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INSTRUKTIONSMANUAL
Tak fordi du valgte vores produkt. Vi håber, du vil nyde at 
bruge apparatet.
Symboler i denne brugsvejledning
Vigtig information for din sikkerhed er specielt mærket. Det 
er vigtigt at overholde disse instruktioner for at undgå 
ulykker og forhindre skader på apparatet:

ADVARSEL:
Dette advarer dig om farer for dit helbred og indikerer 
mulige skaderisici.

OPMÆRKSOM:
Dette refererer til mulige farer for apparatet eller andre 
genstande.

NOTE:
Dette fremhæver tip og information.

GENERELLE BEMÆRKNINGER
Læs betjeningsvejledningen nøje, inden apparatet tages i 
brug, og opbevar instruktionerne inklusive garanti, 
kvittering og om muligt æsken med den interne emballage. 
Hvis du giver dette apparat til andre mennesker, bedes du 
også give betjeningsvejledningen videre.

• 

• 

• 

• 

Apparatet er udelukkende designet til privat brug og til det 
påtænkte formål. Dette apparat er ikke egnet til 
kommerciel brug.
Brug det ikke udendørs. Hold det væk fra varmekilder, 
direkte sollys, fugtighed (dypp det aldrig i væske) og 
skarpe kanter. Brug ikke apparatet med våde hænder. 
Hvis apparatet er fugtigt eller vådt, skal du straks tage det 
ud af stikkontakten.
Når du rengør eller lægger det væk, skal du slukke for 
apparatet og altid trække stikket ud af stikkontakten (træk 
i selve stikket, ikke ledningen), hvis apparatet ikke 
bruges, og tag det medfølgende tilbehør ud.
Apparatet og netledningen skal kontrolleres regelmæssigt 
for tegn på beskadigelse. Hvis der findes skader, må 
apparatet ikke bruges.

• Brug kun originale reservedele.
• For at sikre dine børns sikkerhed skal du beholde alt

emballage (plastikposer, kasser, polystyren osv.) uden 
for deres rækkevidde.

 ADVARSEL:
Lad ikke små børn lege med folien. Der er fare 
for kvælning!

Særlige sikkerhedsinstruktioner for dette apparat
Du finder følgende symbol med advarselstegn på produktet:

ADVARSEL: Varm overflade! 
Fare for forbrændinger!

Temperaturen på tilgængelige overflader kan være meget 
varm under og efter drift.

ADVARSEL:
• Pladen bliver hurtig varm og tager lang tid at køle ned. Ikke røre.
• Vælg en sikker overflade til basen! Overfladen skal være plan og 
stabil. Kontroller overfladen igen for stabilitet.
• Strygejernet skal bruges og hvile på en stabil, varmebestandig 
overflade. Overfladen skal være plan.
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ADVARSEL:
• Strygejernet må kun bruges med den medfølgende base.
• Når det ikke er i brug, skal strygejernet opbevares på den 
medfølgende base eller lodret på en tør, stabil og jævn overflade.
• Fjern netledningen inden vandpåfyldning.
• Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn, mens det er tilsluttet 
lysnettet.
• Strygejernet må ikke bruges, hvis det er faldet, hvis der er synlig 
beskadigelse, eller hvis det lækker.
• Reparer ikke apparatet alene. Kontakt altid en autoriseret 
tekniker. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af 
producenten, dens serviceagent eller lignende kvalificerede 
personer for at undgå en fare.
• Når du tænder eller køler ned, skal strygejernet og ledningen 
være utilgængeligt for børn, der er yngre end 8 år.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer 
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter eller 
manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion 
om brugen af apparatet på en sikker måde og forstå de 
involverede farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive nedsænket i vand under 
rengøringen. Følg instruktionerne, som vi har inkluderet for dig i 
kapitlet om “Rengøring”.

• Tanken skal kun fyldes op til det maksimale mærke. Overfyld 
ikke! Maksimal vandpåfyldningsmængde: ca. 350 ml.
• Brug kun destilleret vand.
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ANVENDELSESFORMÅL
Dette apparat bruges til strygning af tøj og tekstiler. Det 
er beregnet til husholdningsbrug.
Enhver anden anvendelse betragtes som ikke beregnet 
og kan endda resultere i materielle skader eller 
personskade.

OVERSIGT OVER KOMPONENTER
1 Fleksibel ledning
2 Lås knap
3 Base
4 Kontaktpladens strømforsyning
5 Gennemsigtig vandtank
6 Temperaturreguleringsmarkering
7 Keramisk plade
8 Regulerbar temperaturregulator 
9 CLEAN-knap

10 Dampkontrolmarkeringer
11 Sprøjtedyse
12 Påfyldningsåbning til vandtanken 
13 Dampvolumenregulator
14 Dampstråleknap
15 Sprøjteknap
16 Kontrollampe
17 Håndtag

NOTER TIL BRUG

Udpakning

• Fjern beskyttelsesfolier og klistermærker fra pladen.
• Fold ledningen helt ud. 

Elektrisk tilslutning
• Sørg for, at spændingerne (se typeskiltet) og 
netspændingen stemmer overens.
• Netstikket skal kun sættes i en korrekt installeret 
stikkontakt med jordforbindelse.

Forbundet effekt
Apparatets maksimale strømforbrug er 2400 W. Med 
denne tilsluttede belastning anbefales en separat 
forsyningsledning, der er beskyttet af en 16 A-
strømafbryder.

OPMÆRKSOM: Overbelatning!
• Hvis du bruger forlængerledninger, skal disse have et 
kabeltværsnit på mindst 1,5 mm².
• Brug ikke flere stikkontakter, da dette apparat er for 
kraftigt.

Temperaturkontrol på strygejernet (8)
Symbolerne på betjeningen svarer til følgende 
indstillinger:

OFF Slukket

(syntetiske stoffer, rayon, silke) Lav temperatur
(Uden damp)

(wool) Medium temperatur

(cotton, linen) Høj temperature
MAX Maximum temperatur

• Vend uldtøj udad for at undgå skinnende pletter på 
stoffet på grund af dampstrygning. Derudover skal du 
lægge en tynd bomuldsklud på stoffet.

• Vælg en lav temperaturindstilling for tekstiler med 
yderligere overfladebehandling, og stryg dem indefra 
og ud. 

BEMÆRK:
Strygejernet varmes hurtigere op, end det køler ned. 
Begynd at stryge med den laveste temperaturindstilling.

VAND
• Brug kun destilleret vand.
• Fyld ikke batterivand, vand fra tørretumbleren og 
vandholdige tilsætningsstoffer (såsom stivelse, parfume, 
blødgøringsmiddel eller andre kemikalier) i vandbeholderen.
• Dette kan beskadige jernet på grund af rester, der dannes 
i dampkammeret. Disse rester kan forårsage urenheder i 
stoffet, når de falder ud af hullerne i pladen.

BRUG AF PRODUKT
Før første brug
• Rengør strygejernet med en let fugtig klud.
• For at fjerne alle rester inden første gangs brug skal du strygejernet 
et par gange over en gammel ren klud.

Strygning uden ledning
Du kan stryge uden ledningen med eller uden damp. Den 
forudindstillede temperatur opretholdes i ca. 25 sekunder, når du 
stryger uden ledningen. Hvis du vil fortsætte strygningen ved denne 
temperatur, skal strygejernet opvarmes igen. For at gøre dette skal du 
placere det på basen. Udløserknappen skal være ved symbolet “     ”. 
For at låse strygejernet skal du trykke på udløserknappen til 
position “      ”.Strygning uden damp

NOTE:
1. Sorter tøjet ud efter deres strygetemperatur.

2. Sæt altid temperaturreguleringen til “OFF”, før du 
slutter apparatet til et strømstik, eller inden du frakobler 
det. Følg temperaturreguleringsmarkeringerne (6).
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NOTE:
3. Sæt dampreguleringen (13) i position “       ”
 efter dampkontrolmarkeringerne (10).

4. Anbring apparatet på bunden.
5. Fastgør strygejernet med udløserknappen.
6. Tilslut kun apparatet til et korrekt installeret 
sikkerhedsstik.
7. Indstil temperaturen på temperaturkontrollen (8). Hvis du 
har følsomme genstande til strygning, skal du begynde med 
den laveste temperatur.

Dampstrygning

ADVARSEL:
Strygejernet uddriver en stor mængde varm damp. Fare 
for forbrændinger.

NOTE:
Nødvendigt med en høj temperatur. Drej temperatur 
regulatoren (8) mindst til symbolet “             ”.
• Hvis temperaturen er for lav, kan der løbe vand ud af 
pladen.

• Fyld vandtanken med destilleret vand.
Tankvolumen er ca. 350 ml. Fyld kun vandtanken til maks. 

1. Anbring strygejernet med pladen lodret på en 
varmebestandig overflade.
2. Åbn vandtankdækslet opad.
3. Fyld vandbeholderen ved påfyldningsåbningen (12). Brug 
den medfølgende målekop.
4. Luk dækslet til vandtanken igen.
• Brug dampkontrollen (13) til at justere dampmængden. 
Indstil kontrollen til positionerne  “      ”, “        ” eller “         ”.
• Dampvolumenregulatoren går med et klik ind i den 
respektive position.
• Damp slipper ud, så snart strygejernet er vandret.
• Ekstra damp kan tilføjes med dampstrålefunktionen. 
Tryk på dampstråleknappen (14) med mellemrum.

- Spray funktion    (  )
For at fugte en del af en beklædningsgenstand, der 
skal stryges, skal du trykke på sprøjteknappen (15) 
med mellemrum.

- Vertikal dampfunktion
Dette kan bruges til at fremstille en dampstråle i lodret 
retning.

ADVARSEL:
Ret aldrig dampstrålen mod mennesker. Risiko for forbrænding!

1. Hæng dit tøj på en tøjbøjle, og flyt strygejernet ca. 3 - 
5 cm væk.

2. Sæt temperaturreguleringen (8) i “MAX”.
3. Tryk på dampstråleknappen (14) med mellemrum.             

NOTE:
Hvis den udsendte dampmængde er for lille, skal 
du vente, indtil apparatet varmer op igen.

- Hvordan kan jeg genopfylde vandet under drift?
1. Sæt dampkontrollen i position“    ”.
2. Anbring strygejernet med pladen lodret
3. Sluk for apparatet ved at indstille 
temperaturkontrolknappen til "OFF" -positionen.

4. Tag stikket ud af stikkontakten.
5. Åbn låget til påfyldningen, og hæld vandet forsigtigt 
i det
6. Overskrid ikke den maksimale linje som markeret på 
vandbeholderen.
7. Luk tankens låg.

Når du er færdig
1. Drej altid temperaturkontrollen til “OFF” efter brug, og tag 
stikket ud. Kontrollampen slukkes.
2. Tøm vandtanken for at forhindre, at indholdet af tanken 
lækker.
3. Lad apparatet køle af, før du lægger det væk.

Selvrensende
1. Fyld vandtanken halvt med vand.
2. Varm apparatet op til dets maksimale temperatur. Når 
kontrollampen er slukket, skal du tage apparatet ud af 
lysnettet.
3. Hold strygejernet vandret over en vask. Tryk på og hold 
CLEAN-knappen (9) nede. Vip nu apparatet frem og tilbage, 
indtil tanken er tom.
4. Anbring apparatet med bunden lodret og opvarm det igen. 
For at rengøre basen brug da en ren bomuldsklud.

BEMÆRK:
Kontrollampen (16) på strygejernet viser, at den 
varmer op. Så snart kontrollampen slukker, er 
driftstemperaturen nået. Nu kan du begynde at 
stryge.
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RENGØRING
ADVARSEL:

• Fjern altid netledningen inden rengøring!
• Vent, indtil apparatet er kølet helt ned!
• Du må under ingen omstændigheder nedsænke apparatet i 
vand til rengøringsformål. Ellers kan dette resultere i elektrisk 
stød eller brand.

ADVARSEL:
• Brug ikke en stålbørste eller slibende genstande.
• Brug ikke syreholdige eller slibende rengøringsmidler.

• Rengør huset med en let fugtig klud.
• Rengør pladen og resten med en let fugtig klud.

TEKNISKE DATA
Model:..................................................................DB 6006 CB
Power supply:.....................................220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Power consumption: ........................................ 2000 - 2400 W
Protection class: .....................................................................
Net vægt: ....................................................... approx. 1.2 kg
Retten til at foretage tekniske ændringer og 
designændringer under løbende produktudvikling er 
forbeholdt.
Dette apparat er testet i henhold til alle relevante aktuelle 
CE-retningslinjer, såsom elektromagnetisk kompatibilitet 
og lavspændingsdirektiver, og er konstrueret i 
overensstemmelse med de nyeste 
sikkerhedsbestemmelser.

BORTSKAFFELSE
Betydning af symbolet "affaldsspand"

Beskyt vores miljø elektriske apparater hører 
ikke hjemme i husholdningsaffaldet.
Brug indsamlingsstederne til bortskaffelse af 
elektrisk udstyr, og send dit elektriske og 
elektroniske udstyr til disse punkter, som du 
ikke længere vil bruge.

Du hjælper med at reducere den potentielle indvirkning af 
forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed.
Du bidrager til genbrug og andre former for genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr.
Oplysninger om bortskaffelse af apparater kan fås hos 
dine lokale eller kommunale myndigheder.
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