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SEADME OSAD 

1. Temperatuuri nupp 

2. Veepaagi kork 

3. Auruhulga regulaator (auru 

vähendamiseks) 

4. Piserdusdüüs 

5. Piserdusnupp 

6. Turboauru nupp 

7. Triikimistald 

8. Märgutuli 

 

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. 

• Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale. 

• 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 seadet ja seadme juhet eemal 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 triikrauda ilma järelvalveta, vooluvõrku ühendatuna.  

• Ärge avage veepaaki seadme kasutamise ajal.  

• Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha pillatud, kui sellel on nähtavad kahjustused või 

triikraua veepaak lekib.  

• Kindlustage, et triikraua kasutamine toimub kindlal aluspinnal.  

• Eemaldage seade enne veega täitmist vooluvõrgust.  

• Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST  

Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt läbi kogu juhend. Puhastage uue triikraua triikimistald 

pehme niiske lapiga enne esmakordset kasutuselevõtmist.  

Võtke lahti veepaagi kork ja täitke paak aeglaselt puhta külma veega, kasutades täitmiseks 

kaasasolevat topsikut.  

Esmasel kuumutamisel võib triikrauast eralduda kerget kõrbelõhna, mida põhjustab 

isolatsioonimaterjali kuumenemine.  

Pange tähele! Triikraua esimesel kasutuskorral võib triikimistalla avadest eralduda veid tootmisest 

pärit ainejääkide osakesi. See on normaalne – jäägid on ohutud ja nende eraldumine lõpeb peagi.  

 

KASUTAMINE  

Temperatuuri reguleerimine  

Kontrollige triigitava riietuseseme silti, et näha triikimisjuhist. Kui riideesemel triikimisjuhist pole ja 

kanga tüüp on teada, kasutage allpool toodud viidet kuumuse valikuks. Kangad, millel on iseloomulik 

viimistlus (impregneer, plissee, pealekantud sildid), tuleb triikida madalaima temperatuuri juures.  

Kui kangas sisaldab mitmeid eri tüüpi kiude, valige väiksema kuumataluvusega kiule vastav kuumus. 

Kui näiteks riie sisaldab 60 % akrüüli ja 40 % puuvilla, valige polüestrile vastav temperatuur ja ärge 

triikige auruga.  

Sorteerige triigitavad esemed vastavalt triikimistemperatuurile ja alustage nende triikimisega 

esemetest, mille triikimistemperatuur on madalaim (nt. sünteetilised kiud). Jätkake nende 

esemetega, mille triikimistemperatuur on kõrgem.  

Keerake temperatuuriregulaatorit vastavalt märgistusele, mis tähistab erinevatele kangatüüpidele 

sobivat temperatuuri:  

●         Nailonist ja atsetaatsiidist esemed  

● ●      Vill, siid või nende segakiud  

● ● ●  Puuvill ja linane (ja aurutamine) 

 

Veepaagi täitmine  

Võtke seadme pistik elektrikontaktist välja. Keerake aurutusnupp kuiva triikimise asendisse (aur kinni 

keeratud). Täitke veepaak triikraual asuva täiteava kaudu. Kui kraanivesi on kare, on soovitatav 

kasutada vaid destilleeritud või demineraliseeritud vett. Ärge kasutage triikrauas keemiliselt 

töödeldud (pehmendatud) ega lõhnastatud vett.  

Tähelepanu: ärge jätke vett triikraua veepaaki pärast triikimise lõppemist.  

 

Triikimine auruga 

Täitke triikraua paak veega nii, nagu eelpool kirjeldatud. Ühendage triikraud elektrikontakti.  

Auruga triikimine on võimalik vaid siis, kui valitakse kõrgeim temperatuuriseadistus. Muul juhul võib 

toimuda lihtsalt vee väljatilkumine triikimistalla avade kaudu.  

Keerake aurunupp soovitud asendisse.  



 

 

Kui triikimine on läbi või kui triikimises tehakse paus, asetage triikraud kannale püsti. Eemaldage 

seade elektrikontaktist. Kallake veepaagist välja sinna jäänud vesi ja jätke triikraud jahtuma.  

 

Piserdusfunktsioon  

Piserdamine on võimalik triikraua igas asendis ja nii kuiva kui auruga triikimise puhul, peaasi et paagis 

vett jätkuks. Vajutage piserdusnuppu ja vesi pritsitakse välja triikraua ees asuvast pritsmedüüsist.  

Pange tähele! Nuppu tuleb selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel vajutada mitmeid kordi.  

 

Aurupahvaku funktsioon  

Väga püsivate kortsude puhul saab kasutada aurupahvakut. Oodake mõni hetk, et aur saaks tungida 

sügavale riidekiududesse.  

Pange tähele! Ärge kasutage üle kolme järjestikuse aurupahvaku korraga.  

 

Puhastamine ja hooldus.  

Võtke alati seadme pistik elektrikontaktist välja ja laske seadmel enne puhastamist jahtuda. 

Vältimaks talla kriimustamist, ärge kunagi puhastage triikimistalda mingite teravike ega metallist 

esemetega.  

Katlakivi eemaldamiseks auruavadest kasutage katlakivieemalduslahuses niisutatud vatitiku otsa. 

Puhastage seadme korpust niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks terasvilla ega 

abrasiivseid aineid või küürimisvahendeid, kuna need kriimustavad seadme pindu. Tühjendage paak 

sellesse jäänud veest ja ärge jätke vett triikimiskordade vaheliseks ajaks (ega kauemaks) paaki. 

Võimaldage seadmel alati põhjalikult jahtuda enne, kui kerite juhtme ümber triikraua talla.  

 

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 

 


