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Käyttöohjeet 
Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.  

 

Käyttöohjeessa olevat merkit 

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton 

onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden estämiseksi: 

 VAROITUS: 

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta. 
 

 VAROITUS: 

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta. 
 

 HUOMAUTUS: 

Merkityt neuvot ja tiedot. 
 

YLEISET HUOMAUTUKSET 
Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää myös 
takuun. Pitäkää tallella myös ostoskuitti ja jos mahdollista myös alkuperäinen pakkaus.  
Säilytä kaikki ohjeet myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten. 

 
 Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. 

 Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta (älä 
koskaan upota silitysrautaa veteen) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä käsin. Jos laite on 
märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta. 

 Jos puhdistat tai et käytä laitetta, sammuta se ja poista johto verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa 
pistorasiasta johdosta vetämällä). 

 Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita.  
Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää. 

 Käytä vain alkuperäisiä varaosia. 

 Pidä silmällä lapsia, jotka ovat laitteen lähellä sen ollessa käynnissä. Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, 
laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta. 

 VAROITUS! 

Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä 
tukehtumisvaaran! 

 

Turvallisuusohjeet laitteen käytössä 
 

 VAROITUS: Silitysraudan pohja voi olla käytön aikana tai jälkeen hyvin kuuma! 

         Voi aiheuttaa palovammoja! 

 

 VAROITUS: 

- Silitysraudan pohja kuumenee nopeasti: älä koskaan koske pohjaan, anna raudan jäähtyä. 
- Aseta silitysrauta kuivalle ja vakaalle alustalle. Kun jätät raudan sen seisontatuelle varmista että alusta 
on tasainen. 
- Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla pinnalla. 
- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä. 
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty verkkovirtaan. 
- Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohdossa on näkyviä  
  vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa. 
- Älä koskaan itse yritä korjata laitetta: tarkistuta se valtuutetussa huollossa vaaran välttämiseksi. 
- Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se on toiminnassa tai jäähtyy. 
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai  
  henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa    
  käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. 
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 



- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. 
- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen puhdistuksen aikana. Katso ohjeet  
  kohdassa ’’Puhdistus’’. 

 Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli. Täytä kohtaan ’’MAX’’ asti: noin 350 ml. 

 Suosittelemme ainoastaan tislatun veden käyttöä. 

 
Käyttö 

Tätä laitetta käytetään vaatteiden ja tekstiilien silittämiseen. 
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei ota vastuta mahdollisista vaurioista, 
jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.  

 
Laitekuvaus 

1 Virtajohto 
2 Vapautuspainike 
3 Pohja 
4 Kosketuslevyn virtalähde 
5 Vesisäiliö 
6 Lämpötilan valitsin 
7 Keraaminen pohjalevy 
8 Lämpötilansäädin 
9 CLEAN painike 

10 Höyrynhallinta vaihtoehdot   
11 Suihkutustoiminto 
12 Vesisäiliön täyttöaukko 
13 Höyrysäädin 

14 Höyryn turbo-painike  

15 Suihkutuspainike   
16 Merkkivalo 
17 Kädensija 
 
Kuvasta puuttuu 

Mittakuppi 
 
Pakkauksen purkaminen 

• Poista suojakalvot ja tarrat pohjalevystä. 
• Avaa johto kokonaan. 

 
Sähköliitäntä 

 Kytke laite virtalähteeseen, joka soveltuu laitteelle. 

 Kytke silitysrauta ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.  
 
Laitteen teho 

 Liitä silitysrauta ainoastaan 220-240V verkkovirtaan 

 Laitteen suurin virrankulutus on 2400 W. Varmista, että johto on suojattu 16 A suojakytkimellä.  
 

 VAROITUS: 

• Jos käytät jatkojohtoa, niin johdinpoikkipinta pitäisi olla vähintään 1,5mm ². 
• Älä käytä monelle laitteelle tarkoitettua pistorasiaa, jossa on useita pistokepaikkoja.  
 
 
 
Lämpötilan säätö (8)  

Säätimen symbolit vastaavat seuraavia asetuksia: 
 
OFF  sammutettu 

 (synteettiset kuidut, silkki, polyesteri,  
                  polyamidi)  

alhainen lämpötila (silitys 
ilman höyryä)  



 (villa)  
keskikuuma lämpötila 

 (pellava, puuvilla)  korkea lämpötila  

MAX  maksimi lämpötila  

 

 Silitä arat materiaalit aina nurjalta puolelta alhaisella lämpötilalla silitysjälkien ja kiillon 
välttämiseksi. Esimerkiksi villa on hyvä silittää höyryllä tai pitää välissä kevyesti kostutettua liinaa. 

 Aloita silitys käyttäen alhaisinta lämpötilaa. 

 HUOMAUTUS:  

Rauta lämpenee nopeasti. Aloita silitys käyttäen alhaisinta lämpötilaa. 
 

Mitä vettä tulisi käyttää ? 
 Tätä laitetta voidaan käyttää tislatulla vedellä 

 Älä koskaan käytä laitteessa vettä, joka sisältää lisäaineita (tärkki, parfyymi, aromiaineet, 
huuhteluaine jne.) tai tiivistevettä (esim. kuivausrumpujen, jääkaappien ja ilmastointilaitteiden 
sisältämää vettä tai sadevettä).  

 Vesi joka sisältää orgaanisia jäämiä tai mineraaleja voi aiheuttaa laitteen vuotamista, ruskeaa 
värjäymää tai ennenaikaista laitteen kulumista. 

 

Ennen ensimmäistä käyttöä  
 Puhdista pohja kevyesti kostealla kankaalla. 

 Poista kaikki jäänteet silittämällä kosteaa kangasta. 

Johdoton silittäminen 
Voit silittää ilman johtoa joko höyryllä tai ilman. Aseta silitysrauta takaisin ladattavaksi noin 25 sekunnin 

kuluttua. Vapautuspainikkeen on oltava  symbolin kohdalla. Lukitse silitysrauta painamalla 

vapautuspainike  asentoon. 

 
Silittäminen ilman höyryä/ kuivasilitys 

 HUOMAUTUS:  

1. Lajittele pyykki silityslämpötilan mukaan. 
2. Aseta lämpötilansäädin aina OFF-asentoon ennen laitteen kytkemistä tai irrotamista pistorasiasta. 
Seuraa lämpötilan säätömerkintöjä (6). 

3. Aseta höyrysäädin (13)  asentoon ja seuraa höyrynhallinta vaihtoehtoja (10). 

4. Aseta silitysrauta alustalle. 

5. Kiinnitä silitysrauta vapautuspainikkeella. 
6. Kytke silitysrauta ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. 
7. Säädä silityslämpötila käyttäen lämpötilanvalitsinta (8). Aloita ensin matalaa lämpötilaa vaativista 
vaatteista. Kun silität erilaisia kuituja sisältävää kangasta, säädä silityslämpötila matalinta lämpötilaa 
vaativan kuidun mukaan. 

 

 HUOMAUTUS:  

1. Virran merkkivalo (16) syttyy, kun silitysrauta lämpenee. Merkkivalo sammuu, kun silitysrauta on 
kuumentunut valittuun lämpötilaan ja se on käyttövalmis.  
2. Aseta lämpötilansäädin aina OFF-asentoon ennen laitteen kytkemistä tai irrotamista pistorasiasta. 
Seuraa lämpötilan säätömerkintöjä (6). 

3. Aseta höyrysäädin (13)  asentoon ja seuraa höyrynhallinta vaihtoehtoja (10). 

 
Höyrysilitys 

 VAROITUS! 

Silitysrauta tuottaa suuren määrän kuumaa höyryä. 

Palovamman vaara! 



 HUOMAUTUS:  

Jos höyrytoiminto on käytössä, mutta rauta ei ole riittävän kuuma, pohjan rei’istä vuotaa 

vettä. Säädä lämpötilansäädin (8) höyrymäärän mukaan ainakin  -symboliin. 
• Täytä vesisäiliö tislatulla vedellä. 

Säiliön tilavuus on n. 350 ml. Täytä säiliö aina kohtaan «MAX» asti. 
 
1. Aseta silitysrauta vakaalle alustalle. Kun jätät silitysraudan sen seisontatuelle varmista että alusta on 

tasainen.   
2. Avaa vesisäiliön kansi.  
3. Täytä vesisäiliö (12) maksimirajaan asti mukana toimitetulla mittakuppilla.   
4.  Sulje vesisäiliön kansi. 
 

 Säädä höyryn määrä höyrysäätimellä (13). Aseta säätin asentoon  tai . 

 Höyrytoiminnon käyttöön aseta silitysrauta vaaka-asentoon. 

 Lisähöyryn käyttöön , paina Turbo-painiketta (14) ajoittain. 
 

Suihkutustoiminto  
Kun silität ilman höyryä, kostuta kangas painamalla suihkutuspainiketta (15) useita kertoja peräkkäin ja 
silitä rypyt. 
 

Silitys pystysuunassa  

Täällä toiminnolla voit käyttää pystysuoraa höyrysuihkutoimintoa. 

 VAROITUS! 

Koska höyry on hyvin kuumaa, älä koskaan silitä vaatetta, joka on kantajan päällä, vaan käytä aina 
vaatepuuta. 

1. Ripusta vaate vaatepuulle ja pidä silitysrautaa muutamia senttimetrejä irti kankaasta, jotta et polta 
sitä. 

2. Aseta lämpötilansäädin (8) MAX-asentoon. 
3. Paina Turbo-painiketta (14) sykäyksittäin. 

 

 HUOMAUTUS:  

Jos silitysrauta ei tuota höyryä, odottaa kunnes laite on riittävän kuuma.    
 
 

Kuinka voin lisätä vettä käytön aikana? 

1. Aseta höyrynsäädin asentoon .  
2. Aseta silitysrauta pystyasentoon vakaalle alustalle. 
3. Sammuta laite. 
4. Irrota pistoke pistorasiasta.  
5. Avaa vesisäiliön kansi ja kaada varovasti vettä säiliöön. 
6. Täytä säiliö aina kohtaan «MAX» asti. 
7. Sulje vesisäiliön kansi.  

 
Kun olet lopettanut silittämisen. 
 

1. Käännä lämpötilansäädin OFF-asentoon käytön jälkeen ja kytke silitysrauta irti verkkovirrasta. 
Merkkivalo sammuu. 

2. Tyhjennä vesisäiliö. 
3. Odota, että laite on jäähtynyt ennen kuin laitat sen pois. 

 

Suorita itsepuhdistustoiminto (Self Clean) 
1. Täytä vesisäiliö puoliksi vedellä. 
2. Lämmitä laite maksimilämpötilaan. Irrota johto pistorasiasta, kun merkkivalo sammuu. 
3. Ota silitysrauta käteen ja pidä sitä tiskialtaan yläpuolella. Paina ja pidä CLEAN-painiketta (9) 

painettuna. Ravistele silitysrautaa varovasti vaakatasossa tiskialtaan yläpuolella, kunnes osa 
vedestä epäpuhtauksineen valuu ulos pohjasta. 



4. Kytke johto pohjan kuivaamiseksi uudelleen pistorasiaan kahdeksi minuutiksi raudan ollessa 
pystyasennossa kärki ylöspäin. Poista palamisjäänteet silittämällä kosteaa kangasta, kun 
silitysrauta on vielä kuuma. 

 
 

Puhdistus 

 VAROITUS! 

Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina ennen puhdistusta! 

Odota, että pohja on jäähtynyt! 

Älä koskaan upota silitysrautaa veteen. Tämä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. 

 

 VAROITUS: 

Älä käytä puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat 
pintaa.  
Puhdista pohjalevy kostealla kankaalla ja pyyhkimällä kuivaksi. 
 

Tekniset tiedot 
Tuotemerkki ................................................................................................................................ DB 6006 CB 
Jännite:  ....................................................................................................................  220-240 V~, 50 - 60 Hz 
Teho:  ...................................................................................................................................... 2000 – 2400 W 
Suojausluokka: .............................................................................................................................................. I 
Nettopaino ......................................................................................................................................... n 1,2 kg 

 

Valmistaja pidättää oikeuden laitteen teknisten ominaisuuksien muunteluun. 

Laitteen valmistaja takaa CE-merkinnällä laitteen olevan EU:n direktiivien mukainen, kuten 
sähkömagneettinen yhteensopivuus ja matalajännitedirektiivit, ja se on valmistettu turvallisuusmääräysten 
mukaisesti. 
 

  

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN 
HÄVITTÄMINEN 

 

 Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden 
mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. 
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja 
terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi 
käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.  
 


