
LAURASTAR S7a model 775

SE – Bruksanvisning

Låt utrustningen svalna i 2 timmar innan 
du öppnar bottenpluggen
Mer information på sidan 5.

Risk för brännskador!

Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 8.
OBS!
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Välkommen Laurastarägare

Vad innehåller förpackningen?

Gratulerar till ditt val av en LAURASTAR     - produkt.
Läs noga igenom bruksanvisningen inför första gången
du använder ditt system. Ditt LAURASTAR är endast 
avsett att stryka kläder med och för att användas i hemmet.
Varje maskin är testad i fabrik så det kan �nnas lite vatten-
rester i systemet.

TM

TM Ditt LAURASTAR    -system producerar värme och ånga
så delar av systemet blir väldigt varma under användning
och kan orsaka brännskador. 

 

OBS: De delar på systemet som blir väldigt
varma är markerade i manualen med
denna symbol

Fläkt

Höjdjustering (6 nivåer)

Kallvattentank

Säkerhetskork

Huvudströmbrytare

Hjul

Tank

Vattenfilter AQUA S-LINE

Instruktionsmanual

Rengöringsverktyg

Rengöringskärl RINS-ME

Silikonmatta COOLMAT

 Teflonsula (3D)SOFTPRESSING

Kontakt med kabelvinda

Fläkthastighet

Kontrolllampa

Bottenplugg

Förvaringsbox för järn

Avställningsyta för järn

Strykjärn

Ångslang
Överdrag ORIGAMICOVER

Bord

Garanti och
Mätsticka för vattnets hårdhet

1 påse AQUA REFILL

Sladdhållare
HOLDER S-LINE
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4.

2.
3.1. click6.5.

Plocka isär �lter Sätt ihop i omvänd ordningPlocka ur �lter ur tank

Innan du startar

OBS! Läs säkerhetsanvisningen på sidan 8

Fäll upp strykbordet

Fäll upp strykbordet och sätt på överdraget

Fäll upp strykbordet utan 
att hålla i höjdreglaget

Överdraget kan tvättas på 30°C
Skall inte torktumlas

Sätt dit Sladdhållare

Sätt dit sladdhållaren i anpassat hål

Skölj trycktanken Se ”Skölj trycktank” (sidan 5)

Hur ofta? Före 1:a användningen och sen 1 gång/månad eller efter 10 timmars användning

Fastslå ditt vattens hårdhet

Fyll vattenfiltret med filtermassan(granulat)

Fyll kallvattentank
Mer information under
”Stryktips”, Sidan 6

OBS! Påfyllning av 
vatten endast i 
kallvattentanken

Håll ner avläsningsstickan i vattnet i 1 sekund

Avläs resultatet efter 1 minut

LAURASTAR AQUA
Vattenfilter

Odrickbart vatten.

Utom räckhåll för barn.

Fyll med granulat

Tag med kallvattentanken till diskbänken
och fyll på med vatten upp till max. 
Tryck sedan tillbaka tanken på sin plats
och sätt på systemet eller forsätt stryka 
direkt om systemet redan var i gång.

Vilket vatten skall användas? Din Maskin är gjord endast för användning av kranvatten

Använd aldrig: Parfymerat vatten, regnvatten, destillerat vatten, vatten från torktumlare 

Du hittar mer information på www.laurastar.nu

MAX
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Normal

Automatisk avstängningsfunktion
Systemet stänger av sig självt efter 15 minuters overksamhet och sätts på igen med huvudströmbrytaren.

Slå på systemet och välj temperatur

Ställ in arbetshöjden Ta ut strykjärnet ur förvaringsfacket Montera sladdhållaren

Vid start samt då och då under arbetets gång kommer pumpen att ge ifrån sig ett brummande ljud och 
kontrolllampan blinka grönt 
Detta är helt NORMALT

Sätt in kontakten i väggen

Slå på strömbrytaren
Lampa i strömbrytare lyser

när den oranga lampan på järnet släcks (önskad temperatur)
och den gröna lampan på tanken tänds (tryck uppnått)

Färdig att användas

Vänta ungefär i 3 minuter ...

Ställ in önskad temperatur

Låg

Bomull, Linne

Syntetiskt material, Ull, Siden

Känsliga material
Stryk dessa material och mörka plagg 
med TEFLONSULAN 

Sätt på teflonsulan

Ta av te�onsulan 
efter användning

Vänta 1 minut 
innan du börjar 
stryka så att sulan 
hinner bli varm

Undvik vattensprut från järn
Ånga 2-3 tryck med ångknappen bort från kläderna innan du stryker (se Tipps och Tricks“, S. 6)
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MAN

AUTO
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Den aktiva 3D-sulan utför två moment i en och samma rörelse:
1. Den v-formade ångspringan fördelar ångan jämt över hela sulan . 
2. Förhöjningen på stryksulan ger en djupverkande funktion.

Det första proffesionella lättviktsjärnet
Den tunna sulan och de ultralätta materialen ökar enkelheten och ergonominin användandet

Automatisk ånga:

Manuell ånga
Bara vid tryck

Automatisk ånga

Av/på

Fläkt i bordet

Ändrar riktning på fläktStrykjärn

Med den nya  patenterade CLiiCK     teknologin gör att du inte behöver trycka på ångknappen för att ångan skall komma. 
För bara järnet framåt så kommer ångan automatiskt och för järnet bakåt så upphör ångan.

TM -

Sug:
Suger fast materialet på strykbordet.
Torkar och kyler av. Perfekta pressveck.

Blås:
Inga skrynklor eller blanka genomslag

Vattenpåfyllning
Fyll på kallvattentanken då systemet piper.
Kallvattentanken går att ta bort utan att behöva stänga av systemet

Varning:  Öppna inte korken till varmvattentanken då tanken är varm

Avslutning av 
strykningen OBS! Systemet skall förvaras i upprätt position eller liggande platt. Inte på sidan.

OBS! Töm tanken om systemet förvaras horisontelltKontrollera att allt vatten som enventuellt samlats 
under strykbordsöverdraget har torkat innan systemet
ställs undan

Stäng av systemet och dra ut kontakten

Ta av TEFLONSULAN 
och gör rent den

Ta ur sladdhållaren 
och sätt den längs 
sidan på bordet 

Sätt det varma järnet
i förvaringsboxen

Strykbordet är lättast
att fälla ihop i bordets
högsta position
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Skölj igenom varmvattenstanken
Hur ofta: Innan första användning oc därefter varje månad (eller var 10:e stryktimme)

Innan du använder systemet för första gången skall du skjölja igenom tanken.
Se då till att maskinen är kall, avstängd och kontakten urdragen ur väggen. 
Varning
efter användning måste du  dra ur kontakten ur väggen och vänta  tills trycket
försvunnit (2 timmar). Skydda känsliga golv från vattenstänk och använd inga
avkalkningsmedel eller andra kemiska produkter.

Sätt bordet i högsta läget.
Lyft av kallvattentanken

Skruva ur säkerhetskorken Placera rengöringskärlet
under tanken och skruva
ur bottenpluggen

Ta bort det lilla svarta
locket och placera det 
stora svarta locket i hålet
efter säkerhetskorken

Ta bort kallvattentanken,
det svarta locket och 
rengöringskärlet. Sätt
tillbaka de båda pluggarna

Fyll kallvattentanken 
och sätt tillbaka

Sätt kallvattentanken på 
plats på det svarta locket
och låt vattnet rinna 
igenom

fyll kallvattentanken till 
MAX med VARMT vatten
från kranen

Underhåll

Varning: Stäng av utrustningen och dra ut sladden ur vägguttaget
Varning: Använd aldrig avkalkningsmedel och andra kemiska produkter

Gör rent ånghålen så fort de blir igenkalkade och använd 
då det medföljande verktyget.

Rengöring av ånghål

Byte av filtergranulat

När det blöta filtergranulatet blir brunt (ca. 40 liter filtrerat vatten).

Rengöring av kallvattentank

Med diskmedel för hand eller i maskin.

Se förpackningen
AQUA Filtergranulats 

Gör rent med en mjuk fuktad trasa. 
Använd inte olja eller bensin. 
Missfärgning på platdelarna kan 
uppstå efter en tids användning och 
är helt normalt

Rengöring av sysytemets 
utsida

Rengöring av strykjärnssula

Gör rent stykjärnssulan med tvålull men undvik att skrubba den plastöverdragna delen.
Avsluta med att torka av sulan med en torr trasa.
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Angora/Ull

Weitere Informationen finden Sie auf www.laurastar.com
You will find more information at www.laurastar.com
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Stryktips

Före strykning eller efter en längre paus under strykningen, 
tryck på ångknappen 2-3 ggr för att bli av med eventuellt 
kondenserat vatten ur strykjärnet.

Stryk alltid mörka material med te�onsulan.

Vertikal strykning

Häng upp plagget och stryk/ångblås upp och ner längs plagget.

För strykjärnet över plagget på ett avstånd av 10 cm. 
Lyft plagget och skaka det.

Speciella material

För strykjärnet med ånga, 2-3 cm över plagget.

Silke/Siden

Stryks med ånga. Vid mörka färger rekommenderar vi att du 
använder te�onsulan.

(Sammet • Manchester)

Speciellt känsliga material (ex Stretch • Alcantara® • Syntetiska material)

Sänk temperaturen på strykjärnet genom att använda te�onsulan.

Vilket vatten skall användas?

Ditt system är konstruerat för att använda kranvatten.

Använd aldrig: Parfymerat vatten, regnvatten, destillerat vatten, vatten från avfuktare -torktumlare 

Hjul för enkel förflyttnig

Höj spetsen för att förenkla för�yttning

Välj temperatur

Blås- och sugfunktion. När används vad?

Blås

Sug

Fram / Bak Manchetter
Kragar

Pressveck
Slag

Ärmar ÖverdelManchetter
Kragar

Plissering
Veck

Fickor Insida
Foder
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Felsökning

Om du hör ett pipljud  och kontrolllampan lyser rött

Är det vatten i kallvattentanken?

Är kallvattentanken riktigt monterad?

Det droppar från sulan

Är det kondens efter en längre paus?

Har varmvattentanken skjöljts igenom?

Har teflonsulan just satts på?

Använder du rekommenderat vatten?

Sida

Överdraget på bordet är blött i lodrätt position

Kontrollera om det är fukt under överdraget och låt det då torka 
innan bordet ställs undan

Finns det vatten i kallvattentanken?

Är systemet påslaget?

Knäppande ljud när maskinen slås på

Normalt

Den gröna kontrolllampan slås på och av under användning

Normalt

Ingen ånga

Om felet inte kan åtgärdas, 
kontakta kundservice

Stäng av utrustningen och dra ut kontakt ur vägg

Notera serienumret (undersida av tank)

Retur till Laurastar för service

Ta fram kvitto 

Ring Laurastar service för instruktioner

OBS! När auto-funktionen är på 
producerar järnet ingen ånga 
då järnet dras bakåt

Är den gröna kontrolllampan på och järnets oranga lampa av?
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Säkerhetsinstruktioner

Tänk på: Om inte bruksanvisningen och dess säkerhetsanvisningar
följs kan användning av systemet förorsaka skada för användaren. 
Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för personskador och materiella

skadeersättningar som beror på att säkerhetsanvisningarna inte 
följts. Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att övriga 
användare också läser igenom bruksanvisningen.

Miljöinformation och avfallssortering:
Spar emballaget till ditt system för framtida transporter. 
Släng inte maskindelar i hushållssoporna utan använd 
sopstationernas sorteringsmöjligheter. 

Varning:
- Vid nödfall skall nätsladden dras ur väggen.

Strykjärnet och ångan är mycket varm och får inte riktas
mot egna kroppsdelar, andra människor eller djur.
Stryk inte kläder då de sitter på en människa.
Barn och vuxna som inte läst igenom bruksanviningen
får inte använda systemet.
Förvara inte systemet åtkomligt för barn.
Systemet får bara skjöljas igenom då det är kallt och bör 
göras innan man stryker. Öppna aldrig topppluggen 
under användning. När pluggen avlägsnas skall systemet
vara avstängt, nätsladden ur väggen och svalnat i 2 timmar. 
Skruva av pluggen försiktigt - fara för att bränna sig.
Anslut alltid systemet till jordat uttag.
Dra inte i sladden när du drar ur kontakten från vägguttaget.
Använd inte systemet ifall ång- eller elsladden är skadad.
Försök inte själv laga eller byta del utan vänd er till en
auktoriserad Laurastar serviceverkstad.
Kontroll och rengöring av strykjärnets ånghål får bara 
göras när systemet är avstängt och kallt.

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Varning:
Var försiktig då du sätter på teflonsulan då järnet kan vara 
varmt. Lägg den varma teflonsulan på något värmetåligt
underlag efter användning. 
Lägg inte ångslang och nätsladd så att någon/något kan 
fastna i dessa.

Tänk på:
- Vattentankens filtergranulat är miljövänligt och inte giftigt 

men bör ändå inte ätas. 
Förvara granulatet oåtkomligt för barn

Varning:
- Lämna inte systemet påslaget och obevakat

OBS!
- Laga inte utrustningen själv.

Använd bara systemet inomhus och till strykning av 
textilier enligt denna bruksanvisning

-

Varning:
- Var noga med att inte klämma eller bränna elkabel och 

ångslang. 
Använd inte systemet utan vatten.
Stoppa in något i öppningarna på systemet. Öppna inte 
systemet, och rengör inte när det är vått samt doppa det 
inte i vatten. Om något främmande föremål hamnar i 
vattnet skall strömmen brytas omedelbart. Reparation får 
bara utföras av auktoriserad LAURASTAR-serviceverkstad.

-
-

Obs!
- Rengör systemet utanpå med en fuktig mjuk trasa. 

Använd inte lösningsmedel (benin) eller oljor.

Varning:
- Placera järnet på sin avställningsyta innan du sätter på 

systemet. Låt det alltid stå där och lämna det inte på 
överdraget eller på textilier. Fara för brand!

EJ DRICKBART VATTEN
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Filtergranulatet kastas tillsammans 
med övriga hushållssopor.
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