage maksimaalset märgistust. Kindlustage, et veepaagis oleks seadme 

kasutamise ajal alati vähemalt üks kolmandik paagitäit vett. Asetage paak tagasi. 

 

KASUTAMINE 

Hoidke seadet turvaliselt kaelapidi käes, vertikaalses asendis. Teise käega pange külge auruti 

harjaotsik. Hari lukustub kohale kuuldava klõpsatusega.  

Ühendage seadme toitejuhtme pistik elektrikontakti ja vajutage sisselülitusnupule. Sel ajal, kuni 

seade kuumeneb, vilgub toite märgutuli. Vilkumise peatumine ja märgutule põlema jäämine annab 

märku sellest, et auruti on kasutamiseks valmis.  

Valige töörežiimiks ökorežiim (roheline tuluke) või tavarežiim (sinine tuluke), vajutades sisse-

/väljalülitamisnupule. Ökorežiim kulutab vähem energiat, aga toodab ka vähem auru.  

Vajutage ja hoidke aurutamisnuppu vajutatuna. Hoidke seadet püstises asendis, aurutuspaneel 

suunatud eemale endast ja teistest elusolenditest. Surudes auruti harjaseid kergelt vastu aurutatavat 

kangast, liigutage seadet kanga pinnal üles ja alla. Auru peatamiseks laske aurutusnupp lahti.  

Seade läheb valmisolekurežiimile, kui seda pole 8 minuti vältel kasutatud. Kella sümbol muutub 

punaseks. Kui vajutatakse sisse-/väljalülitamisnuppu või aurutusnuppu, lülitub seade uuesti sisse. 

Kui paagis on vett alles vähem kui minimaalsel nõutaval määral, siis muutub kraani sümbol punaseks 

ja pump peatub 30 sekundi jooksul automaatselt. Veepaaki tuleb sellisel juhul uuesti täita vähemalt 

minimaalse tasemeni.  

Kasutamise järel vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamisnuppu vajutatuna, et seade välja lülituks. 

Eemaldage seade vooluvõrgust. Võtke seadme küljest veepaak ja tühjendage veest, mis paaki veel 

jäänud on. Laske seadmel püstises asendis maha jahtuda.  

Hoiatus: kui riideeseme küljes on metallist detaile, tuleks olla ettevaatlik ja mitte aurutada otse 

metalldetaili, kuna detail võib seepeale värvi muuta.  

Enne, kui hakkate harjaotsikut seadme külge panema või küljest eemaldama, võtke seadme pistik 

elektrikontaktist välja. 

Hoiatus: temperatuur võib ulatuda 180 C kraadini, seega tuleks olla kindel, et aurutatav tekstiil talub 

sellist temperatuuri. Ärge aurutage tekstiili ühes punktis liiga pikalt, kuna see võib kangast 

kahjustada. 

Seadme mittekasutamise ajaks ja enne säilitusele panekut tuleb seadme veepaak tühjendada ja lasta 

seadmel täielikult jahtuda. 

Kui seade hakkab tegema valju sumisevat heli ja aurutuspaneelist auru ei eraldu, kontrollige 

veepaagis oleva vee taset. Vesi võib olla otsa saanud ja paak vajab uuesti täitmist. 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Seadme mittekasutamise ajaks ja enne säilitusele panekut tuleb seadme veepaak tühjendada ja lasta 

seadmel täielikult jahtuda. Ärge kastke seadet vette. Pühkige seadet kuiva puhta lapiga. 

Puhastusaineid kasutada pole vaja. Pange seade säilitamiseks kappi või pakendisse ainult kuivana. 



 

 

 

KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 

Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 

Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme 

käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 

käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt.  

 

Info  

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


