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Beschrijving
A  Klepje van het waterreservoir
B  Filter van het waterreservoir
C  Ontgrendelhendels van het waterreservoir
D  Verwijderbaar waterreservoir
E  Regenereerbaar kalkfilter
F  Vergrendelhendel kalkfilter
G  Haak voor opbergen enkele slang en beschermdop anti-

kalk-systeem
H  Strijkijzerhouder
I  Snoerwikkelaar
Beschrijving accessoires
J  Reactiestrookje om de hardheid van het water te bepalen 

(Total hardness test)
K  Kalkfilterhouder 
L  Zakje met citroenzuurkorrels
M  Verplaatsbare strijkijzerhouder
Beschrijving strijkijzer
N  Controlelampje “strijkijzer op temperatuur”
O  Schuifje voor afgifte continustoom (indien aanwezig)
P  Stoomknop
Q  Thermostaatknop
R  Keuzeschakelaar stoom op volledige zoolplaat of alleen 

op punt
Beschrijving bedieningspaneel
S Schuifje voor vergrendelen/ontgrendelen strijkijzer in 

pos. “veilig transport”
T Controlelampje “water ontbreekt”  *U OK-toets: voor bevestiging van het vullen van het reser-

voir (indien minstens 5 seconden ingedrukt, bevestiging 
van de regeneratie van het filter of de reiniging van de 
stoomtank)

V Controlelampje filter  
W  Regelaar hardheid water
X  Controlelampjes stoomregeling
Y  Stoomregelknop
Z  Inschakeltoets stoomtank
Z1  Inschakeltoets strijkijzer 

* 
 Attentie:

•	 Zodra	het	water	 in	het	 reservoir	 op	 is,	 zal	 de	pomp	 lui-
druchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale 
werking van het apparaat en vormt geen reden tot onge-
rustheid: men adviseert om het water in het reser-
voir onmiddellijk op niveau te brengen.

•	 Wanneer	het	controlelampje	“water	ontbreekt”	gaat	bran-
den, wordt geadviseerd het water in het reservoir zo snel 

Beschrijving - Veiligheidswaarschuwingen 
mogelijk op niveau te brengen: op die manier kan men na 
een korte onderbreking met strijken doorgaan.

•	 Het	wordt	afgeraden	om	verder	te	gaan	met	strijken	wan-
neer het controlelampje “water ontbreekt” gaat branden 
en de pomp zo te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan 
op lange termijn de inwendige onderdelen op onherstel-
bare wijze beschadigen.

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid 

 Gevaar van elektrische schokken! 
Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan 
niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden 
opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoor-
schriften:
•	 Raak	het	apparaat	niet	met	vochtige	handen	aan.
•	 Gebruik	het	apparaat	niet	op	blote	of	natte	voeten.
•	 Dompel	het	apparaat	nooit	in	water.
•	 Trek	niet	aan	het	netsnoer	of	het	apparaat	zelf	om	de	stek-

ker uit het stopcontact te verwijderen.
•	 Indien	de	stekker	niet	 in	het	stopcontact	past,	moet	het	

door vakkundig personeel vervangen worden door een 
stopcontact	van	het	juiste	type.		Wij	raden	u	af	adapters,	
verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.

•	 Om	water	 te	vullen	of	 toe	te	voegen,	moet	het	systeem	
uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker 
uit het stopcontact verwijderd worden: houd het appara-
at nooit onder de kraan om water toe te voegen.

•	 De	 stekker	 van	 het	 netsnoer	 moet	 uit	 het	 stopcontact	
worden verwijderd voordat u het reservoir met water 
vult.

•	 Indien	 het	 netsnoer	 beschadigd	 is,	mag	 het	 uitsluitend	
vervangen worden door de fabrikant of zijn technische 
servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwa-
ardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.

•	 Koppel	het	apparaat	van	het	elektriciteitsnet	af,	alvorens	
over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamhe-
den, door de stekker uit het stopcontact te halen.

•	 Schakel,	 in	 geval	 van	 een	 defect	 en/of	 slechte	 werking	
van het apparaat, het apparaat uit, probeer het niet ei-
genhandig te repareren, maar breng het naar een erkend 
servicecentrum.

•	 Controleer	vóór	het	gebruik	of	de	netspanning	overeen-
stemt met de spanning die op het typeplaatje van het ap-
paraat staat vermeld.  Sluit het apparaat uitsluitend aan 
op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met 
een minimale stroomsterkte van 10A. 
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Gebruik
 Gevaar brandwonden!

•	 Richt	de	stoom	nooit	op	personen	of	dieren.
•	 De	gebruiker	mag	het	strijkijzer	niet	onbewaakt	achterla-

ten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
•	 Tijdens	 de	 werking	 mag	 de	 stoomtank	 niet	 verplaatst	

worden.
•	 ATTENTIE: de verbindingsslang tussen strijkijzer en sto-

omtank kan warm worden
•	 	Het	netsnoer	mag	absoluut	geen	contact	maken	met	de	

zoolplaat van het strijkijzer. 

 Attentie! 
•	 Verwijder	 de	 verpakking	 en	 controleer	 of	 het	 apparaat	

intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem con-
tact op met vakkundig personeel.

•	 Verwijder	de	plastic	zak,	die	gevaarlijk	kan	zijn	voor	kin-
deren.

•	 Sta	het	 gebruik	 van	dit	 apparaat	niet	 toe	 aan	personen	
(ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of senso-
riële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, 
tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door 
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd 
toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het 
apparaat spelen. 

•	 Meng	het	water	in	het	reservoir	NOOIT	met	vlekkenmid-
delen, additieven of geparfumeerde essences. Dit kan 
de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en de 
stoomtank onherroepelijk beschadigen, waardoor ver-
vanging noodzakelijk wordt. 

•	 “Veilig	 transport”:	 sommige modellen zijn voorzien 
van een vergendelsysteem dat het strijkijzer tijdens zijn 
verplaatsing in zijn positie blokkeert: wanneer het stri-
jkijzer geblokkeerd is, mag het niet als transpor-
thendel van het apparaat gebruikt worden! Om het 
strijkijzer goed te plaatsen, moet de punt van de zoolplaat 
in de behuizing worden gestoken, zodat hij in deze positie 
valt: breng vervolgens het schuifje in de vergrendelpositie  

.
 Om het strijkijzer te ontgrendelen, moet het schuifje in 

de ontgrendelpositie   worden gebracht en de 
strijkijzer uit zijn behuizing worden genomen: tijdens het 
strijken kan de punt van de zoolplaat op het speciale hit-
tebestendige vlak op de behuizing worden geplaatst.

•	 Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden 
op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen 
bestand is.

•	 Wanneer	het	strijkijzer	op	zijn	houder	wordt	gezet,	moet	
gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het appa-

raat is geplaatst stabiel is.  Berg het strijkijzer NOOIT in 
verticale stand op!

•	 Het	apparaat	mag	niet	gebruikt	worden	als	het	gevallen	
is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als 
het strijkijzer lekt. Indien het strijksysteem valt met als 
gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of 
strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het 
apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming
•	 	Dit	apparaat	mag	uitsluitend	gebruikt	worden	voor	het	

doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander 
gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als geva-
arlijk te worden beschouwd.

•	 De	fabrikant	kan	niet	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	
eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, ver-
keerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd 
door niet vakkundig personeel.

Wat voor water moet ik gebruiken?
Dit strijksysteem heeft een kalkfilter met harsen dat in het 
reservoir is geïnstalleerd en waarmee gewoon leidingwater 
kan worden gebruikt. De harsen zorgen namelijk voor een 
vermindering van de hardheid van het water en verlengen de 
levensduur van het apparaat.

Gebruik	geen	chemische	middelen	of	reinigingsmid-
delen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplos-

singen, enz.) 

Gebruik	geen	mineraalwater	of	andere	soorten	water	
(bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditio-

ners, enz.). 

Attentie!
Als u een waterfiltersysteem gebruikt, controleert u dan zor-
gvuldig of het verkregen water een neutrale zuurgraad (pH) 
heeft.

Eerste ingebruikname apparaat: Als na het vullen het con-
trolelampje   gaat branden, druk dan op de OK-toets om 
het vullen van het reservoir te bevestigen. Als het controlelam-
pje weer gaat branden, vul dan opnieuw en bevestig door op 
de OK-toets te drukken.
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Spoelen van de stoomtank - Verwerking
Strijktips

4

3

1

2

1. Ideaal voor kledingstukken die geen stoom vereisen.
2. Ideaal voor goede strijkprestaties met maximale beper-

king van energie- en waterverbruik.
3. Ideaal om uitstekende strijkprestaties met beperking van 

energie- en waterverbruik te behouden.
4. Ideaal voor moeilijk te strijken kledingstukken of kreu-

kels.

Efficiëntie van het kalkfilter
Het branden van het controlelampje van het filter   geeft 
aan dat het kalkfilter geregenereerd of vervangen moet wor-
den.
Het kalkfilter regenereren: zie aanwijzingen op pag. 6.
Het kalkfilter vervangen: de kalkfilters zijn beschikbaar bij 
de erkende servicecentra. Verwijder het uitgewerkte filter en 
breng het nieuwe filter aan.

 Nota Bene: 
•	 De	regeneratie	van	de	harsen	zorgt	voor	een	langdurige	

werking: na 5 jaar gebruik wordt echter aangeraden het 
filter compleet te vervangen.

•	 Het	apparaat	mag	niet	gebruikt	worden	zonder	dat	het	
kalkfilter in zijn zitting is geplaatst.

•	 Als het filter niet geregenereerd wordt, wordt geadviseerd 
de regelaar van de hardheid van het water naar stand 4 te 
draaien en de stoomketel te spoelen elke keer dat het con-
trolelampje van het filter  gaat branden.

Spoelen van de stoomtank
Ga	elke	10	maal	gebruik	te	werk	zoals	beschreven	
op pag. 7.

Verwerking 
  Krachtens	 de	 Europese	 richtlijn	 2002/96/EG	mag	 het	

apparaat niet samen met het huishoudelijke afval 
worden verwerkt, maar moet het naar een officieel 

inzamelcentrum gebracht worden. 
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Oplossing van problemen
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het apparaat schakelt niet in Het apparaat is niet op het 
elektriciteitsnet aangesloten.

Controleer of het apparaat correct 
is aangesloten en druk op de 
inschakeltoetsen van strijkijzer en 
stoomtank.

Er komt stoom uit de achterkant van het 
apparaat.

De veiligheidsvoorziening van de 
maximumdruk is in werking getreden

Schakel het apparaat onmiddellijk 
uit en wendt u zich tot een erkend 
servicecentrum.

Er komt water uit de gaatjes in de 
zoolplaat.

Er is water gecondenseerd in de 
leidingen omdat voor de eerste keer 
stoom wordt afgegeven of omdat het 
apparaat langere tijd niet gebruikt is.

Premere l’erogatore vapore parecchie 
volte esternamente all’asse di stiratura: 
questo permetterà di eliminare l’acqua 
fredda dal circuito vapore.

Het strijksysteem is op een instabiel en/
of hellend oppervlak geplaatst.

Plaats het strijksysteem op een stabiele 
en vlakke ondergrond.

Bruine “druipsels” uit de zoolplaat van 
het strijkijzer.

Sono stati versati prodotti chimici 
anticalcare o additivi nel serbatoio 
dell’acqua o nella caldaia.

Er mogen nooit producten in het 
waterreservoir worden geschonken 
(zie	par.	“Wat	voor	water	moet	ik	
gebruiken?”).

Bij de eerste inschakeling van het appa-
raat komt er rook naar buiten.

Sommige onderdelen zijn behandeld 
met afdichtmiddelen/smeermiddelen 
die tijdens het eerste opwarmen 
verdampen.

Dit is volkomen normaal en dit 
verschijnsel zal na enige malen gebruik 
verdwijnen.

Uit het apparaat komt een intermitte-
rend geluid samen met trillingen.

Het gaat om water dat in de stoomtank 
wordt gepompt.

Dit is een volkomen normaal verschijnsel.

Uit het apparaat komt een onafgebro-
ken geluid samen met trillingen.

Schakel het apparaat uit, koppel het 
af en wendt u zich tot een erkend 
servicecentrum.

Nadat	het	waterniveau	op	peil	is	
gebracht, wordt het controlelampje  

 niet gereset

De continustoom is ingeschakeld. Ontgrendel het schuifje O en druk op de 
OK-toets

Het filter is voor onderhoud/vervanging 
verwijderd.

Herhaal het vullen zoals bij de eerste 
start.

Na	regeneratie/vervanging	van	het	
filter, wordt het controlelampje    
niet gereset

Druk op de OK-toets en houd deze enkele 
seconden ingedrukt.
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