Instruktioner Fair Net Maxi 5 l tank
Komponenter:
1. Påfyllningskork till tanken
2. Sladdhållare
3. Strömbrytare för strykjärnet
4. Strömbrytare för ångstationen
5. Varningslampa för tom tank
6. Huvudströmbrytare
7. Temperatur inställningsknapp för järnet
8. Knapp för ånga
9. Justeringsratt för ångmängden
Säkerhetsföreskrifter:
 Spara denna bruksanvisning.
 Kontrollera alltid först så att du har rätt voltantal till din maskin samt att den
stickkontakt du använder är jordad och håller 10A.
 Om du använder en skarvsladd så se till att den också är jordad.
 Garantin för den elektriska säkerheten gäller bara då de elektriska förutsättningarna är
de rätta och då alla elinstallationer är fackmässigt utförda.
 Var noga med att kontrollera att stryksystemet inte är skadat på något vis samt att alla
delar finns i kartongen när du packar upp din ångstation. Skulle det finnas några
skador eller saknas någon del så kontakta Fair Net snarast före användandet.
 Se till att ventilen på högersidan är ordentligt stängd. Används bara om
maskinen ska kopplas direkt till vattenkran. Öppna aldrig ventilen när maskinen
är igång och har tryck i sig.
 Tänk på att ett ångstryksystem inte är någon leksak och att den är varm. Lämna inte
förpackningen med plastpåsar och dylikt i närheten av barn.
 Använd helst inte en transformator eller adapter för att omvandla voltstyrkan. Om
detta blir nödvändigt så kontrollera att transformatorn eller adaptern följer de
elektriska normerna enligt EU.
 För att garantin skall gälla ska stryksystemet användas enligt anvisningar. Dessutom
ska alla reparationer göras av auktoriserad reparatör från Fair Net eller
rekommenderad av Fair Net.
 Reparera aldrig nätanslutning, strykjärn och ångstation själv. Vänd dig med förtroende
till Fair Net.
 Låt aldrig stryksystemet vara påslaget helt obevakat.
 Strykjärnet blir mycket varmt även minst 15 minuter efter avstängning, var försiktig!
Plattan där strykjärnet kan ställas av blir även den mycket varm när strykjärnet står på
den.
 Under användning, öppna aldrig korken eftersom det är ett högt tryck inne i tanken.
Öppna inte förrän det inte kommer någon ånga alls från strykjärnshålen när du trycker
in ångknappen (8).
 Se till att inte röra stryksystemet när du har våta händer eller fötter. Använd inte
strykjärnet på material som är väldigt blöta.
 Använd aldrig stryksystemet i våtutrymmen såsom badrum.
 Låt inte stryksystemet utsättas för sol, värme eller kyla.
 Placera aldrig strykjärnet i vatten. Fyll aldrig tanken direkt under kranen utan använd
ett kärl, tratten eller flaskan som medföljer stryksystemet.



Se till att alltid ta ur nätanslutningen ur vägguttaget vid rengöring eller liknande. Dra
alltid ur stickkontakten när du har avslutat din strykning. Dra inte ur kontakten genom
att dra i sladden.
 Var försiktig med nätsladden så att den inte kommer i kontakt med det varma järnet.
 Rikta aldrig ångstrålen direkt mot någon person eller djur eftersom ångan är het och
kan vara mycket farlig.
 Låt aldrig något vatten vara kvar vid förvaring under 0 grader C.
 Blanda inte vattnet i tanken med fläckborttagningsmedel, parfym eller liknande
substanser.
 Vattentanken får inte flyttas när järnet används. Den måste placeras på en flat
värmetålig yta.
 I fall någon av säkerhetsanordningarna i stryksystemet löser ut måste denna återställas
av Fair Net auktoriserad reparatör.
 Kom ihåg att påfyllningskorken är en av delarna som säkerställer en säker användning
av stryksystemet, var försiktig när du skruvar åt den, rengör den regelbundet med en
fuktig trasa.
 Överfyll inte behållaren med vatten då järnet kommer droppa vatten istället för att
avge finfördelad ånga.
 Använd bara vanligt kranvatten eller destillerat vatten. Ej vatten från torktumlare eller
liknande.
 Ångstryksystemet kan användas med eller utan bord men måste förflyttas varsamt så
att vattenavlagringar som finns inne i behållaren inte kommer i rörelse.
 Om ångstationen ramlar i golvet, inte fungerar som det ska eller andra problem
uppkommer, stoppa användningen omedelbart och kontakta Fair Net.
 Detta stryksystem är i överensstämmelse med EU-direktivet CEE EN 55014 angående
elimineringen av atmosfäriska störningar.
________________________________________________________________________
Stryka med ånga
Kontrollera alltid strykanvisningen på plagget före strykning så att det är lämpligt
att stryka plagget med ånga!
 Använd vanligt kranvatten, filtrerat vatten eller destillerat vatten. (Ej vatten från
torktumlare el dyl)
 Det rekommenderas att ställa strykjärnet på den medföljande silikonmattan.
 Dra alltid ur nätanslutningen när du fyller på vatten.
 För att öppna påfyllningskorken (1), pressa den försiktigt nedåt och vrid den
samtidigt motsols. Genom att pressa den nedåt släpps allt gammalt tryck ut från
tanken. Fyll på max 3,7 liter vatten i vattenbehållaren.
 Om du överfyller tanken kan det inte bildas någon finfördelad ånga utan
vattendroppar kommer ur strykjärnet. Skulle så ske så gör så här när järnet och
ångstationen är varm och påslagen: Töm ut lite ”ångvatten” med hjälp av
ångfunktionen och låt ångstationen stå ytterligare 3 minuter och värm upp igen så
att fin ånga kan bildas.
 Skruva åt påfyllningskorken genom att trycka försiktigt nedåt och skriva medsols.
Sätt i kontakten.
 Slå på strömbrytarna (3) och (4). Kontrollamporna skall lysa och indikerar att
strykjärnet och ångstationen är påslagna.
 Ställ in temperaturinställningen (7) på ”bomull ooo”.
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När kontrollampan för ångtrycket (4) slås av, är stryksystemet klart att
användas. Det tar ca 20 minuter innan ångan är klar. Lampan (4) lyser normalt
under arbetets gång vilket är helt normalt.
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.
För att stryka med ångtryck, tryck på ångfunktionsknappen (8).
För att få maximalt strykresultat tryck på ångfunktionsknappen (8) periodiskt.
Detta gör att ångtrycket utnyttjas maximalt och att plagget hinner torka så att
fibern i plagget 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. Jobba tätt intill tyget för att få ett snabbare resultat.
För att reglera mängden ånga mer eller mindre, vrid justeringsratten (9) för att få
önskad ångmängd.
När varningslampan för tom tank (5) lyser betyder det att vattnet börjar ta slut i
behållaren och det är snart dags att fylla på igen.
slå av strömbrytaren för ångstationen (4)
håll inne ångfunktionen (7) tills ingen ånga kommer ur ånghålen
stäng av hela stryksystemet och dra ur nätanslutningen
behållaren är nu utan tryck och påfyllningskorken (1) kan öppnas försiktigt
efter några minuter kan du fylla på vatten igen
För att förhindra att heta vattendroppar sprutar upp ur påfyllningsröret så gör du så
här: Ta helst riktigt varmt vatten och lägg en trasa runt pipen på flaskan eller
tratten och häll på vatten snabbt.

KOM IHÅG: Varje gång innan du slår på maskinen (även när den är delvis fylld med
vatten och du inte behöver fylla på något), låt vattentanken släppa ut gammalt tryck
genom att skruva av påfyllningskorken och skruva på den igen.

Stryka utan ånga
Sätt i nätanslutningen och tryck på strömbrytaren för strykjärnet (3). Ställ in önskad
temperatur på strykjärnet med termostatratten (6). Tryck INTE på ångfunktionsknappen (8)
när du stryker utan ångtryck.

Skötsel och rengöring






Sulan på järnet måste hållas ren eftersom järnet glider bättre då. Rengör den när
järnet är kallt och använd en mjuk rengöringssvamp. Rengör aldrig med något som
kan repa järnet. Putsmedel som används till andra metaller fungerar bra.
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 detta.
Sulan går att slipa av fackman om repor skulle uppstå.
När du har strukit färdigt se till att järnet är placerat på avställningsytan för järnet
eller på mattan och att teflonsulan inte sitter på. Det kan skapas kondens mellan
sulan och järnet och oxider bildas som ger en beläggning på stryksulan.




Låt ditt ångstryksystem svalna helt innan du ställer bort det på en torr plats.
För att rengöra tanken och få bort ev kalk- och mineralavlagringar:
- fyll på med vatten
- ställ tanken vid vasken
- öppna ventilen på höger sida
- vattnet rinner nu ut direkt i vasken och sköljer därmed
rent tanken invändigt
- gör detta varje månad

VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Det droppar vatten ur sulan när du skall stryka:
- du har kanske överfyllt tanken och behöver pysa ut lite
vattenånga och sedan låta järnet värma upp i några minuter.
Det kommer ånga fast med väldigt lågt tryck:
- kontrollera inställningen av ångjusteringsknappen så att den
står så långt till plus (+) som möjligt.
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 tryckat 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.
Det pyser ut ånga vid påfyllningskorken:
- Kontrollera så att inte packningen i korken gått sönder. Om
packningen är hel kan det vara gängerna i korken som blivit
slitna och det är dags för en ny kork. Om det fortfarande
pyser ånga kan det vara dags för service av ångstationen.
Det kommer smuts ur järnet:
- Den ”smuts” som kommer ut är kalk och mineraler som
följer med ångan upp genom ångslangen till strykjärnet.
Skölj ur tanken minst en gång per månad och låt helst inte
vatten ligga kvar i tanken om du inte tänkt använda det på
ett tag.
Modell Fair Net Maxi 5 l
Arbetsångtryck:
3,5 bar
Maximalt ångtryck:
5,5 bar
Tankrymd:
5 liter
Lämplig vattenmängd: 3,7 liter
Ställbar strykjärnstermostat från 60 grader till 215 grader Celsius
Strykjärnet
800W
Totalt
2000W
SERVICE:
Om du behöver strykråd eller om din maskin behöver service kontakta
Fair Net AB, Tel 0431-724 50, Fax 0431-724 53 eller e-post info@fairnet.se

