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Til lykke med dit køb af WardrobeCare System, og velkommen til Philips! Vi håber, at du vil få glæde af dette system. For at få fuldt udbytte af 
den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Registrer dit produkt nu, og nyd godt af en række fordele, herunder fuld support til dit produkt (inkl. downloads), privilegeret adgang til 
information om nye produkter, eksklusive tilbud og rabatter samt mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige spørgeundersøgelser om 
nye produkter.
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Exploded view

Generel beskrivelse

A Bøjlekrog

B Knap til opfriskning

C Ventilationshuller

D Skydekontakt til ventilationshuller

E NeverBurn-beklædning til strygebræt

F Ventilator

G Håndtag til strygebræt

H Knap til at vippe strygebræt

I Udløser til højdejustering

J Låsestrop

K Strygejernsrum

L Strygejern

M Stik

N Skyllebakke

O Vandtank

P Udløserknap til vandtank

Q Kontrollampe og Auto CalcClean-lys

R Dampkammer

S Damper



Strygning

JHID

T

M

U
V

T Dampaktiveringsknap
U Strømknap med lys på strygejern
V Blæse-/sugeknap
D Skydekontakt til ventilationshuller
I Udløser til højdejustering
H Knap til at vippe strygebræt
J Låsestrop
M Netstik

Sæt stikket M i en stikkontakt med 
jordforbindelse. Kontrollampen tændes.
Fyld vandtanken.
Du kan bruge almindeligt postevand. 
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 E Strygetips og -trick
• Når du stryger skjorter, skal du bruge den brede ende af brættet for at spare tid og energi. 
• For at undgå glans og mærker fra sømme skal du bruge blæsefunktionen. For at holde stoffet fladt på brættet skal du bruge 

sugefunktionen.

Bind låsestroppen op J, og fold 
strygebrættet ud i lodret position.
Sæt begge skydekontakter til 
ventilationshuller D i strygeposition.

Tryk på knappen til at vippe brættet H, 
og vip det op i vandret position.
Indstil strygebrættet til den passende 
højde med udløseren til højdejustering 
I.

Tag strygejernet ud af rummet fra 
venstre eller højre side.
Tryk på strygejernets strømknap 
U for at tænde for strygejernet. 
Kontrollampen tændes.
Efter ca. 2 minutter er strygejernet klar 
til brug.

Hvis du ønsker at stryge med damp, 
skal du indstille temperaturvælgerne 
til 2 eller højere og trykke på 
dampaktiveringsknappen T.  
Ret aldrig dampstrålen mod personer.
Bemærk: Når temperaturvælgeren på 
strygejernet er under 2, produceres 
der ikke damp, fordi strygejernet ikke er 
varmt nok. 

Hvis du ønsker at bruge 
brætblæsefunktionen, skal du trykke på 
blæseknappen på strygejernet. 
Hvis du ønsker at bruge sugefunktionen, 
skal du trykke på sugeknappen på 
strygejernet. 

Du kan roligt stille det varme strygejern 
på beklædningen, mens du stryger.

Du kan opbevare det varme strygejern 
i det varmebestandige opbevaringsrum, 
lige efter du har slukket for strygejernet.
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A Bøjlekrog
D Skydekontakt til ventilationshuller
U Strømknap med lys på damper
V Blæse-/sugeknap
T Dampaktiveringsknap
H Knap til at vippe strygebræt
I Udløser til højdejustering
J Låsestrop
M Netstik

Dampning

 EDampstrygningstips og -trick
• Damperen er perfekt til alle sarte materialer som silke, uld og cashmere.
• For at dampstryge en jakke skal du komme den direkte på brættet. For at dampstryge en bluse eller kjole skal du bruge 

bøjlekrogen A.
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Sæt stikket M i en stikkontakt med 
jordforbindelse. Kontrollampen tændes.
Fyld vandtanken.
Du kan bruge almindeligt postevand. 

Bind låsestroppen op J, og fold 
strygebrættet ud i lodret position.
Sæt begge skydekontakter til 
ventilationshuller D i strygeposition.

Tag damperen ud af damperrummet. 
Tryk på strygejernets startknap U for 
at tænde for damperen. Kontrollampen 
tændes.
Efter ca. 2 minutter er damperen klar 
til brug.

Tryk på dampaktiveringsknappen T.
Ret aldrig dampstrålen mod personer.

Hvis du ønsker at bruge 
blæsefunktionen, skal du trykke på 
blæseknappen på damperen.
Hvis du ønsker at bruge sugefunktionen, 
skal du trykke på sugeknappen på 
damperen. 

Du kan nemt hænge damperen på 
brættets håndtag G, når det er 
nødvendigt. 

Du kan opbevare den varme damper i 
det varmebestandige opbevaringsrum, 
lige efter du har slukket for den.
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B Knap til opfriskning
C Ventilationshuller
D Skydekontakt til ventilationshuller
H Knap til at vippe strygebræt
I Udløser til højdejustering
J Låsestrop
M Netstik

Opfriskning

1 2

 EOpfriskningstips og -trick
• Perfekt til at fjerne lugt fra mad eller cigaretter i jakker, 

frakker og sweatre.
• Kombiner opfriskningstilstanden med dampfunktionen for 

at opfriske tøjet og samtidig fjerne folder.
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Sæt stikket M i en stikkontakt med 
jordforbindelse. Kontrollampen tændes.
Bind låsestroppen op J, og fold 
strygebrættet ud i lodret position.
Sæt begge skydekontakter 
til ventilationshuller D i 
opfriskningsposition.

Tryk på knappen til opfriskning B bag 
på strygebrættet.
Apparatet går i gang med at opfriske 
tøjet.
Denne proces tager 10 minutter og 
stopper automatisk.

Dette apparat er udstyret med auto-sluk-funktion. Når strygejernet eller damperen ikke har været i brug i 
mere end 10 minutter, slukker apparatet automatisk og er på standby. Du hører et par bip, og den grønne 
kontrollampe er tændt. 
1  Tryk på startknappen på strygejernet eller damperen en enkelt gang for at deaktivere auto-sluk-funktionen. 
Kontrollampen blinker.
2  Vent til lyset holder op med at blinke. Når lyset er konstant, er apparatet klar til brug igen.

4 Auto-sluk
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Opbevaring
1
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Fold strygebrættet sammen til 
opbevaringsposition, og lås brættet med 
låsestroppen.

Opbevaring af ledning: Træk ledningen 
ind mod dig selv, og giv så slip. Ledningen 
bliver nu automatisk trukket op.

Nu kan du nemt flytte apparatet ved at 
trække i håndtaget på brættet.



Auto CalcClean
Bemærk:  Auto CalcClean udfører automatisk afkalkning efter brug af ca. 3-5 tanke vand.
Bemærk:   Når Auto CalcClean-processen er aktiveret, kan den ikke stoppes eller springes over.Hvis Auto CalcClean-processen afbrydes 

(f.eks. hvis strømmen afbrydes, skyllebakken fjernes, vandtanken er tom) skal du sætte den tilbage til oprindelig status (f.eks. 
ved at sætte stikket i en stikkontakt med jordforbindelse, sætte skyllebakken på plads, fylde vandtanken op). Derefter vil Auto 
CalcClean-processen blive genoptaget og fortsætte, indtil den er færdig.

Når Auto CalcClean-processen 
er aktiveret, blinker det blå Auto 
CalcClean-lys, og apparatet bipper.
Denne proces varer ca. 3 min.
Under denne proces er det normalt, 
at der høres pumpe- og kliklyde fra 
systemet.
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Efter ca. 3 minutter løber renset vand 
ind i skyllebakken nedenfor. Biplydene 
bliver hurtigere, og det røde lys blinker 
på skyllebakken.

Træk skyllebakken ud.

Hæld vandet ned i vasken. 

Skyllebakken flyder over, når den ikke 
tømmes, inden næste Auto CalcClean-
proces. 

Skub skyllebakken tilbage i apparatet. 
Biplydene stopper, og det røde lys 
slukkes.

Bemærk:  Når Auto CalcClean-processen 
er færdig, tændes kontrollampen. 
Apparatet varmer op og vil være 
klart til brug igen efter ca. 2 minutter. 
Strygejernet opvarmes, inden dampen er 
klar til brug.



Ofte stillede spørgsmål
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.

Spørgsmål Svar
Hvorfor bliver apparatet ved med at 
bippe og blinke?

Hvis det blå Auto CalcClean-lys blinker, er Auto CalcClean-processen muligvis i gang. Den tager ca. 3 minutter. Hvis det røde lys på 
den nederste skyllebakke blinker, skal du tømme skyllebakken og sætte den tilbage i apparatet. Hvis det røde lys ved vandtanken 
blinker, er der muligvis ikke nok vand i tanken, eller vandtanken er ikke sat rigtigt i vandtankholderen. Fyld vandtanken, og sæt den 
ordentligt tilbage i vandtankholderen.

Hvorfor blinker lyset på skyllebakken, 
og hvorfor bipper apparatet?

Når Calc-Clean-processen er færdig, blinker lyset på bakken, og apparatet bipper. Tøm skyllebakken, og sæt den i igen, før du tænder 
strygejernet/damperen.

Hvorfor blinker lyset på vandtanken? Vandtanken er tom eller sidder ikke ordentligt. I dette tilfælde blinker vandtankens lys, apparatet bipper, og strygejernet/damperen 
danner ikke damp, når der trykkes på dampaktiveringsknappen. Fyld vandtanken, og sæt den ordentligt i ved at trykke den fast ind i 
vandtankrummet.

Hvorfor blinker lyset på strygejernet/
damperen?

Strygejernet/damperen er ikke klar til brug. Vandkogeren er stadig ved at varme op. Vent 2 minutter, indtil lyset holder op med at 
blinke og lyser konstant. Tryk derefter på dampaktiveringsknappen på strygejernet/damperen, og begynd at dampstryge.

Hvorfor virker apparatet ikke? Der kan være problemer med strømforbindelsen. Kontrollér netledningen, stikket og stikkontakten.

Hvorfor bliver strygejernet/damperen 
ved med at være kold(t)?

Strygejernet/damperen er muligvis ikke tændt. Tag apparatet ud af opbevaringsrummet, og tryk på on/off-knappen en enkelt gang.

Auto CalcClean-processen kan være i gang (Auto CalcClean-lyset blinker), eller skyllebakken kan være fyldt (det røde lys på 
skyllebakken blinker). Tøm skyllebakken, og skub den tilbage i apparatet. Vent i ca. 2 minutter. Apparatet er ved at varme op. 
Strygejernet opvarmes, før dampen er klar til brug.

Hvorfor slukker strygejernet/
damperen?

Auto-sluk-funktionen er muligvis blevet aktiveret. Apparatet slukkes automatisk, når dampaktiveringsknappen på strygejernet/
damperen ikke har været brugt i 10 minutter. Tryk på on/off-knappen på strygejernet/damperen en enkelt gang for at deaktivere 
auto-sluk-funktionen. Vent, indtil lyset på strygejernet/damperen holder op med at blinke og lyser konstant.

Hvorfor kommer der røg ud af 
strygejernet/damperen?

Der kan muligvis komme røg ud af strygejernet/damperen, når du bruger apparatet første gang, fordi nogle af de indre dele er smurt 
med olie. Det er normalt, og røgen forsvinder efter kort tid.

Hvorfor slukkes 
opfriskningsfunktionen?

Opfriskningsfunktionen kører i 10 minutter og slukkes derefter automatisk. Tryk på opfriskningsknappen for at tænde 
opfriskningsfunktionen igen.

Hvorfor danner strygejernet/damperen 
ikke noget damp?

Der er muligvis ikke nok vand i tanken, eller vandtanken er ikke sat rigtigt i vandtankholderen. Fyld vandtanken, og sæt den ordentligt 
tilbage i vandtankholderen.

Apparatet er muligvis ikke varmt nok til dampstrygning. Det tager to minutter at varme op. Vent, indtil lyset på strygejernet/damperen 
holder op med at blinke og lyser konstant. Tryk derefter på dampaktiveringsknappen for at starte dampstrygning.

Du har muligvis ikke trykket på dampaktiveringsknappen. Tryk på den på strygejernets/damperens håndtag for at starte 
dampstrygningen.

Temperaturindstillingen på strygejernet er for lav. Indstil temperaturvælgeren på strygejernet til to prikker eller højere.

Auto CalcClean-processen kan være i gang (Auto CalcClean-lyset blinker), eller skyllebakken er fyldt, når Auto CalcClean er færdig 
(det røde lys blinker på skyllebakken).Tøm skyllebakken, og sæt den tilbage på plads. Vent i 2 minutter, indtil apparatet er varmet op. 
Strygejernet opvarmes, før dampen er klar til brug.

Hvorfor larmer apparatet? Når du hører en periodisk lyd, bliver vandet pumpet fra vandtanken ind i vandkogeren af flere omgange.

Når du hører en lang pumpelyd, og ACC-lyset blinker, er Auto CalcClean-processen i gang.

Hvis larmen fortsætter i lang tid, eller hvis den bliver meget høj, skal du først tjekke, om vandtanken er sat rigtigt i apparatet. Hvis 
dette er tilfældet, og larmen stadig forekommer, skal du slukke for apparatet og kontakte et Philips Kundecenter eller din Philips-
forhandler.

Apparatet er udstyret med en oplyst ventilator, som kører konstant under brug. Denne ventilator optimerer apparatets ydeevne og 
kan ikke slukkes.

Hvorfor er luftstrømmen 
utilstrækkelig?

Skydekontakterne til ventilationshullerne er sandsynligvis i den forkerte position. I stryge- og dampstrygetilstand skal 
ventilationshullerne være lukkede, så begge skydekontakter er sat i strygeposition. Det er normalt, at noget luft kommer ud af 
hullerne, når de er blevet lukket. Dette påvirker ikke apparatets ydeevne. I opfriskningstilstand skal ventilationshullerne være åbnet, så 
begge skydekontakter står i opfriskningsposition.

Hvorfor er der vanddråber/våde 
pletter på strygebrættet?

Hvis strygebrættet anvendes i en lang periode, dannes der for meget dampkondens inden i strygebrættet, som resulterer i våde 
pletter på beklædningen. Efter brug skal du efterlade strygebrættet udfoldet et stykke tid for at tørre. En anden mulighed er at trykke 
på opfriskningsknappen og lade ventilatoren køre, indtil apparatet slukker automatisk efter 10 minutter. Tag derefter stikket ud, og 
gem apparatet væk.

Hvorfor kommer der vanddråber ud af 
strygejernet/damperen?

Der samles vand i slangen på strygejernet/damperen. Derfor kommer der vanddråber ud af apparatet de første få sekunder i starten 
af (damp)strygningen og efter et afbrud i strygningen.

Temperaturindstillingen på strygejernet er for lav. Indstil temperaturvælgeren på strygejernet til to prikker eller højere.

Hvad er formålet med 
blæsefunktionen?

Når du bruger blæsefunktionen, ligger tøjet på en pude af luft. Dette modvirker glans og mærker efter sømme.

Hvad er formålet med sugefunktionen? Når du bruger sugefunktionen, holdes tøjet fladt og pænt på strygebrættet. Dette sikrer strygning uden folder.

Hvordan tænder og slukker jeg for 
blæse-/sugefunktionen?

Tryk en enkelt gang på blæse-/sugeknappen på strygejernet/damperen for at tænde for blæse-/sugefunktionen på brættet. Tryk igen 
en enkelt gang på den samme knap for at slukke for blæse-/sugefunktionen. Bemærk, at der hele tiden er en let sugefunktion på 
brættet, som ikke kan slukkes. Dette er for at optimere systemets strygeevne.

Hvordan fjerner jeg krøller på 
beklædningen til strygebræt?

Beklædningen til strygebrættet består af 3 lag. Krøller på beklædningen opstår pga. folder i de nederste lag. Ret folderne ud, og 
stryg henover brættet med damp for at glatte folderne ud. Effekten forbedres, når du bruger sugefunktionen på brættet efter 
dampstrygningen. Tryk en enkelt gang på sugeknappen på strygejernet for at tænde for brættets sugefunktion.
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Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet 
tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
 , Kom aldrig strygejernet, damperen eller hele apparatet ned i 

vand.
Advarsel
 , Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer 

til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
 , Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, dampslanger eller 

selve apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis apparatet 
er blevet tabt, eller det er utæt.

 , Hvis netledningen eller dampslangerne beskadiges, skal du få 
dem udskiftet af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted 
eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver 
risiko. 

 , Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til el-
nettet.

 , Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer 
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, 
nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre 
de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af 
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

 , Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, 
at de ikke kan komme til at lege med det.

 , Lad aldrig netledningen eller dampslangerne komme i kontakt 
med den varme strygesål på strygejernet.

 , Hvis der kommer damp ud af skyllebakken under brug, 
skal du slukke apparatet og kontakte et autoriseret Philips-
serviceværksted. 

Forsigtig
 , Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med 

jordforbindelse.
 , Kontrollér med jævne mellemrum, at ledningen og 

dampslanger er hele og ubeskadigede.
 , Fjern aldrig beklædningen til strygebrættet, mens du stryger 

eller lige efter brug. Lad altid apparatet køle godt ned, før du 
fjerner beklædningen.

 , Strygesålen kan blive ekstremt varm og forårsage brandsår 
ved berøring.

 , Tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at 
stryge/dampstryge, når du rengør apparatet, og også når du 
efterlader apparatet i kort tid.

 , Flyt ikke apparatet, når det er i brug. 
 , Anvend ikke apparatet på meget våde materialer.
 , Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret 

underlag.
 , Kom ikke klude, lagener eller anden beklædning over 

apparatet lige efter brug.
 , Transporter altid apparatet i opbevaringsposition med 

strygebrættet foldet sammen og låsestroppen ordentligt sikret.
 , Dette apparat er kun beregnet til husholdning. Udsæt ikke 

apparatet for atmosfæriske elementer (f.eks. regn, sol, kulde).
Type af vand, der skal bruges
 , Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, 

strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken.
 , Du kan bruge almindeligt vand fra hanen. Hvis vandet i dit 

område er meget hårdt, anbefales det at blande det med 
destilleret vand.

Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid 
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal 
genbrugsstation. På den måde er du med til at 
beskytte miljøet.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for 
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i 
overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, 
er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, 
der er tilgængelig i dag.

Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer 
med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen 
www.support.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter 
(telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). 
Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte 
din lokale Philips-forhandler.


