SE - Bruksanvisning

MAGIC i-S5
MAGIC S4
PREMIUM S3
LAURASTAR MAGIC i-S5 modell 750
LAURASTAR MAGIC S4
modell 755
LAURASTAR PREMIUM S3 modell 760

Varning!!
Fara för skållning. Låt stryksystemet svalna i
minst 2 timmar innan du öppnar bottenventilen.
Ytterligare info finner du på sidan 5.

Hänvisning
Läs säkerhetsanvisningarne på sidan 8.

Fairnet Sweden
Kalkvägen 4
S – 269 36 Båstad
Tlf.: +46 0431-724 50
Fax: +46 0431-724 53
www.fairnet.se
info@fairnet.se

Kære kund
Vi tackar för att Du har valt att stryka med en
LAURASTARTM -tillverkad produkt. Läs noggrant igenom
bruksanvisningen före det att du använder din
LAURASTAR för första gången.Detta stryksystem är
avsett att användas för kläder och hemtextil i det privata
hushållet. Produkten ar testad före leverans från fabriken,
därför kan det finnas vatten i ånggeneratorn.
Ditt LAURASTARTM -tillverkade stryksystem avger värme
och ånga. Delar av systemet blir väldigt varmt under
användning och kan därför förorsaka brännskador.

Varning: De delar av systemet som blir
heta, är markerade med följande
symbol i bruksanvisningen. HOT

HOT

Innehållsförteckning
Upplysningar angående vattenkvalitet finns på sida 2

Ångslang
LAURASTAR överdrag,
andra färger finns

Sladdhållare

Strykbord
Bara: MAGIC i-S5
Fläkt till vakuumbordet MAGIC S4

HOT

Höjdreglage

Avställningsyta för järnet

Kallvattentank
Påfyllningskork till ånggeneratorn

Strykjärn

Förvaringshylla för strykjärnet
HOT

Hastighet for fläkten i bordet

Strömbrytare
Varmevattentank, ånggenerator

Kontrollampor
HOT

Bottenventil för rengöring

Hjul

Kabelvinda

Bruksanvisning
Teflonsula
Verktyg för rengöring
Silikonematta

Mätsticka för vattnets hårdhetsgrad

bara

MAGIC i-S5

Uppsamlingskar

Sprayflaska
bara
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MAGIC i-S5

1

Innan Du startar
Hänvisning: läs säkerhetsanvisningarna på sidan 8.

1a

Fäll upp strykbordet
OBS! Fäll upp strykbordet utan att hälla
in højdreglaget.
LAURASTAR överdrag tvättas på 30°.
Skall inte torktumlas.

Sätt på överdraget och spänn dragskon för överdraget.

1b Sladdhållare

Sätt på sladdhållaren i anvisad hållare.
Vilket vatten skall användas?

Mer information finner du på www.fairnet.se

Vatten från integrerat AQUA filtersystem, separat AQUA filtrerat vatten eller kranvatten enligt pkt. 1.e.
Tillsatser t.ex parfym, regnvatten, mineralvatten, rent destillerat vatten.
Vatten från dyl/ torktumlare/ avkalkningssystem, som jobbar med salt.

1c

Skölj igenom varmvattentanken
Bara för:

Se "Skölj varmvattentanken" (sidan 5)

MAGIC i-S5

1d Fyll på avkalkningsmedel

1.

2.

3.
4. Sätt samman i
motsatt ordning.

1.

Bara för:

1e

MAGIC S4
PREMIUM S3

Fastslå vattenkvaliteten
för att få den bästa ångkvalitet.

1. Håll ned avläsningsstrippen i vattnet i 1 sek.
2. Avläs resultatet efter 1 minut.

LAURASTAR AQUA
vattenfilter

1f

eller 1

4

+

3
4

demineraliserat vatten.

Fyll på vatten i kallvattentanken
Vid användande av stryksystemet utan
vatten gäller ingen garanti.

MAX
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Mer information
"stryktips", se sidan 6.

2

Slå på systemet och välja temperatur

2a
Ställ in arbetshöjden
j

Tag strykjärnet ur hållaren

Montera sladdhållaren

Man hör ett brummande ljud från vattenpumpen vid start och under arbetets gång, och den gröna
kontrollampan kan blinka vid start och under bruk.
Detta är helt NORMALT.

2b

Sätt i nätanslutning mellan bord och maskin
Stämmer nätspänningen?

2c
~3min

2d

Slå på strömbrytaren
"Tänd¨ kontakt lyser

Vänta i ca 3 minuter til systemet er klar...
den röda lampan slocknat och den
gröna lampan lyser, då är systemet
färdigt att användas

Under mullra sakna denne grön kontrollampe föregående och hennes. Detta ar NORMALT.

2e

Välja temperatur för strykjärnet
Den eftersökt temperatur ar blott presterade innan et par minutter.

Normal

Bomull, linne
Syntetiska tyger, ull, siden

Läg

Dravel sarte stoffer
Mycket känsliga material och gummerade/plastrade material
strykes med teflonsulan.
Innan du pressar medteflonsulan ge tre ångtryck för att värma
upp sulan och undgå kondens.

HOT

Ta av teflonsulan när du strukit färdigt.
OBS! Sulan skall aldrig sitta på när du strukit färdigt för dagen

2f

2-3 ångtryck (sidan 4 steg 3) före strykning, inte på plagget som skal strykas.
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2

1
3

Venta 1 minut.

3

Strykjärn

Ångknapp

Ånga automatisk

Blås- och sugmotor

Bara vid tryck

Slå på/avbryt

Ändra riktning på motorn

MAN

MAGIC i-S5

AUTO
Bara när vakuummotorn inte är i bruk…

MAGIC S4

Kort tryck = blåsfunktion
Långvarigt tryck = sugfunktion

PREMIUM

Val av styrka på vakuummotorstyrka

S3

100%

Stark
Normal

50%

Ånga automatisk:

Sugfunktion:

Blåsfunktion:

Sker bara när strykjärnet används framåt.
Det är inte nödvändigt att hålla in
ångfunktionsknappen.
Energibesparande på grund av optimerad
ångkontroll.

Fixerar fibern i tyget på
strykbordet. Torkar och
kyler av. Ger perfekta
.
pressveck.

Enkel placering av tunna tyger på
strykbordet. Inga pressveck eller
blanka ytor.

När ljudet

hörs och den röda kontrollampan blinkar

Vattnets hårdhet

Skall kallvattentanken
fyllas på med vatten

Se: «Före användande»

MAX

Kallvattentanken kan avlägsnas utan att systemet stängs av.
Varning: Locket till varmvattentanken/ånggeneratorn får absolut inte
öppnas när maskinen är varm!

4

Avsluta
strykningen

OBS! Systemet kan inte förvaras liggande på sidan.

Kontrollera att det inte är fuktigt under överdraget.
I så fall, låt det möjligen torka innan det sätts bort.

4a

OBS!: Ifall systemet skall förvaras liggande
skall hela systemet tömmas från vatten.

Slå av systemet och dra ut nätsladden från vägguttaget.

Ta av teflonsulan från strykjärnet.

4b
Ta av sladdhållaren
Sätt det varma strykjärnet Stäng förvaringshyllan Strykbordet fälls enklast ihop när bordet står i
och sätt den längs
på avställningshyllan i
till strykjärnet.
läge för högsta nivån.Håll den ena handen på
sidan på strykbordet. förvaringshyllan.
förvaringshyllan och den andra på bordet
samtidigt när du fäller samman bordet.
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av
5 Sköljning
varmvattentanken

Första gången apparaten tas i bruk, därefter en gång per månad.

Varning: Slå av apparaten. Dra ur sladden från väggkontakten. Systemet skall vara kallt.
Detta görs helst före strykning. Håll tillräckligt avstånd när du öppnar locket.
Varning: Glöm inte att sätta uppsamlingskaret under maskinen vid tömning.

5a Sätt strykbordet i översta läget
5b Uppsamlingskar för vatten
5c Flytta kallvattentanken
5d Öppna påfyllingskorken till varmvattentanken
5e Öppna avtappningspluggen
5f Ta av det lilla svarta locket
5g

Placera det stora svarta locket (tratten) på öppningen till varmvattentanken

5h Om du har - ta bort det integrerade vattenfiltret
5i Sätt på kallvattentanken fylld med vatten (bara till MAX).
ANVÄND ALDRIG AVKALKNINGSMEDEL!

5j Låt vattnet rinna igenom systemet
5k Ta av kallvattenbehållaren, locket och ta bort uppsamlingskaret
5l Skruva på locket och pluggen till varmvattentanken
5m Sätt tillbaka vattenfiltret ( i kallvattentanken), fyll på med vatten och
sätt på plats.

ätt

s

Underhåll
Varning! Slå av apparaten och dra sladden ur vägguttaget
Varning! För att undvika skada ska det aldrig användas avkalkningsmedel

Rengöring av ånghålen under sryksulan på järnet
Rengör ånghålen på styksulan när det är
tilltäppta/tillkalkade med medföljande instrument

Rengöring av stryksulan
Rengör med en "Polyfer" rengöringssula
( köps via Fairnet) enligt bruksanvisningen.

Endast för :

MAGIC i-S5

Missfärgningar och fläckar på sulan
kan tas bort med rengöringsmedel
avsett för spishällar

Läs "säkerhetsanvisningen" på sidan 8

Byt filtergranulat
När det våta granulatet är brunt (ca. 40l /varar 4-6 månader)
skall det bytas.

Se anvisning på
filtergranulatförpackningen

Stryktips
FInnan du börjar att stryka, samt efter längre pauser, skall du trycka 2-3 ggr
på ångknappen för att släppa ut kondensvatten.
Mörka klädesplagg skall som huvudregel strykas med teflonsulan.

Vertikal stryckning
HOT

1

2

Välja temperatur

Häng upp plagget och stryk över tyget med ånga uppifrån och ner.
(gott resultat kan inte garanteras för linne, bomull och silke).

Angora/Ull
Använd ånga och för strykjärnet över tyget med ett avstånd på ca.10 cm
Lyft plagget och skaka det.

Sammet/Manchester
Använd ånga och för strykjärnet över plagget med ett avstånd på 2-3 cm.
Stryk lätt efter med handen.
HOT

Silke/Siden
Strykes med ånga.
Vid mörka färger rekommenderar vi att du använder teflonsulan.

Speciellt känsligt material (ex. stretch, alcantara, syntet m.m.)
Dra ned temperaturen och sätt på teflonsulan.

Vilken vatten skulle användas?

Ytterligare info www.fairnet.se

Vatten från integrerat AQUA filtersystem, separat AQUA filtrerat vatten, eller kranvatten enligt punkt 1e
Tillsatser t.ex. parfym, regnvatten, mineralvatten, destillerat vatten.
Vatten från avfuktare, torktumlare eller avkalkningssystem som jobbar med salt.

.

Hjul för enkel flyttning.
För att flytta på brädan lyfter du i framändan.

För-/
bak

UppsägManchetHäfte och Riktig-/
Ærmer Manchetter/ Blusliv
ning,
ter/kraver
ort
vrangside
kraver
kantsøm,
presfolder

Blåsafunktion
Sugfunktion
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Häfte

Fløil

Blås- och sugfunktion. När används det?

Felsökning
När maskinen piper och röd kont rollampa lyser

Sidan

Är der vat t en i kallvat t ent anken?

2

Är kallvat t ent anken rikt igt mont erad?

2

Det droppar från sulan
Är varmvat t ent anken blivit sköljd?

5

Är det kondens eft er en längre paus?

6

Lyser till den gröna kontrollampan?

3

Är t eflonsulan nyss påsat t ?

3

Använder durekommenderet vat t en?

2, 6

Ingen ånga
Är der vat t en i kallvat t ent anken?

2

Är st ryc ksyst emet påslaget ?

3

Överdraget på st ryc kbrädan blir våt i lodret posit ion
Kan förekomma eft er användning. Kont rollera om
det är fukt under brädan oc h låt det t orka innan du
st äller undan brädan.

3, 4

Knäppande ljud när maskinen slås på

3

Normalt
Den gröna kontrollampan slås på och av under användning

3

Normalt

Ret ur t ill kundservic e
1 Skicka medkvitto/garantibevis
2 Ring till LAURASTAR kundservice och följ anvisningarna du får.

Kundservice
S

FairNet AB
Kalkvägen 4
S- 269 36 Båstad
Tele: 0431/72450
Fax: 0431/72453
www.fairnet.se
info@fairnet.se

F

GB
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När felen int e kan
åt gärdas, skall du
kont akt a kundservic e.

OBS: Till MAGIC i- S5
När aut ofunkt ionen är
på avges ingen ånga
när järnet dras bakåt .

Säkerhetsanvisningerne
Tänk på: Ifall bruksanvisningen och dennes säkerhetsanvisningar inte följs kan användning av systemet förorsaka
fara för användaren.
Producenten frånskriver sig själv allt ansvar för personskador

och materiella skadeersättningar som beror på att
säkerhetsanvisningarna inte följts. Läs noggrant igenom
bruksanvisningen och se till att övriga användare också
läser igenom bruksanvisningen.

Varning:

Varning:

- Vid nödfall skall nätsladden dras ur väggkontakten
- Strykjärnet och ångan är mycket varm och får inte
riktas mot egna kroppsdelar, andra människor eller
djur. Strykning av kläder som sitter på en människa
får inte göras. Fara för brännskador.
- Barn och vuxna som inte har läst igenom
bruksanvisningen får inte använda systemet.
Systemet skall förvaras oåtkomligt för barn.
- Systemet får bara sköljas igenom när det är kallt.
Detta bör ske innan strykning. Påfyllningskorken till
varmvattentanken skall aldrig öppnas under
strykning. När påfyllningskorken öppnas skall
systemet vara avstängt och nätsladden utdragen ur
vägguttaget och avsvalnat i minst 2 timmar. Skruva
av påfyllningskorken försiktigt. Efter ett par varv
frigörs ångan långsamt. Fara för att bränna sig..
Skruva på påfyllningskorken på varmvattentanken
igen.
- Anslut systemet till ett jordat vägguttag.
Kontrollera att voltantalet är enligt märkningen på
systemet.
- Nätkontakten/-nätsladden får aldrig bli våta.
Beröring av desamma får inte ske med våta händer.
Dra inte i sladden när du skall dra ut kontakten från
vägguttaget. Fara för elektrisk stöt.
- Använd inte systemet ifall det elektriska är brutet
eller har skadats. För att undvika skada skall en
bruten nätsladd/ångslang bytas hos ett
auktoriserad LAURASTAR serviceverkstad. Försök
inte själv reparera eller byta delar. Fara för elektrisk
stöt.
- Kontroll och rengöring av strykjärnets ånghål får
bara göras när systemet ar avstängt och kallt.
- Innan rengöring och underhåll (t ex av ånghålen
på strykjärnet) skall nätsladden dras ut från
vägguttaget och systemet vara kallt.

- Se till att nätkontakten/ångslangen inte kläms,
gnider
mot vassa kanter eller bränns av strykjärnet.
- Systemet får inte användas utan vatten.
- Stoppa inte in något i öppningen i systemet.
Systemet får inte öppnas, rengöras med läsk/saft,
sköljas eller doppas i vatten. Ifall något främmande
föremål hamnar i systemet/vattnet skall strömmen
brytas omedelbart. Fara för elektrisk chock.
Reparation fårl bara utföras av en auktoriserad
LAURASTAR-SERVICEVERKSTAD.

Varning:
- Var försiktig vid montering av teflonsulan, då
strykjärnet är mycket varmt. Lägg den varma
teflonsulan på värmetåligt underlag efter
användning. Teflonsulan är varm. Akta för
brännskada..
- Lägg inte nätkontakten och ångslangen så att
någon/något kan fasta i dessa.

Tänk på:
- Vattentankens filtergranulat är miljövänligt och
inte giftigt men bör inte ätas. Förvaras oåtkomligt
för barn.

Varning:
- Lämna inte systemet obevakat när det är igång!

Tänk på:
- Använd bara original reservdelar från
producenten.
- Systemet skall BARA användes inomhus och till
strykning av plagg enligt denna bruksanvisning.

Tips:
- Rengör systemet utvändigt med en fuktigt trasa.
Använd inte rengöringsmedel eller olja.

Varning:
- Innan Du slår på systemet skall strykjärnet vara
placeret på sin avställningsyta. Strykjärnet skall
placeras där och inte på överdraget, plagget eller
liknande.
Brandfara!.

EJ DRICKBART VATTEN
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN
Filtergranulatet kastas tillsammans
med övriga hushållssopor.
Miljöhänsyn och förståelse vid avfallssortering:
Emballaget skall hanteras på ett miljövänligt sätt!
(Papper återvinns som pappersavfall, plast som
syntetiskt avfall osv.) Systemet/vaccummotorn får
inte kastas i vanligt hushållsavfall. Det skall kastas
på en återvinningsstation.

Teknisk data:

MAGIC i-S5

MAGIC S4
PREMIUM S3

Totalvikt
Strycksystemets mått hopslaget (L x B x D)

Strømforsyning
Totaleffekt

19 kg
18,5 kg
16,5 kg

137 x 42 x 20 cm
220 - 240 V,
AC, 50/60 Hz
2200 W

Kallvattenbehållarens kapasitet
Strykbordets höjd (6 inställningar)
Ångtryck

1,2 l
82 - 102 cm
3,5 bar

EU samsvarserklarering och producentupplysning
Benämning: Ångtryck - strycksystem

- LAURASTAR MAGIC i-S5
- LAURASTAR MAGIC S4
- LAURASTAR PREMIUM S3

Typ
04- HG- 0262
04- HG- 0262
04- HG- 0262

Modelbeteckning
750
755
760

Tillverkare LAURASTAR SA, Pra de Plan, CH-1618 CHÂTEL-ST-DENIS försäkre att, de angivna
strycksystemen följer angivna standard och direktiver:
- EU direktivet om elektromagnetisk kompabilitet 89/336/EEC
- EUs lavspenningsdirektiv 73/23/EEC EN 60335-1 EN 60335-2-3
- EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

550.0000.750 V0705
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