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Modell Fairnet Solid  
 
Tack för att ni har valt en FairNet produkt☺  
Fairnet har tillsammans med våra och kunders erfarenheter designat och 
tillverkat en ångstation för att nå upp till en semiprofessionell prestanda. 
Med vår fabriks erfarenhet och en god teknologi är Fairnet Solid lämpad för den 
lilla verksamheten eller storstrykaren i hemmet. 
 
Maskinen ger dig möjlighet att pressa med ett proffsjärn och att 
ångblåsa/stryka vertikalt vilket ger en minskad stryktid och ett bättre resultat. 
 
 
I kartongen skall finnas: 

• Fairnet Solid ångstation 
• Teflonsula för pressning av känsliga material 
• Påfyllningsflaska 
• Silikonmatta för avställning av järnet på bordet 
• Sladdhållare 
• Bruksanvisning med stryktips 

 
 
Bruksanvisning 

 
1 Skruva av säkerhetskorken genom att först trycka ned och sedan vrida 

om. 
2 Häll i max 1L kranvatten, använd Fairnets flaska med överfyllnadsskydd. 
3 Skruva på korken med ett lätt tryck 
4 Sätt i kontakten i vägguttaget 
5 Sätt på strömbrytarna för ånggeneratorn/vattentanken och järnet, 

lamporna tänds 
6 Ställ in termostaten på mellan två och tre prickar/fältet för 

ångsymbolen. Detta fält ger bäst ånga och passar till alla naturmaterial. 
7 Vänta tills kontrollampan tänds 
8 Tryck in ångknappen på järnet och känn så att ångan är tunn och 

finfördelad innan du påbörjar ditt strykarbete. 
Nu startar strykningen och du kan uppskatta hur enkelt det  
är att använda FairNets strykmaskin. 
 

NÅGRA RÅD 
Innan ni börjar stryka tryck ut lite ånga för att förhindra vattendropp som kan 
samlas i ångslangen när järn/borste vilar. 
 
TEFLONSULAN 
Ångstrykning av ömtåliga kvalitéer som nylon, siden, applikationer eller mörka 
material  blir bra och bränns inte om du behåller termostaten på den 
rekommenderade värmeinställningen och sätter på den medföljande 
teflonsulan. 
 
TORRSTRYKNING 
När ni skall stryka utan ånga skall endast strömbrytaren med strykjärns- 
symbolen slås på 
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VATTENPÅFYLLNING 
När vattnet är slut i tanken kommer det ingen ånga när man trycker på 
ångknappen, lampan på ångstationen för tom tank är tänd hela tiden . 
Om du vill fortsätta att ångstryka och fylla på vatten måste du stänga av de två 
strömbrytarna på tanken, skruva av korken ett halvt varv och släppa ut den 
sista kvarvarande ångan. Fyll därefter på nytt vatten. Tryck i det första vattnet 
med ett bestämt tryck för att minska att det ”sprätter” när tanken är väldigt 
varm och vattnet kallt.  
Om man fyller med varmt vatten går det snabbare att få upp nytt tryck. 
 
TEKNISKA FUNKTIONER 
Tank: Rostfri 
Tank volym: Max 1 liter 
Effekt totalt: 1.800 watt 
Tank tryck: 3.5 bar 
Spänning: 220 volt –50 Hz 
Skyddskork 
Dubbla termostater och säkerhetsventiler. 
 
VARNING! 
Sätt inte i kontakten i eluttaget innan ni fyller på vatten i behållaren eller 
när korken inte är åtdragen. 
Öppna absolut inte korken när tanken är påslagen och har fullt tryck. 
 
 
VARNING/TIPS 

• Stryksulan är av aluminium och stryk därför inte på blixtlås eller 
metalldetaljer eftersom sulan kan bli repad. Skulle sulan repas eller bli 
smutsig rengör försiktigt med autosol eller metallputsmedel och en mjuk 
svamp. 

• När du startar maskinen från kallt tillstånd, öppna alltid korken eller fyll 
på vatten för att släppa ut det ”gamla trycket” eller töm trycket när du 
avslutar dagens strykning genom att stänga av ångstationen och trycka 
ut ångan genom järnet. 

• Låt inte teflonsulan sitta på järnet hela tiden utan stryk så mycket som 
möjligt utan. Kalk/mineraler har en tendens att gå tillbaka in i ånghålen 
om sulan sitter på hela tiden. När järnet stängs av MÅSTE sulan tas av. 

• När järnet ”vilar” och du inte stryker på en stund skall den antingen 
placeras på silikonmattan på bordet eller i kombibordets förvaringsficka 
längst ut på ångstationshållaren. 

 
 
Lämna inte järnet utan tillsyn när elen är påslagen. 
För reparation kontakta ett auktoriserat servicecenter, se vår hemsida 
www.fairnet.se eller maila till info@fairnet.se  
Om säkerhetskorken måste bytas, ersätt den med en  
likadan originalkork 
En gång i månaden bör vattentanken rengöras med vanligt 
kranvatten, skölj tanken tills vattnet är rent och inget kalk 
kommer ut. Vill du få bort kalkavlagringar som sitter fast i botten på 
vattentanken rekommenderar vi att kalka av med vanlig ättika.   
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Så här gör du: 
 
SÅ HÄR AVKALKAR DU: 
 
� Se till att inte nätkontakten är i och att stryksystemet är avsvalnat. 
� Skruva av korken (7) men var försiktig ifall det finns tryck i behållaren. 
� Töm behållaren på ev vatten. 
� Ta 2 dl hushållsättika och 4 dl vatten och häll i behållaren. Sätt inte på 

korken (7). 
� Sätt i nätsladden och slå på strömbrytaren för ångstationen (2).  
� Låt maskinen värma tills du ser att det bubblar upp vätska ur 

påfyllningshålet.  
� Stäng då av strömbrytaren (2) och låt svalna.  
� Häll sedan ut vätskan och skölj behållaren med rent kranvatten minst 4 

gånger. 
� Skruva på korken igen. 
�  

Vill du spara maskinen vid användning i områden med hårt/mineralrikt vatten 
använd gärna avhärdat/demineraliserat vatten. 
 
Fairnet tar inget ansvar för fel användning av utrustningen  
eller reparationer gjorda av ej auktoriserad personal. 
 
1 ÅRS GARANTI till Företag och 2 år för privatpersoner som använder maskinen 
för privat bruk. 
Garantin gäller från inköpsdatum och med återförsäljarens/Fairnets 
Kvitto/Faktura och slutar efter garantins utgång även om maskinen 
ej har blivit använd. 
 
 
 

STRYKTIPSET! 
 
Den största skillnaden mellan ett vanligt strykjärn och ett stryksystem är ju att 
stryksystemet avger mycket mer ånga och med tryck på 3,5 bar som är 
3,5kg/kvcm. Då kan man likna med ett bildäck som har ett tryck på ca 2kg. I 
och med att ångtrycket skall göra jobbet i så stor utsträckning som möjligt så 
måste du låta järnet passera tyget på ditt plagg mycket långsammare än med 
ett vanligt strykjärn. Du behöver inte vara orolig att tyget får brännskador när 
du rör järnet så här långsamt eftersom järnet håller en mycket lägre 
temperatur än ditt vanliga järn. Jämförelsevis är vårt järn när det är inställt på 
ångsymbolen ungefär lika varmt som ditt vanliga järn är på en prick, alltså den 
lägsta temperaturen. 
 
Använd inte för mycket ånga och hela tiden eftersom plagget då inte hinner att 
torka när du stryker det.  
Jag skall förklara: 
En torr fiber ligger stilla i sitt läge, vilket gör att om du stryker och fibern är 
blöt eller fuktig så kan den när du hänger undan det strukna plagget hänga där 
och bli skrynkligt igen! Känner du igen fenomenet? 

Motsatsen är således när du har en fuktad eller ångad fiber som du efter 
fuktningen stryker torr. Då fixerar du fibern! Du stryker helt enkelt först med 
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ånga och sedan utan ånga.  

Tycker du om linne eller använder vita skjortor har du säkert dänkt ett och 
annat plagg. När du stryker med ditt stryksystem kan du med fördel dänka 
linne och svårstruken bomull för att få det bästa resultatet. 

Sträck på tyget med den handen som du har fri när du stryker så får du ett 
perfekt pressresultat.  

Att stryka i flera lager är ett bra sätt att spara tid på. Du kanske vill stryka 
lakan eller en bomullsduk eller en T-shirt utan att behöva vända på plagget. 
Det går alldeles utmärkt men tänk på att du måste låta ånga få tid att arbeta 
sig igenom flera lager och att du behöver torka upp ångan genom att stryka 
efter med järnet utan ånga 
 
Termostatinställningen eller temperaturinställningen behöver du inte tänka 
speciellt mycket på när du stryker med ditt stryksystem eftersom sulan är 
mycket svalare än på ett vanligt ångstrykjärn. Låt inställningen stå på 
ångsymbolen när du stryker med ånga eftersom ångan då har den bästa 
kvaliteten. Vill du vara säker på att järnet inte bränner ditt plagg och önskar 
sänka temperaturen på järnet rekommenderar vi att använda teflonskon/sulan 
för att skydda ditt plagg. Sulan finns att köpa som tillbehör. Ändrar du 
termostaten till lägre temperatur kommer ångan att bli fuktigare och till sist 
droppa och ändrar du värmen uppåt blir ångan torrare. 
 
BOMULL 
Bomull stryker du bäst utan teflonsula om inte färgen är mörk så att du vill 
minska risken för att järnet skall sätta glansiga skuggor efter sig. Bomull kan 
med fördel vara lite fuktigt när du stryker den och som knep att få ett perfekt 
resultat vill jag påpeka framför allt att stryka långsamt så att ångan kan göra 
sitt arbete och att du sträcker på tyget så att fibern sträcks ut. Vill du ha 
fuktigare ånga kan man skruva med temperaturen till 2 prickar. Bomullsdukar, 
handdukar och liknande kan du som sagt stryka dubbelt. Vill du ha en 
smutsavvisande yta på båda sidor måste du låta järnet gå över tyget på båda 
sidor. 
Vissa bomullskvaliteter kan även ångblåsas vilket kan vara till fördel när du vill 
fräscha upp dina gardiner på plats. 
 
LINNE 
Linne stryker du på samma vis som bomull men du skall vara väldigt försiktig 
med färgad linne och då  tänka på att ta på teflonsulan. Linne går för det mesta 
inte att få slätt när du bara ångblåser mer än när linnetyget är nytt och ej 
tvättat. Prova så får du besked. Varje plagg kan nämligen bete sig på sitt eget 
lilla vis. 
För att få kallmangeleffekt till linnedukar, sätt på teflonsulan.  
 
ULL 
Ett par ullbyxor som du vill pressa blir inte blanka om du använder teflonsulan. 
Vissa ullkvaliteter kan faktiskt strykas även utan sulan men där måste du prova 
på insidan av tyget först för att veta om det går. När du pressar gäller samma 
princip som för bomull att du skall stryka långsamt med mycket ånga, sträcka 
rejält på tyget och vara extra noga med att torka plagget efter ångningen med 
järnet utan ånga så att du fixerar fibern och får en fin permanenentpress. Du 
kan med fördel ångblåsa  dina byxor på ställen där det är svårt att pressa. Vid 
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gylfen, över fickor på sömmar och andra svårstrukna platser. 
 
 
 
 Gör så här: ångblås med järnet så tätt inpå plagget som du kan (ej 
cashmeere,där du håller lite avstånd till tyget) och ångar tills du tycker att det 
ser slätt ut. Sträck sedan med fingrarna ut sömmar och dylikt så att du får ett 
resultat som om du har pressat. 
Vill du bara fräscha upp plagget så använder du bara ångblåsningstekniken. 

 

 
KAVAJER 
Antingen din kavaj eller ditt ytterplagg känns ofräscht eller är skrynkligt så kan 
du alltid få ett fint resultat genom att ångblåsa den. Låt kavajen hänga på en 
galge eller lägg den poröst på strykbordet medan du ångblåser den. För att 
ångan skall ha så stor effekt som möjligt så skall du hålla järnet så nära tyget 
som möjligt. Är ullen väldigt känslig för värme som angora eller cashmeere kan 
vara så håll järnet en bit ifrån. 
När du ångar blir faktiskt plagget lite fuktigt och det är bra om du skakar lite på 
plagget under och efter ångblåsningen för att fukten skall kunna ta vägen 
någon stans. 
Kavajslag och andra delar som behöver pressas är bättre att pressa än att bara 
ångblåsa. Glöm då inte att sätta på teflonsulan så att du förhindrar att det blir 
blanka märken på tyget. 

 

 
SIDEN 
När du stryker siden med ångtryck får du ett utmärkt och luftigt resultat och 
siden blusen känns som ny igen. Siden mår inte väl av för hög värme och 
därför passar FairNet ångstryksystem så bra ihop med siden. Järnet är ju inte 
lika varmt som ett traditionellt strykjärn. 
Stryk gärna siden när det är lite fuktigt. Siden som är centrifugerat eller 
torktumlat är mycket, mycket svårt att få slätt även med ångtryck. Så att 
behandla plagget väl när du tvättar det! 
Siden blir också fint när du sträcker det vid strykningen. 
Nu har du en blus där materialet kommer till sin rätt på bästa sätt och som 
faktiskt håller sig slät längre och bättre. 
 
 
KONSTFIBER 
Alla modematerial och andra konstfiber där man inte riktigt vet hur det ter sig 
om man stryker på det kan du för det mesta ångblåsa utan att det sker någon 
skada på plagget. Dessutom har du möjlighet att stryka med ångtryck då du 
sätter på teflonsulan. Teflonsulan gör att temperaturen på järnet sjunker 
ytterligare och ångan kan ju som sagt inte göra någon skada på ett plagg som 
tål vatten.  
Har du en ärm eller ett ben på ditt plagg kan du försöka att rikta ångstrålen in i 
ärmen och ångblåsa för att få hela ärmen slät utan att lägga den på bordet och 
stryka på traditionellt sätt. Enkelt och lätt om du skakar lite på ärmen så att 
ångtrycket får komma åt i alla skrymslen och vrår. Ånga tills du tycker att du 
har ett gott resultat. Är du inte helnöjd med ångblåsningen kan du alltid stryka 
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efter med järnet. 
 
 
 
 
STICKAT 
Om du vill fräscha upp stickat så ångblåser du samtidigt som du har plagget i 
rörelse så att ångan har möjlighet att försvinna ur plagget. Sträck lite på 
plagget medan det ännu är varmt och låt det torka helt. Nu har du en fluffig 
och porös tröja! 
Angora skall man vara lite försiktig med eftersom det har en förmåga att 
krympa lätt. Håll ångstrålen en decimeter ifrån plagget och gör som ovan. 
SAMMET  
Sammet och manchester pressas så varsamt som möjligt på avigsidan med 
teflonsulan på. Man kan alltså pressa med järnet en millimeter ovanför plagget 
och med efterbearbetning med fingrarnas hjälp. Gör man på detta viset bryter 
du inga fibrer och plagget är fortfarande som nytt. Ångblås gärna sammet som 
blir porös och fräsch igen. 
 
SKINN 
Med teflonsulan på kan du pressa och stryka på skinn med ångtryck. Mocka 
måste vara ren så att inte smutsen fixeras i plagget annars gör du på samma 
vis som med skinn. 
 
VLISSELIN 
Vlisselin kan med fördel strykas på med ångtryck. Den sitter bra och är fixerad 
på plats direkt. Stryk först med ångtryck och stryk efter med torrt järn för att 
fixera vlisselinet. 
 
HERRSKJORTA PÅ HALVA TIDEN 
För att utnyttja möjligheten att stryka dubbelt vill vi dela med oss om hur man 
kan stryka en skjorta på kortast möjliga tid och där man slipper att vända och 
vrida så många gånger. 
• Börja med att stryka krage och manschetter på baksidan och snygga till på 
framsidan. 
• Lägg ut ärmen med manschetten vikt under ärmen och ånga in i ärmen med 
järnet riktat så att ångstrålen går rakt in i ärmen. Nu är ärmen nästan slät och 
lite fuktad. Stryk efter med järnet på traditionellt vis så att resultatet blir 
perfekt. 
Gör lika med andra ärmen 
•Stryk sedan oket från utsidan vikt så att underkanten på oket ligger mot dig 
och kragen ligger ut från dig. Stryk lååångsamt och sträck ordentligt så att du 
får sömmarna helt snygga.  
•Vänd skjortan så att den ligger längs med strykbrädan vikt som om du skulle 
knäppa knapparna. Stryk nu framsidan och bakstycket på en gång och kom 
ihåg stäckningen. Var dessutom noga med att lägga ut plagget så att du får 
minimalt med extra veck på bakstycket. 
•Skulle du ändå få dessa oönskade veck så lyft upp framstycket lite och smyg 
in med järnet och stryk bakstycket från insidan. 
• Stryk andra halvan på skjortan på samma vis 
• Stryk knapphålskanten från rätsidan och sträck ordentligt. 
• Stryk knappraden från avigsidan så att det blir enklare. 
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• Nu är du klar med din skjorta och vi hoppas att du är nöjd!  
 

 
VANLIGA FRÅGOR & SVAR 
 

� Det pyser ifrån järnet när du har startat tanken: 
Ångfunktionsknappen för kontinuerlig ånga är påslagen. 

� Det droppar vatten ur sulan när du skall stryka: 
1) du har kanske överfyllt tanken och behöver pysa ut lite 

vattenånga och sedan låta järnet värma upp i några minuter. 
2) Temperaturinställningen på järnet skall stå inställd mellan 2 och 

3 prickar på termostatratten. OBS att inställningen skall ske 
bakåt mot den lilla pilen.  

� Det kommer ånga fast med väldigt lågt tryck: kontrollera 
inställningen av ångjusteringsknappen så att den står så långt till 
plus (+) som möjligt. 

� Ångstationen knakar och brakar när du sätter igång den: Man 
måste alltid utgå ifrån 0 bars tryck i tanken när man startar och 
detta sker när du öppnar påfyllningskorken när ångstationen är 
kall eller genom att tömma trycket via ångfunktionen på järnet. 

� Plagget blir inte slätt: stryk långsamt så att ångtrycket hinner 
göra jobbet eller vid vertikalstrykning att du håller järnet helt 
inpå tyget. 

� Det pyser ut ånga vid påfyllningskorken: Kontrollera så att inte 
packningen i korken gått sönder. Om packningen är hel kan det 
vara gängerna i korken som blivit slitna och det är dags för en ny 
kork. Om det fortfarande pyser ånga kan det vara dags för 
service av ångstationen. 

 
 
Det kommer smuts ur järnet: När kalkades maskinen ur senast? Den ”smuts” 
som kommer ut är kalk och mineraler som följer med ångan upp genom 
ångslangen till strykjärnet. Instruktioner för avkalkning finns på 
www.fairnet.se och i bruksanvisningen 
 
 
 
 
 
Lycka Till med strykningen! 
 


