Bruksanvisning
Ånga från
strykjärnsspetsen
och från sulan

MODELL 615P

Stryksystem modell 615P - Double steam

Ånga från strykjärnsspetsen

Ånga från strykjärnsspetsen
Om vi tittar på de strykjärn som används i strykinrättningar ser vi att ångan släpps ut
så långt fram på sulan som möjligt vilket innebär att ångan avges innan själva
strykningen börjar.
På detta sätt stryks plagget med endast ångan och perfektioneras när strykjärnet går
över det. Man kan alltså tala om en dubbel emission av ånga. Lätta skrynklor
försvinner redan med den ånga som avges i början medan mindre veck försvinner
med den första ångavgivningen tillsammans med sulans värme. Vid uppfräschning,
när man ska komma åt att stryka på svåråtkomliga platser, på mer markerade fållar
etc.: det är här som man uppskattar fördelarna med Ånga från strykjärnsspetsen som
mest. Man får även en smärre dänkfunktion.

Ånga från strykjärnsspetsen

Hål för sulans ånga
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Kombinationsstrykbord

Beskrivning:
A) Genombruten strykbräda i metall
B) Spännfunktion för stryköverdraget
C) Höjdreglage
D) T-formad benställning
E) Vridbara gummifötter för inställning när
golvet är ojämnt
F) Skjutbar stålhållare för ångstation och strykjärn
G) Hållare och lås för strykjärnet med silikonskydd
H) Ångstation
I) U-formad benställning

2

Stryksystem med ånga trån strykjärnsspetsen

Beskrivning:
1) Ångstation i rostfritt
2) Påfyllningskork
3) Termostatlampa för strykjärnet
4) Ångfunktion för kontinuerlig ånga
5) Ångfunktion för manuell ånga
6) Ångfunktion för kontinuerlig frontånga
7) Ångfunktion för manuell frontånga
8) Ånghål för frontånga
9) Temperatur inställning för järnet
10) Avställning för järnet
11) Varningslampa för tom tank
12) Strömbrytare för ångstationen
13) Kontrollampa för max ångtryck
14) Strömbrytare för järnet
15) Justering för ångmängden
16) Ångslang med elkabel
17) Nätanslutning
18) Pil för termostatinställning
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Läs noggrant igenom användningsföreskrifterna före användandet för
att uppnå bästa och det säkraste användandet.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
! Kolla alltid först upp att du har rätt voltantal till din maskin och att den
stickkontakt du använder är jordad och håller 10A.
! Om du använder en skarvsladd se till att denna också är jordad.
! Garantin för den elektriska säkerheten gäller bara då dom elektriska
förutsättningarna är dom rätta och att alla elinstallationer är fackmässigt utförda.
! Var noga med att kontrollera att alla delar finns i kartongen när du packar upp din
ångstation och skulle några skador finnas på järnet eller ångstationen kontakta
Fairnet snarast före användande. Spara originalförpackningar vid ev frakt eller
garantiskador.
! Kom ihåg att ett ångstryksystem inte är någon leksak och att den är varm.
! Använd helst inte transformator för att omvandla voltstyrka. Om så behövs
kontrollera noga att transformatorn följer de elektriska normerna enligt EU.
! Lämna inte förpackningen med plastpåsar och dylikt i närheten av barn.
! Detta stryksystem är avsett att användas för hushållsbruk och all annan
användning på annat vis göres på egen risk.
! För att garantin skall gälla skall stryksystemet användas enligt anvisningar och
kalkas ur regelbundet. Dessutom skall alla reparationer göras av auktoriserad
reparatör från Fairnet.
! Se till att inte röra Stryksystemet när du har våta händer eller fötter.
! Använd aldrig stryksystemet i våtutrymmen såsom badrum.
! Låt inte stryksystemet utsättas för sol, värme eller kyla.
! Placera aldrig strykjärnet i vatten.
! Se alltid till att ta ur nätanslutningen ur väggurttaget vid rengöring, avkalkning
eller liknande.
! Dra alltid ur stickkontakten när du har avslutat din strykning. Däremot kan du låta
vattnet som finns i behållaren vara kvar.
! Reparera aldrig nätanslutning, strykjärn och ångstation själv. Vänd dig med
förtroende till Fairnet.
! Fyll aldrig tanken direkt under kranen utan använd ett kärl eller flaskan som finns
till stryksystemet.
! Var försiktig med nätsladden så att den inte kommer i kontakt med det varma
järnet.
! Spara din bruksanvisning.
! Låt aldrig något vatten vara kvar vid förvaring under 0 grader C.
! I fall någon av säkerhetsanordingarna i stryksystemet löser ut måste denna
återställas av Fairnet auktoriserad reparatör.
! Rikta aldrig ångstrålen rakt mot någon person eftersom ångan är het.
! Överfyll inte behållaren då järnet vill droppa vatten istället för att avge finfördelad
ånga.
! Använd bara vanligt kranvatten eller destillerat vatten. Ej vatten från torktumlare
eller annat vatten.
! Låt aldrig Stryksystemet vara påslaget helt obevakat.
! Ångstryksystemet kan användas med eller utan bord men måste förflyttas
varsamt så att vattenavlagringar som finns inne i behållaren inte kommer i
rörelse.
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INSTALLATION
1) Ställ stryksystemet upprätt med ångstationen uppåt (Fig. 1).

Fig. 1
2) Fäll ned det u-formade benet (I) (Fig. 2).
3) Ställ in bordet i önskad höjd med höjdregleringsreglaget (C) (8 nivåer) (Fig. 3). Se till
att gummifötterna är i position så att bordet känns stadigt på golvet (E).

Fig. 2

Fig. 3

Se till att överdraget på strykbordet sitter slätt om inte, spänn med trådarna under bordet
När bordet är i position så dra ut ångstationshyllan med ångstationen:
- Dra ut ångstationshyllan med båda händerna (Fig. 4).
- Lösgör strykjärnet genom att öppna låset för strykjärnet (G) och ställ strykjärnet direkt
på avställningsytan på ångstationen.
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Nu är stryksystemet klart att fylla upp med vatten och startas upp.

Fig. 4
Stryksystemet skall ej vara påslaget vid ihopfällning.
STRYKA MED ÅNGA
Kontrollera alltid strykanvisningen på plagget före strykning så att
det är lämpligt att stryka plagget! Om infe: prova på insidan ar
plagget med teflonsulan på järnet.
• Använd kranvatten, filtrerat vatten eller destillerat vatten. (Ej vatten från
torktumlare).
! Dra alltid ur nätanslutningen när du fyller på vatten.
! Öppna påfyllningskorken (2) och häll i ca 0,8 liter vatten i behållaren (skulle
du överfylla häll av lite vatten). När du överfyller kan det inte bildas
finfördelad ånga utan vattendroppar kommer ur ånghålen. Skulle så ske så
gör så här när järnet och ångstationen är varm och påslagen: Töm ut med
hjälp av ångfunktionen lite “ångvatten” och låt ångstationen stå ytterligare 3
minuter och värma igen så att fin ånga kan bildas.
! Stäng påfyllningskorken (2) och sätt i stickkontakten.
! Slå på strömbrytarna (12), (14). Kontrollamporna skall indikera för att visa
att strykjärnet och ångstationen är påslagen. Kontrollera att knappen för
kontinuerlig (4, 6) ånga inte är påslagen.
! Ställ in önskad värme på temperaturinställningen (9). Den färgade delen av
temperaturratten visar var du skall ha den inställd när du stryker med ångtryck.
! OBS! att pilen sitter bakåt för inställningen.
! Det tar ca 6-10 minuter innan du kan stryka med maximalt ångtryck.
! När kontrollampan för ångtrycket lyser (13) är stryksystemet klart att användas.
! Lampan (13) slocknar under arbetets gång. Vilket är helt normalt. Lampan
slår från och till utan att strykningen blir påverkad. Lampan skall nämligen
bara indikera maxtryck i ångstationen.
! När du stryker för första gången när järnet är helt nytt, prova det först på en
trasa så att inga eventuella monteringsoljor fläckar ditt plagg. Det kan
komma lite rök.
! För att släppa ut ånga från strykjärnsspetsen ska du trycka på knappen (7).
Om du vill ha en kontinuerlig ångavgivning från spetsen ska du föra
glidreglaget för kontinuerlig ånga (6) bakåt, med knappen nedtryckt.
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Ånga från strykjärnsspetsen gör att du kan eliminera lätta skrynklor på ett
ögonblick och om du dessutom använder dig av sulans värme kan du
avlägsna även mindre veck med frontångan som dänkfunktion.
För att släppa ut ånga från sulan ska du trycka på ångknappen (5). Om du vill
ha en kontinuerlig ångavgivning (4) från sulan ska du föra glidreglaget för
kontinuerlig ånga bakåt, med knappen nedtryckt .
För att få maximalt strykresultat tryck på ångfunktionsknappen (5), (7)
periodiskt. Detta gör att ångtrycket utnyttjas maximalt och att plagget hinner
att torka så att fibern fixeras.
Det går alldeles utmärkt att använda järnet vertikalt. Detta är ett bra sätt att
fräscha upp ett plagg och att ge plagget en fluffigare och fräschare känsla
samtidigt som det blir slätt. Gå tätt intill tyget för att få snabbare resultat.
För att reglera mängden ånga mer eller mindre, vrid justeringsratten för
ångmängden (15) med- eller motsols. Följ + eller - tecknet. Du kan vrida mer
än ett varv. Var försiktig så att du inte vrider för långt och på så vis låser
denna funktion.
När varningslampan för tom tank tänds (11) är vattnet slut i behållaren och
det är dags att fylla på igen.
Ångstationen har ett tryck på 3,5 bar under användandet. När vatten skall
fyllas på under pågående strykning gör så här:
- slå av strömbrytaren för ångstationen (12) på "OFF",
- håll inne ångfunktionen (4), (6) tills ingen ånga kommer ur ånghålen,
-behållaren är nu utan tryck och påfyllningskorken (2) kan öppnas
försiktigt.
Slå av strömbrytaren och dra ut nätanslutningen.
För att förhindra att heta vattendroppar sprutar upp ur påfyllningsröret när
du fyller påien varm tank så gör du så här: Ta helst riktigt varmt vatten och
lägg en trasa runt pipen på flaskan och häll på vatten snabbt. Eller tryck ned
flaskan mot på fyllningshålet så att det blir tilltäppt innan du trycker i det
första vattnet.

STRYKA UTAN ÅNGA
Sätt i nätanslutningen och tryck på strömbrytaren för strykjärnet (14) och ställ
in önskad temperatur på strykjärnet på temperaturknappen (9). När
kontrollampan (3) släcks har strykjärnet uppnått rätt temperatur. Tryck INTE
på ångfunktionsknappen (5), (7) när du stryker utan ånga.
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING
! Sulan på järnet måste hållas rent. Rengör järnets sula när det är kallt och med en
mjuk rengöringssvamp. Rengör aldrig med något som kan repa järnet. Putsmedel
som du använder till andra metaller fungerar bra. Järnet glider bättre när det är
rent.
! Har det fastnat konstfiber eller plastmaterial under sulan rengör med aceton utan
olja.
! Var försiktig när du stryker dragkedjor knappar och liknande så att järnet ej
passerar dessa. Sulan går i och för sig att slipa av fackman om repor skulle uppstå.
! När du har strukit färdigt se till att järnet är placerat på avställningsytan för järnet
och att teflonsulan inte sitter på så att det skapas kondens mellan sulan och järnet.
Då bildas oxider som gör en otrevlig beläggning på stryksulan.
! Låt ditt ånstryksystem svalna helt innan du ställer bort den stå på en torr plats.
! Kom ihåg att kalka av ditt stryksystem med jämna mellanrum. Vid mycket kalk i
vattnet och en daglig användning av stryksystemet rekommenderar vi att avkalka
minst en gång per månad. Stryker du några timmar i veckan och har
normalkalkhaltigt vatten rekommenderar vi avkalkning var tredje månad

Fig.6
SÅ HÄR AVKALKAR DU:

Fig.7
VIKTIGT!

! Ta två dl hushållsättika 24% eller Fairnets avkalkningsmedel och 4dl vatten och
häll i behållaren. Sätt ej på påfyllningskorken (2). Slå på endast strömbrytaren för
ångstationen (12) och låt stå tills du ser att det bubblar upp vätska ur
påfyllningshålet. Stäng av (12) och låt svalna i minst 10 min. Häll sedan ut vätskan
och skölj behållaren genom att fylla på och hälla ur kranvatten 2-3 gånger. När
sköljvattnet ser rent och klart ut är avkalkningen färdig.
! När järnet är helt nytt kan det droppa vatten från sulan i några minuter vid eller efter
strykningen. Detta slutar efter några minuter och är helt normalt.

Tekniska data

Mod. 615P FairNet

Volt
Effekt
Ångtryck
Tankrymd
Lämplig vattennivå

: 230 V
: 1950 W
: 350 kPa / 3,5 bar
: 1 liter
: 0,8 liter
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SERVICE:
Om du behöver strykråd eller din maskin behöver service kontakta
FairNet AB, Tel 0431-72450, Fax 0431 72453 eller e-post
info@fairnet.se
Vill du rekommendera någon av dina vänner att stryka med dubbel strykstyrka också
hoppas vi att få höra ifrån dig!
Slutligen vill vi önska dig lycka till med din nya
strykmaskin och påminna om att titta i
“stryktipset” för att få mer tips och råd från oss
som har strukit med ångtryck länge! Glöm inte bort
att ringa oss om du undrar över något!

Några tips på felsökning:
! Det pyser efter en liten stund när du har startat järnet: Ångfunktionsknappen för
kontinuerlig ånga är påslagen
! Det droppar vatten ur sulan när du skall stryka:
1) Du har kanske överfyllt och behöver pysa ut lite vattenånga och sedan låta
järnet värma upp i några minuter.
2) Temperaturinställningen på järnet skall stå inställd på ångsymbolen bakåt mot

pilen
! Det kommer med väldigt lågt tryck: kolla inställningen av ångjusteringsknappen
så att den står på + (så långt medsols)
! Ångstationen knakar och brakar när du sätter igång den: Man måste alltid utgå
ifrån 0 bars tryck i tanken när man startar och detta sker när du öppnar
påfyllningskorken när ångstationen är kall eller genom att tömma trycket via
ångfunktionen på järnet.
! Plagget blir inte slätt: stryk långsamt så att ångtrycket hinner göra jobbet eller vid
vertikalstrykning att du håller järnet helt inpå tyget. Låt temperaturen stanna vid

2 prickar (ångsymbolen).
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