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BELANGRIJK
Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig vóórdat u het apparaat gebruikt. Alleen op deze manier kunt u het beste resul-
taat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor latere raadplegingen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees aandachtig onderstaande aanwijzingen!
• Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeen-

stemt met de spanning die op het typeplaatje van het
apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend
aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten
met een minimale stroomsterkte van 10A.

• Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact
past, dient u het stopcontact door een vakman te laten
vervangen door één dat wel geschikt is.

• De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen
gegarandeerd als de elektrische aansluiting degelijk
geaard is, overeenkomstig de geldende normen inzake de
elektrische veiligheid. De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is
doordat de elektrische installatie niet geaard is. 
Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.

• Laat het strijkijzer niet onbewaakt achter wanneer het
aangesloten is op het elektriciteitsnet.

• Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek
staan waar de temperatuur onder of gelijk aan 0°C is.

• Wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, controleert u of
het ongeschonden is.  In twijfelgevallen, kunt u het appa-
raat beter niet gebruiken en is het zinvol contact op te
nemen met een vakman.

• Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, pie-
pschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien
deze gevaar kunnen opleveren.

• Bij het openen van de verpakking, is het uitneembaar
waterreservoir niet gemonteerd op het apparaat, maar
afzonderlijk verpakt.

• Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verleng-
snoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan
gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervou-
dige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende
veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet
letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet
overschreden wordt.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijge-
volg gevaarlijk te worden beschouwd.

• Wanneer de stoomketel opwarmt of afkoelt, kunnen er
zich geluiden voordoen die te wijten zijn aan het norma-
le uitzetten van het metaal waaruit het bestaat.

• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd,
oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch
voor schade ten gevolge van reparaties uitgevoerd door
niet gekwalificeerd personeel.

• Bij beschadiging van het waterreservoir, voor de vervan-
ging alleen originele wisselonderdelen gebruiken. 

• Wend u voor reparaties of de vervanging van een
beschadigd stroomsnoer tot een erkend Service Centrum.
Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behou-
den en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om
dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wis-
selonderdelen te gebruiken.

• Gebruik alleen en UITSLUITEND de bijgeleverde houder
om het strijkijzer op te zetten; indien de houder bescha-
digt wordt, dient u alleen een ORIGINELE nieuwe houder
te gebruiken.

• LET OP!!
Ingeval het apparaat niet goed functioneert, zorgt een
veiligheidsklep ervoor dat de stoom wordt afgevoerd

aan de onderkant van de stoomketel. Bij de opening
van deze klep, is een sterk fluitend geluid hoorbaar. In
dergelijke situatie, het apparaat onmiddellijk uitzetten,
de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen
met een geautoriseerd Service Centrum.

Het gebruik van alle elektrische apparatuur vereist dat enkele
fundamentele regels in acht genomen worden.
MET NAME:
• Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte

voeten heeft. Dompel het apparaat niet onder in water.
• Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
• Trek niet aan het snoer of aan het apparaat als u natte

handen of voeten heeft.
• Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of

door onbekwamen gebruiken.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in

het stopcontact zit, omdat het apparaat dan een bron
van gevaar kan zijn.

• Vóórdat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud
aan pleegt, dient u de stekker uit het stopcontact te
halen.

• Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert,
dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen.
Voor eventuele reparaties, dient u zich rechtstreeks tot een
Service Centrum te wenden dat erkend is door de fabrikant
en het gebruik van originele wisselonderdelen te vragen.
Het niet in acht nemen van wat voorafgaat, kan de veili-
gheid van het apparaat in het gedrang brengen.

• Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst
de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat
vervolgens onbruikbaar te maken door het stroomsnoer
door te knippen.

• Het stroomsnoer van dit apparaat mag niet door de
gebruiker vervangen worden. Als het snoer beschadigd
is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot
een Service Centrum te wenden dat door de fabrikant
erkend is.

• Om water bij te vullen, het waterreservoir altijd uit het
apparaat halen: het apparaat nooit onder de kraan hou-
den om water bij te vullen.

• Zorg ervoor dat de hete strijkzool en de snoeren abso-
luut niet met elkaar in aanraking komen.

• Wanneer de oververhittingsbeveiliging in werking treedt,
doet het apparaat het niet meer. Indien u het apparaat
opnieuw wilt gebruiken, dient u het door een vakman te
laten nakijken.

• Richt de stoomstraal niet op personen, omdat dit gevaarlijk is.
• Gebruik het strijkijzer niet op te natte stoffen.
• Laat de strijkzool na het strijken afkoelen, alvorens het

strijkijzer op te bergen.
• Meng het water van het reservoir NOOIT met ontv-

lekkingsmiddelen, additieven of parfums. Dit brengt de
veiligheid van het apparaat in het gedrang en heeft de
onherroepelijke beschadiging van de stoomketel tot
gevolg, die in dergelijk geval moet worden vervangen.

• Als u het apparaat niet gebruikt, haal de stekker dan uit de
contactdoos. Laat het apparaat niet voor niets aan staan.

• Tijdens het gebruik mag de stoomketel niet verplaatst
worden.

• De stoomketel moet op een gladde en bijzonder hittebe-
stendige ondergrond gezet worden.

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 89/336 betreffen-
de het wegnemen van radiostoringen.
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BESCHRIJVING
1) Schuifknop blokkering stoomknop (sommige

modellen)
2) Stoomtoevoerknop
2A)Stoomtoevoerknop (sommige modellen)

3) Thermostaatknop van het strijkijzer
4) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
5) Uitneembaar waterreservoir
6) Dop van het waterreservoir
7) Houder strijkijzer
8) Controlelampje "stoom klaar" 
9) Stoomregelknop
10)Controlelampje "inschakeling strijkijzer"
11)Controlelampje "inschakeling stoomketel"
12)Snoeroprolinrichting (sommige modellen)
13)AAN/UIT-schakelaar van het strijkijzer
14)AAN/UIT-schakelaar van de stoomketel
15)Afzonderlijk matje (sommige modellen)
16)Snoerhouder (sommige modellen)

NUTTIGE TIPS
• Fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen

enz. kunnen weer glad en zacht worden als u er
met het strijkijzer van op afstand voorzichtig
overheen gaat terwijl de stoomfunctie aan staat.

• Tapijten worden weer als nieuw, door de stoom
te richten op de punten waar de meubels het
tapijt geplet hebben en het daarna een beetje
op te borstelen.

• Zet het strijkijzer niet op ritssluitingen, haken,
ringen e.d., om te voorkomen dat er krassen op
de strijkzool komen.

• Houd de strijkzool schoon: daarvoor is het vol-
doende dat u de afgekoelde zool met een vochti-
ge doek schoonmaakt. Het strijkijzer mag niet
met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.

• Na het gebruik, moet u altijd wachten totdat
het strijkijzer afgekoeld is vóórdat u het
opbergt.
Zorg ervoor dat het hete strijkijzer niet in con-
tact komt met het waterreservoir.

• Berg het strijkijzer op een droge plaats op.
• Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, hoeft

u het waterreservoir niet helemaal te ledigen.
Het is in ieder geval raadzaam dit te doen
ingeval het apparaat voor lange tijd niet zal
worden gebruikt.

• Verdeel het strijkgoed in functie van de gewenste
temperatuur en begin met de laagste temperatuur.

• Zijden weefsels kunnen binnenstebuiten en
droog worden gestreken.

• Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom
binnenstebuiten worden gestreken, of aan de

goede zijde met een dunne doek ertussen, om
het "glanseffect" te vermijden. 
Gesteven weefsels moeten met meer vocht wor-
den gestreken. Strijk witte en lichtgekleurde
weefsels aan de goede zijde, en donkere kleu-
ren en borduurwerk binnenstebuiten, om hen
beter te doen uitkomen.

• Linnen weefsels kunnen met stoom worden
gestreken, door hen overvloedig te besprenke-
len. Donkergekleurd goed moet binnenstebui-
ten worden gestreken om het "glanseffect" te
vermijden. Strijk omslagen aan de goede kant
om hen beter te doen uitkomen.

• Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard
ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoom-
functie gedurende enkele minuten niet wordt
gebruikt, dient u meermaals op de stoomtoe-
voerknop te duwen, waarbij u het apparaat weg
van de strijkplank houdt. Op die manier verwij-
dert u het koude water uit het stoomcircuit.

• Het strijkijzer voor huishoudelijk gebruik is
voorzien van een inrichting waarbij u kunt kie-
zen uit een stoomafgifte over de “hele strijk-
zool” of “alleen aan de punt”.
Indien u stoom wenst over de “hele strijkzool”,
drukt u op de stoomtoevoerknop (2) terwijl u
het strijkijzer horizontaal houdt.
Door te blijven drukken op de knop (2) en het
strijkijzer verticaal te houden, blijft het strijkij-
zer stoom over de “hele strijkzool” afgeven.
Indien u evenwel alleen stoom wenst “aan de
punt van de strijkzool”, drukt u op de stoomtoe-
voerknop (2) terwijl u het strijkijzer verticaal
houdt; om hetzelfde resultaat te bekomen in hori-
zontale positie, blijven drukken op de knop.

• Het afzonderlijk matje en de snoerhouder (kan
zowel rechts als links worden gemonteerd - fig.
2) voor sommige modellen, bieden de moge-
lijkheid het apparaat te gebruiken in functie
van de eigen behoefte.
Opmerking: het matje alleen op de strijkplank
gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
STRIJKEN MET STOOM
Controleer vóórdat u met stoomstrijken begint of het
weefsel geschikt is om op deze manier gestreken te
worden. Het apparaat werkt op leidingwater. Als
het water erg kalkhoudend is (hardheid van het
water boven de 27°F), adviseren wij u gedistilleerd
water te gebruiken dat voor 50% werd aangelengd
met leidingwater. Nooit alleen gedistilleerd water
gebruiken. Geen chemische stoffen of detergenten
gebruiken (geparfumeerd water, essences,
ontkalkingsproducten, enz.).
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Vullen van het waterreservoir en aansluiting op
het elektriciteitsnet
Zorg ervoor dat de stekker van het stroomsnoer niet in
het stopcontact zit. Het waterreservoir uitnemen, de
dop verwijderen en het reservoir vullen met water.
De dop terugplaatsen.
De houder van het strijkijzer rechtop zetten (fig. 1),
door te trekken aan de uitsparingen aan weerszijden
van de houder zelf.
De stekker in het stopcontact steken.
Werking
Druk op de AAN/UIT-schakelaar (14) om de
stoomketel te voeden; de controlelampjes “stoom
klaar” (8) en "inschakeling stoomketel" (11) gaan
branden.
Druk op de AAN/UIT-schakelaar (13) om het
strijkijzer te voeden; de lampjes “strijkijzer op tem-
peratuur” (4) en "inschakeling strijkijzer" (10)
gaan branden.
N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst
gebruikt, kan het eventjes ruiken ten gevolge van
de verwarming en afkoeling van de bij de assem-
blage van de stoomketel en het stri jkijzer
gebruikte verzegelingen. Het is raadzaam de
kamer te verluchten.
Het is volkomen normaal dat de pomp die het
water naar de stoomketel voer t wat geluid
maakt.
Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op
het gebied dat wordt aangegeven op de figuur 1
of 2 (in functie van het model), afhankelijk van het
type weefsel dat u wilt strijken (figuur 2). Wacht,
voordat u met strijken begint, tot de controle-
lampjes "stoom klaar" (8) en  "strijkijzer op tempe-
ratuur" (4) uitgaan.
N.B.: beide controlelampjes zullen beurtelings
aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk
van de temperatuur van de stoomketel en het
strijkijzer. 
Dit maakt deel uit van de normale werking van
het apparaat en vormt geen reden tot ongeru-
stheid.
Tijdens het stoomstrijken is het normaal dat de
waterpomp wat geluid maakt bij het in- en uit-
schakelen. Dit gebeurt wanneer het water van het
reservoir naar de stoomketel wordt gevoerd. Dit
maakt deel uit van de normale werking van het
apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
Om een stoomstraal te verkrijgen, dient u op de
stoomtoevoerknop (2) op het strijkijzer te drukken.
P.S. Voor een groter gebruiksgemak, kan voor de
modellen voorzien van beide knoppen (2) en (2A),
gekozen worden om de bovenste knop eerder dan
de onderste knop te gebruiken, of omgekeerd.

Schuifknop blokkering stoomknop (1)
Met deze schuifknop kunt u een continue stoomaf-
gifte krijgen, doordat de stoomknop mechanisch
ingedrukt gehouden wordt en u dit niet met de
hand hoeft te doen. 
De knop achteruit schuiven nadat u de stoomtoevoerk-
nop (2) hebt ingedrukt. Verplaats de schuifknop weer
naar voren om de stoomtoevoerknop te deblokkeren.

LET OP: de verbindingsbuis strijkijzer-stoomketel
kan warm worden.

Met de stoomregelknop (9) kan de hoeveelheid
stoom geregeld worden.
N.B. Bij het aanzetten, wordt aanbevolen de
regelknop op de maximale stoomstand te zetten.
Het water in het waterreservoir bijvullen 
Wanneer het water in het reservoir ongeveer 2 cm
boven de bodem staat, is het nodig bij te vullen,
als volgt: 
· De stoomketel en het strijkijzer uitzetten met

behulp van de schakelaars (13 en 14).
· De stekker uit het stopcontact halen.
· Het waterreservoir uitnemen, de dop verwijde-

ren en water bijvullen; de dop terugplaatsen.
· Het waterreservoir correct terugplaatsen in de

uitsparing op het apparaat.
LET OP: op het werkvlak onder het apparaat
kan mogelijk wat water worden opgemerkt; dit
is te wijten aan een afvoeropening die zich in
de uitsparing voor het waterreservoir bevindt.
Het verlies van wat water is normaal en is te
wijten aan de bewegingen van het reservoir
wanneer water wordt bijgevuld.

DROOG STRIJKEN
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de schakelaar (13) om het strijkijzer te
voeden, waarbij de controlelampjes (4) en (10)
gaan branden.
Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op
één van de beschikbare zones, al naar gelang het
type weefsel dat gestreken moet worden (fig. 2).
Gebruik bij het droog strijken de stoomtoevoerk-
nop (2) niet.
N.B.: wanneer het strijkijzer de ingestelde tempera-
tuur heeft bereikt, gaat het controlelampje (4) uit.

NA HET STRIJKEN
Wacht tot het apparaat afgekoeld is. Vervolgens
de houder van het strijkijzer in zijn oorspronkelijke
positie zetten.
Zorg ervoor dat het warm strijkijzer niet in contact
komt met het waterreservoir.
Sommige modellen zijn voorzien van een snoero-
prolinrichting.

Onder voorbehoud van wijzigingen.
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