
611915 Matkasilitysrauta käyttöohje 

 
 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. 

HUOM! Ennen kuin laitat virtajohdon pistorasiaan tarkasta, että jännitevalitsin on oikeassa 

asennossa!  

1. Aseta silitysrauta lämpöä kestävälle alustalle 

2. Täytä vesisäiliö ja sulje se 

3. Laita virtajohto pistorasiaan 

 

Silittäminen 

Valitse silityslämpötila silitettävän materiaalin mukaan. 

●  synteettiset kuidut ja herkät materiaalit (matala lämpötila) 

●●  villa (keskisuuri lämpötila) 

●●●  pellava ja puuvilla (kuuma lämpötila) 

Silitysrauta on valmis ja voit aloittaa silittämisen, kun merkkivalo sammuu. 

 

Silittäminen höyryllä 

Käännä lämpötilavalitsin MAX- asentoon merkin - kohdalle. 

 höyryvalitsin pois päältä 

 höyryvalitsin päällä 

Silittääksesi höyryllä paina höyryvalitsin alas. 

 
 

Anna silitysraudan jäähtyä käytön jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö. Kun silitysrauta on täysin 

jäähtynyt, kierrä virtajohto kädensijan ympärille ja kiinnitä raudan etuosassa olevaan koukkuun. 

 

Vesisäiliön täyttö 

1. Tarkasta, että virtajohto on irti pistorasiasta 

2. Avaa vesisäiliö ja kaada täyttöastialla vettä säiliöön MAX- viivaan saakka 

3. Sulje vesisäiliö 

Silittäessäsi voit helposti tarkastaa veden määrää säiliössä kädensijassa olevista ikkunoista. 

 



Laitteen osat 

 
1. Tarttumaton pohja 

2. Merkkivalo  

3. Runko 

4. Ergonominen kädensija 

5. Vesisäiliön korkki 

6. Vesisäiliön ikkunat 

7. Höyryvalitsin 

8. Lämpötilavalitsin 

9. Jännitevalitsin 

10. Virtajohto 

11. Vesisäiliön täyttöastia 

 

Puhdistus ja huolto 

* Ennen toimenpiteitä tarkasta, että virtajohto on irti pistorasiasta ja laite jäähtynyt 

* Puhdistus vedellä ja pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuainetta tai hankaavia materiaaleja. 

* Älä laita silitysrautaa juoksevan veden alle tai upota sitä veteen. 

* Älä aseta silitysrautaa metallipinnalle. Käytä lämpöä kestävää alustaa. 

* Tyhjennä vesisäiliö aina käytön jälkeen 

* Käytä silitysraudan pohjan puhdistamiseen Prymin tuotetta 987057 silitysraudan puhdistuspuikko. 

 
Tekniset tiedot 

Jännite  100-127V 50/60Hz 

  220-240V 50/60Hz 

Teho  375W 

Lämpötila  65 – 200°C 

Mekanismi  Höyry 

Vesisäiliönkoko  40 ml 

Paino  420g 

Pohjan koko  73 mm2 

Koko  135 x 76 x 79 mm 

Laite täyttää EU direktiivien 2004 / 108 / EC ja 2006 / 95 / EC asettamat vaatimukset sähkölaitteelle. Laitteessa on CE- merkintä. 

 

Turvallisuus 

* laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön 

* tarkasta sähköverkon jännite ennen laitteen liittämistä pistorasiaan. Väärinkäyttö voi vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa takuuseen. 

* rikkoutunut virtajohto pitää vaihtaa uuteen ammattiliikkeessä 

* varo koskettamasta silitysraudan pohjaa käytön yhteydessä, koska se on erittäin kuuma. 

* älä osoita höyryä toista ihmistä tai eläintä kohti. Höyry on erittäin kuumaa! 

* varo silittämästä virtajohdon päältä 

* pidä laite lasten ulottumattomissa 

* älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä tai jäähtymässä 

* irrota virtajohto aina heti, kun lopetat laitteen käytön 

* säilytä vaaka-asennossa 

* takuuasioissa ota yhteyttä Prym Consumer Europa:n tai sähkölaitteiden ammattiliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, koska se 

vaikuttaa takuun voimassa oloon. 

* laitetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön 

* älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai siinä on muita merkkejä vahingoittumisesta 

 

Takuu 2 vuotta  ostopäivästä 

 


