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Osat

A Ripustuskoukku

B Tuuletuspainike

 Ilma-aukot

D Ilma-aukon kytkin

E NeverBurn-silityslaudanpäällinen

F Tuuletin

G Laudan kahva

H Laudan kallistuspainike

I Korkeudensäädin

J Lukitushihna

K Silitysrautakotelo

L Silitysrauta

M Pistoke

N Huuhteluastia

O Vesisäiliö

P Vesisäiliön vapautuspainike

Q Virran merkkivalo

R Höyrystinkotelo

S Höyrystin

Laitteen osat



Silittäminen

JHID

T

M

U
V

T Höyrypainike
U Silitysraudan virtakytkin ja virran merkkivalo
V Puhallus-/imupainike
D Ilma-aukon kytkin
I Korkeudensäädin
H Laudan kallistuspainike
J Lukitushihna
M Pistoke

Työnnä pistoke M maadoitettuun 
pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy.

Täytä vesisäiliö.

Avaa lukitushihna J ja avaa silityslauta 
pystyasentoon.

Käännä molemmat ilma-aukon kytkimet 
D silitysasentoon.

Paina laudan kallistuspainiketta H ja 
käännä lauta vaaka-asentoon.

Säädä silityslauta sopivalle korkeudelle 
korkeudensäätimellä I.

Ota silitysrauta kotelostaan.
Kytke silitysrautaan virta virtakytkimellä 
U. Virran merkkivalo syttyy.

Silitysrauta on käyttövalmis noin 
kahden minuutin kuluttua.

Jos aiot höyrysilittää, säädä 
silitysraudan lämpötilanvalitsin 
vähintään asentoon 2 ja paina 
höyrypainiketta T. 

Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua 
ihmisiä kohti.

Jos haluat käyttää silitysrautaa 
puhallustilassa, paina puhallus-/
imupainikkeen pyöreää puolta. 
Jos haluat käyttää silitysrautaa 
imutilassa, paina puhallus-/
imupainikkeen koveraa puolta. 

Silitysraudan voi laskea laudan 
päälliselle silittämisen aikana.

Silitysraudan voi laittaa 
lämmönkestävään säilytyskoteloon heti, 
kun siitä on katkaistu virta.
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E Silitysvihjeitä ja -vinkkejä
  Käytä paitojen silittämiseen laudan leveämpää päätä.  
Siten säästyy aikaa ja energiaa. 
 Voit välttää kiillon ja saumojen painanteet, jos käytät 
puhallustilaa. Vaate pysyy tasaisesti laudalla, kun käytät 
imutilaa.
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A Ripustuskoukku
D Ilma-aukon kytkin
U Höyrystimen virtakytkin ja virran merkkivalo
V Puhallus-/imupainike
T Höyrypainike
H Laudan kallistuspainike
I Korkeudensäädin
J Lukitushihna
M Pistoke

Höyryttäminen

E Höyrystysvihjeitä ja -vinkkejä
  Höyrystin sopii herkkien kankaitten, esimerkiksi silkin, villan 
ja kašmirvillan, käsittelyyn.
  Kun haluat höyryttää takkia, aseta se suoraan laudalle. Käytä 
puseron tai mekon höyryttämisessä ripustuskoukkua A.

•

•

2

Työnnä pistoke M maadoitettuun 
pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy.

Täytä vesisäiliö.

Avaa lukitushihna J ja avaa 
silityslauta pystyasentoon.

Käännä molemmat ilma-aukon kytkimet 
D silitysasentoon.

Ota höyrystin kotelostaan. 

Kytke höyrystimeen virta 
virtakytkimellä U. Virran merkkivalo 
syttyy.

Höyrystin on käyttövalmis noin 
kahden minuutin kuluttua.

Paina höyrypainiketta T.

Älä koskaan suuntaa 
höyrysuihkua ihmisiä kohti.

Jos haluat käyttää höyrystintä 
puhallustilassa, paina puhallus-/
imupainikkeen pyöreää puolta.
Jos haluat käyttää höyrystintä imutilassa, 
paina puhallus-/imupainikkeen koveraa 
puolta. 

Voit ripustaa höyrystimen helposti 
kahvaan G tarvittaessa. 

Höyrystimen voi laittaa 
lämmönkestävään säilytyskoteloon 
heti, kun siitä on katkaistu virta.
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B Tuuletuspainike
C Ilma-aukko
D Ilma-aukon kytkin
H Laudan kallistuspainike
I Korkeudensäädin
J Lukitushihna
M Pistoke

Tuuletus

Työnnä pistoke M maadoitettuun 
pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy.

Avaa lukitushihna J ja avaa 
silityslauta pystyasentoon.

Käännä molemmat ilma-aukon kytkimet 
D tuuletusasentoon.

Paina silityslaudan taustapuolella olevaa 
tuuletuspainiketta B.

Laite aloittaa vaatteen tuuletuksen.

Tämä toiminto jatkuu 10 minuuttia ja 
pysähtyy automaattisesti.

1 2

N

Q Tässä laitteessa on automaattinen kalkinpoistojärjestelmä. Kun virran merkkivalo Q vilkkuu, 
kalkinpoistojärjestelmä toimii. Odota 3 minuuttia, että kalkki on poistettu. Laitetta ei voi käyttää 
kalkinpoiston aikana. 

Kun virran merkkivalo Q lakkaa vilkkumasta, ja huuhteluastian merkkivalo alkaa vilkkua, tyhjennä astia N 
ja aseta se takaisin paikalleen. Kalkki on nyt poistettu, ja voit taas käyttää laitetta.

4 Automaattinen kalkinpoisto
1

E Tuuletusvihjeitä ja -vinkkejä
 Se sopii täydellisesti ruoan ja tupakansavun hajujen 
poistamiseen vaatteista.
 Yhdessä tuuletus- ja höyrytystilat tuulettavat vaatteet ja 
poistavat rypyt samalla kertaa.

•

•

Säilytys
Käännä silityslauta säilytysasentoon ja 
lukitse lauta lukitusnauhalla.

Vedä johtoa hieman itseesi 
päin ja päästä irti. Johto kiertyy 
automaattisesti laitteen sisään.

Nyt voit siirtää laitetta helposti 
vetämällä sitä kahvasta.
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Tavallisimmat kysymykset
Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, bedes 
du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Kysymys Vastaus
Miksi laite ei toimi? Saattaa olla, että laite ei saa virtaa. Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
Miksi silitysrauta/höyrystin ei 
kuumene?

Ehkä silitysrautaan/höyrystimeen ei ole kytketty virtaa. Ota silitysrauta/höyrystin säilytyslokerosta ja paina 
virtakytkintä kerran.
Automaattinen kalkinpoistotoiminto voi olla käynnissä, tai huuhteluastia voi olla täynnä. Odota, kunnes kalkki on 
poistettu. kalkinpoiston aikana virran merkkivalo vilkkuu 3 minuutin ajan. Kalkinpoiston jälkeen huuhteluastian 
merkkivalo alkaa vilkkua, ja kuuluu muutama äänimerkki. Tyhjennä huuhteluastia ja aseta se takaisin paikalleen. Kytke 
laitteeseen virta.

Miksi silitysraudan/höyrystimen 
virta ei katkea?

Automaattinen virrankatkaisu on ehkä toiminnassa. Laitteen virta katkeaa automaattisesti, kun höyrypainiketta 
ei ole painettu 5 minuuttiin. Poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä painamalla silitysraudan/höyrystimen 
virtakytkintä kerran. Odota, kunnes silitysraudan/höyrystimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa 
yhtäjaksoisesti.

Miksi tuuletustila katkeaa 
automaattisesti?

Tuuletustila toimii 10 minuuttia ja katkeaa sitten automaattisesti. Voit kytkeä tuuletustilan takaisin käyttöön 
painamalla tuuletuspainiketta.

Miksi silitysraudasta/
höyrystimestä ei tule höyryä?

Ehkä vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä, tai se ei ole kunnolla paikallaan. Täytä vesisäiliö ja aseta se kunnolla 
paikalleen.
Laite ei ehkä ole riittävän kuuma höyryttämiseen. Kuumeneminen kestää kaksi minuuttia. Odota, kunnes 
silitysraudan/höyrystimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Aloita sitten höyrytys 
painamalla höyrypainiketta.
Et ehkä ole painanut höyrypainiketta. Aloita höyryttäminen painamalla silitysraudan/höyrystimen kahvassa olevaa 
höyrypainiketta.

Miksi laitteesta kuuluu ääntä? Kun kuulet katkonaisen äänen, vettä pumpataan katkonaisesti vesisäiliöstä boileriin. Jos ääni jatkuu pitkään, tai jos se 
muuttuu erittäin voimakkaaksi, tarkista ensin, onko vesisäiliö kunnolla paikallaan. Jos vika ei ole vesisäiliössä, katkaise 
laitteesta virta ja ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun tai Philipsin jälleenmyyjään.
Laitteessa on valaistu tuuletin, joka toimii koko ajan laitteen käytön aikana. Tuuletin optimoi laitteen suorituskyvyn, 
eikä siitä voi katkaista virtaa.

Miksi ilmavirta on riittämätön? Ilma-aukon kytkimet ovat luultavasti väärässä asennossa. Silitettäessä ja höyrytettäessä niiden on oltava suljettuina 
eli silitysasennossa. On normaalia, että aukoista pääsee hieman ilmaa sulkemisen jälkeen. Se ei vaikuta laitteen 
suorituskykyyn. Tuuletustilassa ilma-aukkojen on oltava auki eli tuuletusasennossa.

Miksi silityslaudalla on 
vesipisaroita tai märkiä läikkiä?

Jos silityslautaa käytetään pitkään, höyryä tiivistyy silityslautaan. Se aiheuttaa päällisessä näkyvät märät läikät. Anna 
silityslaudan kuivua käytön jälkeen. Voit myös painaa tuuletuspainiketta ja antaa tuulettimen toimia, kunnes laitteen 
virta katkeaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Irrota sitten laite pistorasiasta ja siirrä se säilytykseen.

Miksi silitysraudasta/
höyrystimestä tippuu vettä?

Silitysraudan/höyrystimen letkuun kerääntyy vettä. Siksi vettä tippuu höyryttämisen ensimmäisten sekuntien aikana 
ja tauon jälkeen.
Silitysraudan lämpötila on liian alhainen. Säädä silitysraudan lämpötilanvalitsin vähintään kahteen pisteeseen.

Miksi silitysraudan/höyrystimen 
merkkivalo vilkkuu?

Silitysrauta/höyrystin ei ole vielä käyttövalmis, boileri lämpenee. Odota 2 minuuttia, kunnes merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Aloita höyryttäminen painamalla silitysraudan/höyrystimen höyrypainiketta.

Miksi vesisäiliön merkkivalo 
vilkkuu?

Vesisäiliö on tyhjä, tai se ei ole kunnolla paikallaan. Tässä tapauksessa vesisäiliön merkkivalo vilkkuu, laitteesta kuluu 
äänimerkki, eikä silitysrauta/höyrystin tuota höyryä, kun höyrypainiketta painetaan. Täytä vesisäiliö ja aseta se 
kunnolla paikalleen.

Miksi laitteen virran merkkivalo 
vilkkuu?

Virran merkkivalo vilkkuu kalkinpoiston aikana. Se suoritetaan automaattisesti muutaman silityskerran välein. 
Kalkinpoiston tarkoitus on pitää laite puhtaana kalkista. Odota, kunnes kalkki on poistettu (huuhteluastian 
merkkivalo alkaa vilkkua, ja laitteesta kuuluu äänimerkki), tyhjennä huuhteluastia ja aseta se takaisin paikalleen. Kytke 
sitten silitysrautaan/höyrystimeen virta.

Miksi huuhteluastian merkkivalo 
vilkkuu, ja laitteesta kuuluu 
äänimerkki?

Kun kalkinpoisto on suoritettu, huuhteluastian merkkivalo alkaa vilkkua, ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Tyhjennä 
huuhteluastia, aseta se takaisin paikalleen ja kytke sitten silitysrautaan/höyrystimeen virta.

Miksi silitysraudasta/
höyrystimestä tulee savua?

Silitysraudasta/höyrystimestä voi tulla savua, kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, koska jotkin laitteen osat 
ovat kevyesti rasvattuja. Savu on normaalia ja häviää hetken kuluttua.

Mikä on puhallustilan tarkoitus? Puhallustilaa käytettäessä vaate on ilmatyynyn päällä. Se estää kiiltoa ja saumojen painanteita.
Mikä on imutilan tarkoitus? Imutilaa käytettäessä vaate on siististi ja tasaisesti silityslaudalla. Tämä varmistaa, ettei silitettäessä synny ryppyjä.



Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se 
vastaisen varalle.

Tarkista, että laitteen arvokilven jännitemerkintä vastaa paikallista 
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä laitetta, jos sen johto, pistoke, höyryletkut tai jokin 
muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa. 
Tarkista virtajohdon ja höyryletkujen kunto säännöllisesti.
Jos tämän laitteen johto tai höyryletkut ovat vahingoittuneet, 
vaihdata ne oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa 
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla. 
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin kun se on 
liitetty sähköverkkoon.
Älä koskaan upota silitysrautaa, höyrystintä tai laitetta veteen.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on 
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, 
muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön 
valvonnassa ja ohjauksessa. 
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. 
Älä irrota silityslaudan päällistä silityksen aikana tai heti sen 
jälkeen. Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen päällisen poistoa.
Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi 
aiheuttaa palovamman.
Älä anna virtajohdon tai höyryletkujen koskettaa silitysraudan 
kuumaa pohjaa.
Irrota virtajohto aina pistorasiasta, kun olet lopettanut 
silittämisen/höyryttämisen, kun puhdistat laitetta tai kun jätä 
laitteen hetkeksikin vartioimatta.
Älä siirrä laitetta, kun se on käytössä. 
Älä käytä laitetta, jos kangas on erityisen kosteaa.
Säilytä ja käytä laitetta tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla 
alustalla. 
Älä laita vaatetta, lakanaa tai muuta peitettä laitteen päälle 
välittömästi käytön jälkeen.
Jos huuhteluastiasta karkaa höyryä käytön aikana, katkaise 
laitteesta virta ja ota yhteyttä Philipsin valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen. 
Siirrä laite aina säilytysasennossa niin, että silityslauta on taitettu 
kokoon ja lukitushihna on kunnolla kiinni.
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Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien sisäkäyttöön. Älä 
jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen, sateeseen tai kylmään.

Käytettävä vesi
 Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, 
silitysaineita tai muitakaan kemikaaleja.
 Voit käyttää tavallista vesijohtovettä. Jos paikallinen 
vesijohtovesi on hyvin kovaa, suosittelemme sekoittamaan 
vesijohtoveteen puolet tislattua vettä tai käyttämään 
pelkästään tislattua vettä.

Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen 
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun 
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään 
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä 
(EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja 
tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on 
turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy 
Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai 
ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy 
takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai 
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips 
Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.
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