RAPID
Bruksanvisning
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Funktioner

Påfyllningslock

Avställningsyta

Sladdhållare

Knappsats

Kallvattentank

Eluttag

Snabbkoppling för järn eller borste
Bottenplugg för rengöring av trycktank

Fläkt man/auto

Tank på/av

Fläktriktning

Järn på/av

Lampa för tom kallvattentank
Lampa för maxtryck
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Fälla ihop systemet

1. Sätt järnet i transportläge innan du fäller ihop
systemet

2. Kläm ihop handtaget med ena handen samtidigt som du
med andra handen trycker ned bordet mot golvet.
Hydrauliken sänker bordet lugnt utan någon smäll.

Bordet går sen att förflytta i lodrätt
position på de två hjulen.
Då du skall fälla upp bordet för strykning görs proceduren i omvänd ordning.
Lägg ned bordet på golvet. Kläm ihop
spaken och lyft försiktigt bordet så hjälper hydrauliken till
3. Fatta bordets bakre kortsida och res bordet upp
helt vertikalt för förvaring
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Tillbehör
Vertikal eller horisontellstrykning med ångborste
kan kännas enklare;
- när man är lite ovan att stryka
- om plagget är av större mått
- hänger på galge
- en gardin/möbel som inte går att flytta
Även uppfräschning av plagg och textilier sker
enkelt med hjälp av ångborsten.
Den kopplas enkelt in även under arbetets
gång istället för strykjärnet. Lyft på locket vid
snabbkopplingens uttag och tryck in kontakten
i passande hålformation i kontakten. Se till att
den verkligen hamnar i sitt läge. Låt ångborsten
värmas upp i ca tre minuter så att den håller
rätt temperatur för att bilda finfördelad ånga.
Tryck gärna ut det kondensvattnet som kan
bildas i ångslangen innan du sätter ångborsten
mot din textil som skall ångblåsas.

Ångpistolen för fläckborttagning eller rengöring
i städsyfte kopplas in på samma sätt som ångborsten. Var noga med att inte trycka för hårt
med ångpistolen vid rengöring så att håren/borsten på mynningen knäcks eller böjs.
Ångan skall göra jobbet i lugn och fin takt!

Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad / Telefon 0431-724 50 / Fax 0431-724 53 / www.fairnet.se / info@fairnet.se

NÄR DU VILL STARTA DIN FAIRNET RAPID
Fäll upp bordet i önskat läge och koppla in nätsladd och ångsladd i maskinen.
Fyll på kallvatten i vattenbehållaren och sätt på locket. Max 1,4 liter.
Anslut nätsladden i ett vägguttag på 10A. Ställ upp järnet från sin förvaringsplats och ställ
den uppe på den avsedda förvaringsplatsen vid strykning uppe på metalldelen.
Starta maskinen och bordets uppvärmning och vänta med att starta arbetet tills den gröna
maxtrycksindikatorn tänds. Detta tar ca tre minuter.
Se till att temperaturen på ditt järn står inställd på mellan två och tre prickar för bästa resultat och bästa hållbarhet för järnet.
Samtidigt som du startar bordet kommer värmen i bordet att startas. När du tryker på
ångknappen på järnet kommer bordets fläkt att startas och stängas per automatik om du
inte väljer manuell fläkt då fläkten går hela tiden.
Sugfunktion eller blåsfunktion styr du med hjälp av den strömbrytare som är markerad
med två pilar.
Sugfunktionen gör att plagget ligger stilla och du får ett starkarare genomdrag av ångan
och bättre resultat vid strykning i flera lager.
Blåsfunktionen slätar ut vid insnitt och även vid flera lager av tunna tyger.
Det finns egentligen inga regler om hur man använder sug eller blåsfunktionen utan pröva
dig fram när maskinen är ny och kontakta gärna någon av oss på Fairnet för ytterligare info
och erfarenhet när du har använt din maskin en tid.
Glöm inte att stryka långsamt för bästa resultat och att ångblåsa när du inte vill ha plagget
liggande på bordet. Exempelvis vid fickorna på ett par herrbyxor som allra lättast ångblåses för att slippa underliggande lager att vecka sig.
SKÖTSELRÅD
Teflonsula av och på under strykningen är bästa sättet att spara dina plagg och maskinen!
Låt aldrig teflonsulan sitta på när du avslutar strykningen och järnet skall svalna. Ludd från
textilier och kondens från ångan fäster på järnet och ger fula märken om sulan får sitta på
hela tiden.
Skulle trots allt någonting fästa på strykjärnets sula kan du med fördel använda tvålull i
längsgående riktning för att rengöra sulan.
Rengör/skölj ur ångtanken med jämna mellanrum beroende på hur mycket du stryker och
hur mycket avlagringar du har i ditt vatten. Ventilen för att tömma ångtanken finns på
strykmaskinens undersida. Enklast vid rengöring är att antingen ställa ett kärl under maskinen och tömma vattnet i den eller att lossa maskinen från bordet genom att lossa kontakten till vakuumbordet och sedan bara försiktigt dra ut maskinen från bordet som om en
byrålåda. Nu kan du ta maskinen till vasken för all skölja ur maskinen via hålet i botten!
Ju mer noga du är med ursköljning ju längre tid har du glädje av din maskin utan reparationer!
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